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Per què alguns estudiants busquen la comunicació en una segona llengua (L2), 

mentre que altres l’eviten? Molts professors de llengua s'han trobat estudiants amb 

elevada competència lingüística que estan poc disposats a utilitzar la seva L2 per a 

la comunicació mentre que d’altres estudiants, amb un coneixement lingüístic 

només mínim, sembla que es comuniquen en la L2 sempre que poden. Malgrat una 

competència comunicativa excel·lent, l'ús espontani i sostingut de la L2 no està 

assegurat. Un col·lega que ensenya una L2 i la competència en L2 del qual és 

excel·lent, és conegut que evita "com una plaga" la comunicació en L2 en ambients 

socials. Una observació relacionada és que molts aprenents s'han adonat que la 

seva voluntat de comunicar (VDC) varia considerablement en el temps i segons les 

situacions. El nostre propòsit en aquest article és doble. Primer desitgem 

proporcionar una relació de les variables lingüístiques, comunicatives, i psicosocials 

que poden afectar la ‘voluntat de comunicar.’ Com demostra el text que segueix,  

l'examen de la VDC ofereix l'oportunitat d'integrar aproximacions psicològiques, 

lingüístiques i comunicatives a la investigació sobre L2 que habitualment han estat 

independents l'una de l'altra. Creiem que el model de VDC té el potencial de 

proporcionar una interfície útil entre aquestes línies dispars d’investigació. El nostre 

segon objectiu és suggerir relacions potencials entre aquestes variables dibuixant 

un model conceptual complet que pot ser útil per a descriure, explicar i predir la 

comunicació en L2. En un esforç per anar més enllà de la competència lingüística o 

comunicativa com a objectiu principal de l’ensenyament de llengua, aquest article 

representa un intent explícit de combinar aquestes aproximacions dispars en una 

visió integrada, és a dir que proposa la VDC com l'objectiu principal de 

l’ensenyament de llengua.  

                                                 
1 La distribució i la difusió d’aquest text no estan autoritzades. 
Traducció provisional d’Isidor Marí a partir de la versió original publicada a The Modern 
Language Journal, 82, IV (1998).  El traductor agrairà tots els suggeriments que permetin 
millorar la versió actual (imari@uoc.edu).   
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LA VDC EN LLENGUA NATIVA 

La voluntat de comunicar (VDC), conceptualitzada originalment en referència a la 

comunicació en llengua nativa o primera (L1), va ser introduïda en la literatura 

sobre comunicació per McCroskey i Baer (1985), a partir del treball anterior de 

Burgoon (1976) i altres. McCroskey i Baer conceptualitzaven la VDC com la 

probabilitat de participar en la comunicació quan un és lliure de decidir-ho. La VDC 

reflecteix la predisposició estable de parlar en diverses situacions i és vista 

essencialment com un tret de personalitat. McCroskey i els seus seguidors han 

mostrat que la VDC es relaciona amb atributs com l’aprehensió envers la 

comunicació, la competència comunicativa percebuda, la introversió - extraversió, 

l’autoestima, etcètera. Encara que és segur que la situació influeix en el nivell de 

VDC d'una persona, el constructe desenvolupat per McCroskey i seguidors s'ha 

conceptualitzat explícitament com un tret de personalitat més que com una 

variable basada en la situació. No és necessari limitar la VDC a una variable 

semblant a un tret i en el present text la tractem com una variable situacional, 

amb influències tant transitòries com duradores. A més, encara que el treball de 

McCroskey sobre la VDC se centra en la parla, proposem estendre la VDC per 

incloure-hi altres modes de producció, com l’escriptura i la comprensió tant de la 

llengua parlada com de l’escrita. 

 

MacIntyre (1994) va proposar un model que descrivia les interrelacions entre 

diverses variables de diferenciació individual com a predictors de la VDC en la L1. 

Els resultats eren coherents amb un model en el qual la VDC es considerava més 

directament influïda per una combinació de l'aprehensió envers la comunicació i la 

competència comunicativa percebuda. Al seu torn, aquestes variables es 

consideraven causades per la introversió i l’autoestima, i en alguna mesura, 

l’anomia. L'estudi concloïa que aproximadament un 60% de la variació en la VDC 

pot ser explicada per aquest model. A més, MacIntyre suggeria que el model de 

VDC també es pot aplicar en examinar la variabilitat segons les situacions.  

 

Hi ha moltes variables que tenen el potencial de modificar la VDC d'un individu. El 

grau de coneixença entre els comunicadors, el nombre de gent present, la 

formalitat de la situació, el grau d'avaluació del parlant, el tema de conversa, i 

altres factors poden influir en la VDC d'una persona. Tanmateix, potser la variable 

més decisiva que un pot canviar en la situació de comunicació és la llengua del 

discurs. És clar que canviar la llengua de comunicació introdueix un canvi essencial 

en la situació de comunicació perquè pot afectar moltes de les variables que 

contribueixen a la VDC. 

 

LA VDC EN LA SEGONA LLENGUA 

És altament improbable que la VDC en la segona llengua (L2) sigui un simple reflex 

de la VDC en la L1. De fet, un estudi recent amb estudiants inicials de llengua ha 

trobat una correlació negativa entre la VDC en L1 i L2 (Charos, 1994). Les dades 

empíriques donen suport a l'evidència anecdòtica presentada al començament 

d'aquest article. Les diferències entre la VDC en L1 i L2 poden ser degudes a la 

incertesa inherent a l’ús de la L2, que interacciona d’una manera més complexa 

amb les variables que influeixen en la VDC en L1. Per exemple, entre la majoria 

dels adults es trobaria un ventall molt més variat de competència comunicativa en 

L2, en comparació amb la L1. Per definició, els parlants de L1 han aconseguit força 

competència amb aquesta llengua. Tanmateix, el nivell de competència en L2 pot 

anar des de gairebé cap competència en L2 (un 0%) fins a la plena competència en 

L2 (un 100%). A més a més, l'ús de la L2 comporta un cert nombre de qüestions 

intergrupals, amb implicacions socials i polítiques, que són normalment irrellevants 

per a l’ús de la L1. 



 3 

El model heurístic presentat en la Figura 1 mostra la gamma d'influències 

potencials sobre la VDC en L2. Les interrelacions previstes entre les elements es 

presenten en una estructura amb forma de piràmide. La piràmide s'ha escollit com 

a heurística perquè ens permet començar el nostre comentari en el moment de la 

comunicació. Arribar al punt en què un es disposa a comunicar-se en L2 (part 

superior de la piràmide) depèn de la influència dels dos factors situacionals 

immediats així com d’influències més duradores. La forma de piràmide mostra la 

immediatesa d'alguns factors i la influència relativament distant d'altres. 

Concebem els factors més generals (p. ex. la personalitat) com la base o 

plataforma sobre la qual operen la resta de les influències; el fonament en què es 

construeix la piràmide. Quan ens allunyem d'aquestes influències bàsiques, ens 

centrem més clarament en la comunicació en L2 i les seves causes més 

immediates. 

 

El comentari que seguim descriu cada un dels elements del model, la recerca 

pertinent, i el seu suposat paper en la generació de la VDC en L2. Per facilitar el 

comentari, es fa una distinció entre influències duradores i influències situacionals. 

Les influències duradores (p. ex., les relacions intergrupals, la personalitat dels 

aprenents, etc.) representen propietats estables i de llarga durada de l'entorn o la 

persona, aplicables a gairebé qualsevol situació. Les influències situacionals (p. 

ex., el desig de parlar a una persona específica, el coneixement del tema, etc.) són 

vistes com a més transitòries i dependents del context específic en el qual una 

persona actua en un moment donat. 

 

 

 

Figura 1. Model heurístic de les variables que afecten la VDC 

 

Examinant la Figura 1, hi veiem sis categories o variables a què ens referirem com 

a "nivells" del model. Aquests sis nivells a més representen les dues altres 

estructures més bàsiques: (a) els primers tres nivells (I, II & III), que representen 

influències específiques de cada situació en la VDC en un moment donat del 
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temps; i (b) els tres últims nivells (IV, V & VI), que representen influències 

estables i duradores sobre el procés. Movent-nos de dalt a baix, comencem el 

nostre comentari amb els contextos més immediats, basats en la situació, i 

avancem cap al comentari de les influències estables i duradores sobre les 

situacions de comunicació en L2. 

 

NIVELL I: EL COMPORTAMENT COMUNICATIU 

La comunicació efectiva en una L2 es pot veure com el resultat d'un sistema 

complex de variables interrelacionades. Tractem el comportament comunicatiu en 

un sentit ample, que inclou actes com parlar a la classe, llegir diaris en L2, mirar la 

televisió en L2, o utilitzar una L2 a la feina. Sovint, els professors de llengua no 

tenen la capacitat de crear aquesta diversitat d'oportunitats per a la comunicació 

en L2. Diríem que l’objectiu definitiu del procés d'aprenentatge hauria de ser 

engendrar en els estudiants de llengua la voluntat de buscar arreu les oportunitats 

de comunicació i la voluntat de comunicar-s’hi realment. És a dir, un objectiu 

apropiat per a l'educació en L2 és promoure la VDC. Un programa que fracassa a 

l’hora de produir estudiants disposats a utilitzar la llengua és simplement un 

programa fracassat.  

 

NIVELL II: LA VOLUNTAT DE COMUNICAR 

En aquest comentari, hem ampliat la conceptualització de la VDC com a tret, oferta 

per McCroskey i Baer (1985). Per reconèixer més explícitament la variació 

situacional en la VDC i centrar-nos en la comunicació en L2, la definim com la 

disposició a participar en el discurs en un temps concret amb una persona o 

persones específiques, utilitzant una L2. Aquesta definició estipula que encara que 

l'oportunitat de comunicar-se probablement es presentarà, aquesta no és 

absolutament necessària per a posseir la VDC. Per exemple, si un professor 

planteja una pregunta als seus estudiants, uns quants poden sentir-se prou segurs 

per contestar i tenir el desig de parlar. Suposem que als estudiants se'ls demana 

que alcin la mà abans de parlar. Fins i tot si només un estudiant entre molts 

expressa de fet la resposta, tots els estudiants que alcen la mà expressen la VDC 

en L2. De fet, hauríem de considerar que aixecar la mà és un esdeveniment 

comunicatiu no verbal.  

 

Alçar la mà els estudiants per contestar la pregunta d'un professor els compromet 

en una línia d'acció que indica que estan disposats a intentar una resposta si els ho 

demanen, és a dir, si se’ls en dóna l'oportunitat. El model de VDC presentat en la 

Figura 1 intenta explicar per què aquells estudiants en concret alcen la mà en 

primer lloc. Més concretament, és perquè se senten segurs d’ells mateixos en la 

seva resposta i desitgen dir alguna cosa al professor i als companys de classe. A 

més, han d'haver desenvolupat prou autoconfiança en la llengua en general per a 

entendre la pregunta i formular una resposta. Se senten motivats per la situació 

interpersonal, probablement amb una combinació de motius d'afiliació i control 

(tant per complaure el professor com per tenir bones notes). És obvi que els 

estudiants segueixen el curs de llengua per alguna raó i, suposant que no se'ls ha 

coaccionat, això reflecteix algun tipus de motivació per l'aprenentatge de la 

llengua, possiblement un motiu d’afiliació (integratiu) o basat en el control 

(instrumental). El seu aprenentatge previ de llengua ha portat al desenvolupament 

de l'autoconfiança, que es basa en una manca d'ansietat combinada amb un nivell 

suficient de competència comunicativa, nascuda d'una sèrie d'experiències de L2 

raonablement agradables. Si aquestes condicions no s'haguessin satisfet, els 

estudiants haurien estat poc disposats a oferir respostes a classe, o probablement 

ni tan sols serien a la classe de llengua. Finalment, les personalitats dels estudiants 

poden jugar un paper en la seva aproximació a l’aprenentatge de llengua (p. ex., 

per què un curs de conversa i no un curs de literatura?). El context social pot 

explicar no sols per què la llengua s'ensenya (p. ex., per què ensenyar espanyol i 

no francès?), sinó també per què l'estudiant decideix aprendre una llengua en 
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comptes d'una altra. La teoria i la recerca relacionada amb cada una d'aquestes 

influències es presentaran a continuació.  

 

La VDC implica clarament una intenció conductual com: "Em proposo parlar, 

donada l'oportunitat." Les intencions conductuals s'han estudiat àmpliament en els 

camps de la psicologia i la comunicació. Potser les teories més conegudes són el 

model Fishbein-Ajzen anomenat la Teoria de l'Acció Raonada (Ajzen & Fishbein, 

1980; Fishbein, 1980) i la Teoria del Comportament Planificat d’Ajzen (1988), que 

adapta la Teoria de l'Acció Raonada a situacions en què el comportament no està 

sota un control volitiu complet. Això és apropiat perquè la comunicació normalment 

implica la cooperació d’almenys dues persones. 

 

La Teoria del Comportament Planificat sosté que la causa més immediata del 

comportament és la intenció de participar en un comportament i el control real de 

la persona sobre les seves accions. En aquest sentit, la intenció s'ha de combinar 

amb l'oportunitat de produir comportament. La intenció, que és el cor del model, 

es basa en les normes subjectives, l’actitud envers el comportament, i el control 

conductual percebut. Les normes subjectives es basen en la creença que altres 

persones significatives volen que participem en certs comportaments i també tenen 

en compte la nostra motivació per complir els seus desigs. Les actituds sorgeixen 

de creences sobre les conseqüències del comportament i del desig d'experimentar 

aquelles conseqüències. El control conductual percebut, finalment, és la creença 

que un pot realitzar amb èxit una acció que ocasionarà conseqüències desitjables. 

Ajzen (1988) observa que la intenció de realitzar un comportament no garanteix la 

seva ocurrència, perquè hi pot haver circumstàncies que intervinguin entre la 

intenció i l’acció. Encara que algunes preguntes romanen sense resposta (Eagly & 

Chaiken, 1993), l'evidència a favor de la predicció del comportament a partir de la 

intenció és bastant clara (Sheppard, Hartwick & Warshaw, 1988).  

 

Podem aplicar aquesta teoria al nostre comentari dels determinants de la VDC. El 

nostre model és més extensiu que el d’Ajzen (1988), però compartim la convicció 

que el comportament és clarament predictible per la intenció o disposició d'actuar. 

En una ressenya metaanalítica de 113 estudis, Van den Putte (1991, citat a Eagly 

& Chaiken, 1993, pàg. 176) reporta una baixa correlació de r = .62 entre intenció i 

comportament. Considerant les similituds entre els dos models, ens esperaríem un 

nivell similar de correlació entre VDC i comportament comunicatiu. La teoria 

d'Ajzen i el nostre model també comparteixen l’interès per l'estructura de la 

situació, un interès que tractem en uns quants nivells del model. Finalment, en el 

centre del nostre model i del model d’Ajzen, hi ha un individu que té algun control 

sobre les seves accions i es comporta de manera raonada per a aconseguir els seus 

objectius.  

 

NIVELL III: ELS ANTECEDENTS SITUATS DE LA COMUNICACIÓ 

El model mostrat en la Figura 1 proposa dos precursors immediats de la VDC: (a) 

el desig de comunicar-se amb una persona específica i (b) l’estat d’autoconfiança. 

 

Casella 3. El desig de comunicar-se amb una persona específica 

Aquesta primera tendència resulta d'una combinació de les motivacions 

interindividuals i intergrupals de què es parla al Nivell IV més avall. En els dos 

casos, la hipòtesi és que els motius d'afiliació i control promouen el desig de 

comunicar-se (més avall es parlarà de les raons de la nostra focalització en 

l’afiliació i el control). S'espera, tanmateix, que aquests dos motius no seran 

igualment potents en tot moment. 

 

La recerca en psicologia social mostra que l'afiliació sovint ocorre amb persones 

que estan físicament pròximes, persones que es troben freqüentment, persones 

físicament atractives, i els que són similars a nosaltres en una diversitat de 
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maneres (Lippa, 1994). Aquesta recerca suggereix que l'afiliació pot ser el motiu 

més important en situacions informals amb un interlocutor atractiu que parla una 

L2. En aquest cas, s'esperaria una forta tendència de convergir lingüísticament 

utilitzant la L2. A més, en casos en què dues persones amb L1s diferents desitgen 

conversar, pronosticaríem que l'interlocutor amb l'autoconfiança de L2 més alta 

determinarà la llengua del discurs escollint voluntàriament d’utilitzar la seva L2. 

Com que els motius d'afiliació són prominents, també s’hi pot esperar una bona 

proporció de flexibilitat i possiblement d’alternança de codi. 

 

És més difícil, tanmateix, pronosticar si s'utilitzaria la L1 o la L2  en situacions 

relacionades amb una tasca que comporti control. En aquest context, el control rep 

una definició molt ampla, i es refereix a qualsevol situació relacionada amb una 

tasca en què els interlocutors procuren influir en el comportament de l'altre. 

Bastant sovint ens comuniquem amb els qui ens envolten amb un propòsit 

específic: perquè requerim la seva ajuda, la seva cooperació, o els seus serveis. El 

control s'estableix sovint utilitzant un discurs caracteritzat per un cert grau de 

sofisticació, com ara un discurs variat des del punt de vista del vocabulari i la 

construcció de les frases (Bradac & Wisegarver, 1984). Per a alguns (p. ex. Ng, 

1990; O'Barr, 1982), el control s'aconsegueix mitjançant un discurs potent: 

emetent un missatge explícit, expressat amb precisió i adreçat a un receptor 

particular. El control com a motivació per a la comunicació interpersonal pot així 

donar lloc a l'ús de la L2 només si els interlocutors estan prou còmodes en aquella 

llengua per utilitzar-la eficaçment per als seus objectius. És més probable, en 

aquests casos, que s'utilitzi la llengua de l'interlocutor amb l'estatus més alt. 

 

Casella 4. L’estat d’autoconfiança comunicativa 

L'autoconfiança, tal com la descriu Clément (1980, 1986), inclou dues estructures 

clau: (a) la competència percebuda i (b) la manca d'ansietat. Per a Clément, 

aquestes estructures representen característiques personals relativament 

duradores. A més, hi ha pocs estudis empírics sobre les variacions en 

l’autoconfiança en una L2. Tanmateix, és probable que algunes situacions suposin 

més confiança que altres, depenent sobretot de les característiques dels contactes 

previs en L2 (vegeu Casella 10) en aquestes situacions específiques. Per als 

nostres propòsits, podem establir una distinció entre l'autoconfiança com a tret i la 

sensació momentània de confiança, que pot ser transitòria en una situació donada i 

s’anomena estat d’autoconfiança. També fem una distinció similar entre els seus 

components, referint-nos-hi com a estat d’ansietat i estat de competència 

percebuda. 

 

Spielberger (1983) considera que l'estat d’ansietat és la reacció emocional 

transitòria definida per sensacions de tensió i aprehensió, acompanyada pel 

desvetllament del sistema nerviós autònom. L'estat d’ansietat varia en intensitat i 

fluctua en el temps, i tot allò que augmenti l’estat d’ansietat reduirà la pròpia 

autoconfiança i, per tant, la pròpia VDC. L'ansietat pot augmentar per molts factors 

com ara les experiències prèvies desagradables, la tensió intergrupal, la por 

accentuada a l'assimilació, un nombre elevat de gent que escolta, etcètera (es 

parlarà d'algunes d'aquestes influències més avall). 

 

L'estat de competència percebuda es refereix a la sensació que un té la capacitat 

de comunicar-se eficaçment en un moment determinat. Sorgeix quan un és en una 

situació en què s'ha trobat prèviament, a condició que un hagi desenvolupat el 

coneixement i les habilitats lingüístiques (de les complexitats dels quals es parlarà 

més avall a la Casella 9). En la mesura que un té nivells més baixos d'aquestes 

competències, i que un és incapaç de compensar-ho d'altres maneres, podem 

esperar que l’estat de competència es redueixi. Per aquesta raó, les situacions 

noves serien especialment perjudicials per a  la VDC perquè el parlant estarà 
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insegur de la seva capacitat de satisfer les demandes comunicatives presents en 

aquell moment. 

 

En resum, veiem el desig d'interaccionar amb una persona específica i l’estat 

d’autoconfiança com els determinants més immediats de la VDC. Pronostiquem que 

aquests dos factors mostraran una correlació alta amb la VDC perquè aquestes 

dues variables representen la influència acumulativa dels nivells de què parlarem 

més avall.  

 

Cal deixar clar que el model que proposem va més enllà de les descripcions actuals 

de moltes variables d'aprenents i intenta mostrar com s'aplicaran a un context de 

comunicació específic. 

 

Tanmateix, és probable que els patrons de comunicació, i les variables que afecten 

aquells patrons, esdevinguin coherents amb el temps. De fet, la formulació original 

de la VDC de McCroskey i Baer (1985) va definir una característica relativament 

duradora de la comunicació d'una persona, que descriuen com a "semblant a un 

tret." L’experiència anecdòtica, i una bona quantitat d'investigació, suggereixen 

que la gent realment té una considerable consistència a través de les situacions en 

el seu comportament comunicatiu. Ara passarem a examinar les  influències 

relativament duradores sobre la VDC. 

 

NIVELL IV: LES PROPENSIONS MOTIVACIONALS 

La decisió d'iniciar el discurs és una acció motivada que pot ser governada tant per 

influències específiques de la situació com per influències duradores. Les 

propensions motivacionals per a comunicar-se són, en molts casos, diferències 

individuals estables que s'apliquen en situacions diverses. Hi ha tres grups de 

variables que semblen importants en aquest cas: (a) la motivació interindividual, 

(b) la motivació intergrupal, i (c) la confiança en la L2. Les propensions 

motivacionals es basen en els contextos afectius i cognitius d'interacció intergrupal 

i en el fons porten a l’estat d’autoconfiança i al desig d'interaccionar amb una 

persona determinada. 

 

Casella 5. La motivació interpersonal 

Quan s’estudia la comunicació interpersonal, és possible adoptar un punt de vista 

componencial de manera que cadascun dels canals (és a dir, no verbal, verbal, i 

paraverbal) és analitzat separadament. Dins del context de la nostra anàlisi de la 

motivació, és més útil adoptar una perspectiva funcional. Per això, més que 

localitzar la naturalesa motivacional i els antecedents de cada acte de comunicació, 

els veiem com si contribuïssin, de manera integrada, a un propòsit interpersonal 

particular. Dos d’aquests propòsits –el control i l’afiliació- semblen explicar la gran 

majoria dels episodis de comunicació (Patterson, 1990; Wieman & Giles, 1988) i 

han estat pilars de la recerca motivacional en general des de la descripció de 

necessitats/motius humans bàsics de Murray (1938) (Reeve, 1992). 

 

El control. Com a orientació motivacional, el control indueix a un comportament 

comunicatiu que tendeix a limitar la llibertat cognitiva, afectiva i conductual dels 

comunicadors. Aquest tipus de comunicació es troba sovint en situacions 

jeràrquiques interpersonals referides a una tasca i procedeix de la part més 

poderosa. Per exemple, els metges es comuniquen per controlar el comportament 

dels seus pacients, els supervisors manen les activitats dels seus subordinats, i els 

professors exerceixen control sobre els estudiants. La comunicació per a aquests 

propòsits és iniciada habitualment per l'interlocutor més poderós, encara que 

aquest no és sempre el cas. Els pacients inicien la comunicació amb el seu metge i 

expliquen la seva malaltia, els subordinats proporcionen informacions als seus 

supervisors, i els estudiants expressen la seva opinió a classe i es comuniquen per 

contestar les preguntes d’una prova. El flux de comunicació pot ser encoratjat o 
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descoratjat, sobretot per mitjà d’intervencions no verbals i contingut verbal, per 

qualsevol de les parts. Aquests exemples impliquen rols socials duradors i, per 

tant, es conceptualitzen com a influències trans-situacionals en la VDC. La 

característica definitòria de la motivació interpersonal per al control és que està 

vinculada a aspectes personals d’un dels interlocutors. 

 

L’afiliació. Aquest segon aspecte de la motivació interpersonal té el seu origen en 

el grau d'interès a establir una relació amb l'interlocutor. És promogut per 

característiques personals de l'interlocutor com l’atractiu (Dion, Berscheid & 

Walster, 1972), la similitud (Byrne, 1971), la proximitat física (Newcomb, 1961), i 

la reiterada exposició (Zajonc, 1968). Els motius d'afiliació poden ocórrer 

conjuntament amb la motivació per al control, però es manifesten menys 

clarament en situacions orientades a la tasca. Per exemple, es poden formar 

amistats per mitjà de la comunicació a l'aula de llengua, i s’hi pot parlar de temes 

personals, però la conversa probablement serà guiada pel professor durant el 

temps de classe. 

 

Cal observar en aquest punt que alguns tipus de personalitat mostren tendències 

d'afiliació més fortes que altres. Murray (1938) va descriure una "necessitat 

d’afiliació" que varia de persona a persona. Ehrman (1990) ha descrit diferències 

individuals entre aprenents de llengua en el desig d'afiliar-se i comunicar-se amb 

els seus company de classe. En efecte, el tret de personalitat de la introversió o 

l’extraversió pot estar estretament relacionat amb el grau en què una persona 

prefereix la solitud a la companyia d'altres (Eysenck & Eysenck, 1985). És clar que 

hi ha tant factors situacionals com diferències individuals que contribueixen a 

l’afiliació interpersonal. 

 

Casella 6. Motivació Intergrupal 

Encara que la motivació interpersonal es relaciona amb les característiques 

individuals dels comunicadors, la motivació intergrupal es deriva directament de la 

pertinença a un grup particular, per oposició a exercir un rol social dins d'un grup 

(com a la Casella 6). Podem esperar que el clima intergrupal i les actituds 

intergrupals tinguin un impacte directe en aquest aspecte particular de la 

motivació (vegeu més avall). A més, s'esperaria que orientacions a la L2 del tipus 

que descriuen Clément, Dörnyei i Noels (1994) i Clément i Kruidenier (1983) es 

relacionarien amb la motivació per a iniciar el discurs. Específicament, s'esperaria 

que l'aprenentatge d’una L2 per raons d'amistat o pragmàtiques impulsés a parlar 

la L2. Com amb la motivació interpersonal, el control i l’afiliació semblen els 

components bàsics d'aquestes orientacions. 

 

El control. En termes de relacions intergrupals, la motivació per a controlar 

ocasionaria els mateixos comportaments comunicatius que en la situació 

interpersonal de què es parla més amunt. En aquest cas, la base per al contacte és 

la relació de poder establerta entre grups. Basat en l'estratificació social, aquest 

component motivacional és present sempre que la comunicació s'inicia amb un 

interlocutor com a recurs per a mantenir i reforçar les posicions socials. Com amb 

el control interpersonal, s'origina a partir dels membres de grups dominants o 

subordinats, sobretot en activitats orientades a la tasca. Els elements de la 

motivació de control van ser demostrats per Clément i Kruidenier (1983) en el cas 

d'un grup clarament dominant que aprèn una llengua minoritària. En la seva forma 

més pura, probablement correspon a l’orientació maquiavèl·lica descrita per 

Gardner i Lambert (1972). 

 

L’afiliació. Aquest motiu és present sempre que la comunicació és iniciada pel 

desig d'establir o mantenir una relació amb un membre d'un altre grup 

precisament a causa de la pertinença a grups diferents. Les actituds envers l'altre 

grup i la integrativitat (Gardner, 1985) són precursors importants d'aquest motiu. 
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El motiu integratiu ha inspirat bona part de la recerca prèvia sobre motivació de 

l'aprenentatge lingüístic, especialment en contraposició amb un motiu 

instrumental, de benefici pràctic (vegeu també la Casella 8 més avall) (p. ex. 

Gardner, 1985). Els treballs recents sobre la motivació de l'aprenentatge lingüístic 

(p. ex. Dörnyei 1994; Gardner & Tremblay, 1994; Oxford & Shearin, 1994) estan 

ampliant el concepte per tal d’incloure-hi un conjunt d’altres factors per a 

demostrar que l'afiliació es combina amb altres raons per a l’estudi d’una llengua. 

Basant-se en abundants estudis empírics previs (Gardner, 1985), sembla una 

conclusió ferma que el desig d'afiliar-se a gent que utilitza una altra llengua, i 

participar en una altra cultura, té una forta influència sobre l'aprenentatge d’una 

llengua i el comportament comunicatiu. 

 

Casella 7. L’autoconfiança en la L2 

Les motivacions interpersonals i intergrupals constitueixen els aspectes afectius i 

socials de la motivació per a comunicar-se. Combinada amb els aspectes més 

cognitius i experiencials de què es parla més avall, la confiança en la L2 concerneix 

a la relació entre l'individu i la L2. Aquesta confiança és una mica diferent de l’estat 

percebut de competència, específic de la situació, de què es parla abans; correspon 

a la creença global de poder comunicar-se en la L2 d’una manera adaptable i 

eficaç. Hi ha dos components en la confiança en la L2: el primer component és 

cognitiu i correspon a l'autoavaluació de les habilitats en la L2, un judici fet pel 

parlant sobre el grau de domini aconseguit en la L2. El segon component és afectiu 

i correspon a l’ansietat lingüística, específicament, a la incomoditat experimentada 

en utilitzar una L2. La confiança en la L2 ha estat l'objecte de molta recerca, 

principalment des del punt de vista de la situació de classe (Horwitz, Horwitz & 

Cope, 1986; Horwitz & Young, 1991; MacIntyre & Gardner, 1991). Generalment, 

els conceptes d'ansietat i autoavaluació estan estretament vinculats i altament 

correlacionats en el context de la L2 (Clément, Gardner & Smythe, 1977, 1980; 

MacIntyre, Noels & Clément, 1997) i s’ha mostrat que contribueixen a la VDC en la 

L1 (MacIntyre, 1994; McCroskey & Richmond, 1991). Els resultats que reporten 

Clément et al. (1994) donen suport a la relació entre l’ansietat lingüística i 

l’autoavaluació i demostren el valor de combinar les dues variables en un únic 

constructe d’autoconfiança. L'autoconfiança s'ha mostrat que està relacionada amb 

aspectes de contacte intergrupal (Clément & Kruidenier, 1985; vegeu la Casella 

10), a  la competència real en L2 (Clément, 1986; vegeu la Casella 9), així com a 

la identitat ètnica (Clément & Noels, 1991) i l’adaptació intercultural (Noels, Pon & 

Clément, 1996).  

 

En resum, la motivació interpersonal és altament específica de l'individu i descriu la 

seva relació amb la gent que parla la L2 així com amb la mateixa L2. Els motius de 

control i d'afiliació són extremament importants per a determinar les persones 

específiques amb qui algú parlarà. Aquests motius semblen estar estretament 

relacionats amb les actituds i l'estructura de la relació entre les persones com a 

individus i com a representants de grups lingüístics. La competència comunicativa i 

l’experiència de comunicació, juntament amb el patró de variables personals de 

l'interlocutor, ajuden a determinar l’autoconfiança en la L2, que és definida 

principalment pels judicis sobre la proficiència i  els sentiments d'aprehensió. Ara 

examinem aquestes variables en termes del context afectiu i cognitiu. 

 

NIVELL V: EL CONTEXT AFECTIU I COGNITIU 

El nivell V tracta de variables que són una mica més llunyanes del context específic 

de l'aprenentatge de la llengua i de la comunicació. Encara que la connexió 

hipotètica amb la VDC és a través de la influència d'aquestes variables sobre les 

variables més específiques de què es parla més amunt, aquestes influències s'han 

de descriure si el nostre model ha de ser complet. Les variables de què es parla en 

aquest nivell tenen una base individual, que representa la història prèvia 
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acumulada i les actituds i motius bàsics d'un individu. Aquestes influències són 

menys específiques de la situació i cobreixen més tipus d'esdeveniments que les 

anteriors, comunicatives o d’altra mena. Aquestes variables han inspirat esforços 

d'investigació considerables al llarg dels anys. Per les raons exposades, aquests 

resultats s'haurien d'integrar a qualsevol model de comunicació en L2 que procuri 

ser raonablement complet. 

 

Casella 8. Actituds intergrupals 

Integrativitat. La integrativitat és una estructura relacionada amb l’adaptació 

amb grups culturals diferents i, en particular,  amb la motivació intergrupal (vegeu 

Clément, 1980; Gardner & Lambert, 1959, 1972). En la seva primera formulació 

de l'orientació integrativa, Gardner i Lambert suggerien que una raó important per  

a aprendre una L2 és identificar-se i afiliar-se amb membres de la comunitat de la 

L2. En anys subsegüents, tanmateix, el terme integrativitat no ha estat utilitzat de 

forma consistent pels investigadors de l'aprenentatge de L2. Per exemple, en 

formulacions posteriors del model socioeducatiu, Gardner (1985) va canviar el 

significat d'integrativitat: més que referir-se tan sols a la identificació, Gardner 

definia la integrativitat com a composta d'una actitud positiva envers la comunitat 

de la L2 i un desig d'afiliar-se a membres de la comunitat de L2 sense el desig de 

ser com els membres de la comunitat de L2. Altres models, com el model 

sociocontextual de Clément (1980, 1984, 1986), han retingut la connotació 

d'identificació amb el grup de la llengua objecte d’aprenentatge, implicant així 

clarament el concepte d’un mateix en el procés d'aprenentatge de la llengua 

(vegeu el motiu d'assimilació).  

 

El desig de ser una part de la comunitat de L2 és indicatiu d'implicació creixent 

amb aquella comunitat. La recerca de Clément i els seus col·legues (Clément, 

1984, 1986; Clément & Kruidenier, 1985) ha mostrat que la integrativitat es 

relaciona amb la freqüència i la qualitat creixents de contactes amb la comunitat 

de L2. En la mesura que la freqüència i la qualitat de contactes indiquen menor 

distància social entre grups, la integrativitat es pot veure com un factor que 

promou les relacions entre grups ètnics. 

 

Por de l’assimilació. Encara que l'adaptació a l'altra comunitat ètnica pot 

proporcionar alguns beneficis, els avantatges potser no s’aconsegueixen sense 

alguna pèrdua. Un factor que s'ha mostrat que és predictor de menys contactes 

amb la comunitat de L2 és la por de l'assimilació, que és la por de perdre el 

sentiment d'identificació i d’implicació amb la comunitat de L1 adquirint una L2. La 

recerca de Clément i els seus col·legues (p. ex. Clément, 1984, 1986; Noels & 

Clément, 1994) ha mostrat que amb membres de grups minoritaris, la pèrdua 

potencial d'afiliació a la comunitat etnolingüística nativa es relaciona amb una 

qualitat més pobra i una freqüència més baixa dels contactes amb la comunitat de 

L2. Aquest procés també s'ha anomenat bilingüisme sostractiu2 (Lambert, 1978), 

que implica que adquirir la llengua nova pot ocasionar una pèrdua de la L1 i la 

seva cultura. 

 

La integrativitat i la por de l'assimilació es poden veure com a forces oposades dins 

de l'individu. En la mesura que una sigui més rellevant que l'altra, la comunicació 

en L2 pot ser o bé facilitada o bé interrompuda. La naturalesa d'aquest conflicte ha 

estat relacionada amb l’estatus de majoria o minoria dels grups de llengua 

implicats. Breument: un membre d’un grup minoritari s'arrisca a l’assimilació a un 

grup majoritari quan ha adquirit la llengua del grup més gran i es comença a 

comunicar gairebé exclusivament en la L2. En aquesta situació, l'individu pot sentir 

que el seu patrimoni lingüístic i cultural és vulnerable i per això pot resistir-se a la 

comunicació en L2. A més a més, l'aprenentatge i la comunicació en L2 poden ser 

                                                 
2 N. del T.: Alguns autors també usen el terme ‘bilingüisme subtractiu’ amb aquest valor. 
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descoratjats activament per altres membres del grup minoritari amb temences 

similars. Quan un membre d’un grup majoritari aprèn a utilitzar la llengua d'un 

grup minoritari, hi ha molt menys risc per a la identitat cultural nativa i, per tant, 

menys resistència.  

 

La motivació per a aprendre la L2. A més de la tensió entre integrativitat i por 

de l'assimilació, les actituds envers la mateixa L2 poden influir  en la motivació per 

a l’aprenentatge (cfr. Gardner, 1985). El gust i la satisfacció d’aprendre i utilitzar 

la L2 poden animar l'individu a aplicar un esforç més intens i minuciós al procés 

d'aprenentatge. Aquesta actitud es pot desenvolupar com a resultat d'experiències 

positives a l'aula de llengua i en altres contextos on hi ha hagut oportunitat 

d'aprendre i utilitzar la llengua (p. ex., amb amics). Un estudiant amb una actitud 

positiva pot trobar divertida la llengua perquè el desenvolupament de la 

competència lingüística es percep com a inherentment interessant i reptador 

(sobre la motivació intrínseca, vegeu Deci & Ryan, 1985). També es pot 

desenvolupar i mantenir una actitud positiva per mitjà de l'associació amb 

estereotips positius de la comunitat de L2. Per exemple, un pot associar l’alemany 

amb recerques intel·lectuals o el francès amb el bon gust estètic. En aquest 

exemple, no és improbable que l'actitud d'un envers la L2 també estigui associada 

amb actituds cap a la comunitat de L2 i, consegüentment, a les relacions 

intergrupals. 

 

La motivació per l'aprenentatge de la llengua pot prendre la forma de VDC, però 

no és necessàriament així. Alguns aprenents poden expressar la seva motivació 

amb l’estudi silenciós d'una llengua i la seva literatura. Es pot veure, tanmateix, 

que les actituds intergrupals poden influir en la freqüència i la qualitat de la 

comunicació en L2 a causa de la por a l'assimilació, igual com influir en la 

motivació per a l'aprenentatge de la llengua. 

 

Casella 9. La situació social 

En un grau elevat, la confiança en la L2 és funció de l'experiència que un té amb 

els membres de la comunitat de L2 (Clément, 1980). Aquesta experiència pot 

esdevenir part d’una actitud generalitzada pel que fa al gust de parlar en la L2, 

però suggeriríem que hi ha també una variació considerable segons els tipus 

d'esdeveniment comunicatiu. Per exemple, un professor d'universitat pot fer classe 

amb seguretat en la L2, i tot i així tornar-se extremament tímid en parlar per 

telèfon amb un parlant de L2; un altre professor podria trobar fàcil utilitzar la L2 

amb els seus iguals en una conversa informal, però quedar-se bloquejat en un 

context més formal. L'evidència anecdòtica d'aquest tipus abunda, i no és 

sorprenent que hi hagi hagut una recerca extensa en sociolingüística sobre els 

diversos requeriments i condicionaments lingüístics associats amb diverses 

situacions socials (per a discussions detallades, vegeu Bell, 1984; Biber, 1994; 

Brown & Fraser, 1979). 

 

La situació social és una categoria composta que descriu un encontre social en una 

escena particular. Aquestes categories d'esdeveniments habitualment tenen 

associat un conjunt d’estàndards de conducta apropiats (inclosos els 

comportaments verbals). Com resumeix Ferguson (1994), una suposició bàsica 

implícita en l’estudi sociolingüístic de la variació lingüística és que 'una situació de 

comunicació que es repeteix regularment en una societat (en termes de 

participants, escena, funció comunicativa, etcètera) tendirà gradualment a 

desenvolupar marques d’identificació en l’estructura i  l’ús de la llengua, diferents 

de la llengua d'altres situacions de comunicació" (pàg. 20). 

 

Hi ha diversos esquemes de classificació per als factors que influeixen en la 

variació situacional. Tres d’especialment detallats han estat oferts per Hymes 

(1972 a), Brown & Fraser (1979), i Biber (1994). Per al nostre propòsit, cinc 
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factors, esmentats com a components centrals en les tres classificacions 

anomenades, semblen especialment pertinents: els participants, l'escena, el 

propòsit, el tema, i el canal de comunicació.  

 

Les variables més importants del participant impliquen l'edat dels parlants, el 

gènere, i la classe social, així com diversos aspectes de la relació entre els 

participants: la relació de poder entre ells, el seu nivell d'intimitat, l'abast del seu 

coneixement compartit, i la distància social entre ells. Per a la comunicació en L2, 

un altre aspecte important és el nivell de proficiència en L2 de l'interlocutor en 

relació amb el parlant i, especialment, si l'interlocutor és un parlant natiu (PN) de 

L2 o no. Com exposa Hatch (1992), les interaccions entre PNs i parlants no natius 

(PNN) tendeixen a mostrar un patró asimètric, amb el PNN actuant de manera 

relativament passiva, evitant, per exemple, d’introduir un tema. Una variable que 

sorprèn pel que fa a un interlocutor amb proficiència superior en L2 és l'abast en 

què està preparat per a fer concessions a la proficiència limitada del parlant 

simplificant el seu discurs i ajudant a negociar els significats. 

 

L'escena es refereix al lloc i  el moment de la comunicació. Pel que fa a la 

localització, Biber (1994) distingeix sis àmbits d’ús3 principals: negoci/lloc de 

treball, educació/món acadèmic, govern/món legal, religiós, art/lleure,  i món 

domèstic/ personal. També sosté que dins de cada un d'aquests àmbits d’ús hi ha 

contextos privats i públics, per exemple una reunió o una conversa en el lloc de 

treball. McCroskey i Richmond (1991) presenten una divisió similar quan sostenen 

que la comunicació interpersonal ocorre principalment en tres entorns generals: 

escolars, organitzatius i socials. La rellevància particular dels àmbits d’ús per a la 

VDC rau en el fet que estan associats amb "àmbits de discurs" interns de 

l'aprenent (Gass & Selinker, 1994, pàg. 178) i el comportament en la L2 mostra 

una variació significativa relacionada amb l’àmbit d’ús. A més a més, Bardovi-

Harlig i Hartford (1990) subratllen la importància de la congruència del 

comportament en L2 amb els condicionaments contextuals i relacionats amb el rol 

del parlant , i sostenen que els contextos específics estan associats amb un cert 

nombre d'actes de parla congruents. 

 

El propòsit és el tercer factor que influeix en la variació situacional i es refereix als 

objectius o intencions del discurs, que orienten les activitats de comunicació dels 

participants. Algunes situacions poden ser caracteritzades per només un propòsit 

concret, però les situacions de comunicació sovint impliquen propòsits múltiples. 

En un intent de formar un conjunt tancat de paràmetres, Biber (1994) identifica 

quatre categories principals de propòsit: persuadir (o vendre), transferir 

informació, entretenir (o edificar) i autoexpressar-se. 

 

És fàcil reconèixer que el tema de la comunicació afectarà significativament la 

facilitat d'ús de la llengua: la perícia en un tema i la familiaritat amb un cert 

registre estimularan l'autoconfiança lingüística d'un, mentre que una manca 

d'aquests factors pot inhibir fins i tot un parlant generalment segur. Hi ha 

evidències de recerca que un coneixement superior del contingut pot donar lloc a 

ser més proper verbalment i invalidar certes limitacions que el parlant pot tenir en 

la seva proficiència oral global (Zuengler, 1993). 

 

Bell (1984) sosté que els parlants utilitzaran un estil que utilitzarien normalment 

amb les persones que associen amb el tema o l’escena. Basant-se en Fishman 

(1972), Bell introdueix els "àmbits d’ús" com a escenes socialment identificables 

que organitzen les variables extralingüístiques en conjunts. En una classificació 

que mostra una similitud notable amb la dels sis àmbits d’ús de Biber (1994) 

                                                 
3 N. del T.: adoptem el terme ‘àmbit d’ús’ com a equivalent més habitual de l’anglès domain 
en la sociolingüística catalana. 
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esmentats abans, Fishman suggereix cinc grans àmbits d’ús així, que cobreixen la 

majoria de les interaccions: feina, educació, religió, família, i amistat. 

 

Finalment, el canal de comunicació implica el mitjà triat per a la comunicació. Els 

dos canals principals són parlar i escriure, però dins d'aquestes grans categories hi 

ha altres subtipus que poden donar lloc  a una variació considerable. Dins del canal 

oral/auditiu, la conversa telefònica és notòriament difícil per a molts aprenents de 

L2, en part perquè hi falta el suport no verbal i en part perquè la conversa 

telefònica és un gènere específic d'interacció (cfr. Schegloff, 1994). 

 

Les variables abans esmentades s'interrelacionen de maneres altament complexes; 

un exemple d'aquestes interrelacions és l’estudi de Zuengler (1993) esmentat 

abans, en el qual els nivells de coneixement del tema i la competència relativa en 

L2 dels participants interaccionen per determinar el predomini en la conversa. 

Tanmateix, el nostre focus en aquest article no és tant l'anàlisi de la seva 

interrelació o la seva correlació amb les variables lingüístiques dependents sinó el 

fet que aquestes variables constitueixen, en combinacions diferents, situacions de 

comunicació marcadament diferents. Aquestes situacions es converteixen en 

"elements cognitivament reals de l'estructura social" (Preston, 1989, pàg. 134) 

que són associats amb trets de registre clars, com per exemple, conjunts especials 

de vocabulari i expressions de rutina, trets d'entonació, així com peces 

característiques de sintaxi i fonologia (Ferguson, 1994). Això implica que 

l'experiència comunicativa d'un en una situació no es pugui transferir 

automàticament a una altra, cosa que, al seu torn, augmenta la variabilitat 

percebuda en els esdeveniments de comunicació en L2 i pot generar nivells 

diferents de VDC en diverses situacions socials. Aquest impacte assumit de les 

limitacions situacionals en la VDC en una L2 és, de fet, anàleg a l’afirmació de 

McCroskey i Richmond (1991) que la VDC en L1 és dependent de la situació en un 

grau molt important. 

 

Casella 10. La competència comunicativa 

El propi grau de proficiència en L2 tindrà un efecte significatiu sobre la pròpia VDC. 

Per tal de resoldre les complexitats de coneixements i habilitats exigides per la 

comunicació, la proficiència en L2 es descriurà en termes de 'competència 

comunicativa’, un terme encunyat pel lingüista antropològic Hymes (1972b) com 

una crítica a la limitada noció de competència gramatical lliure del context, de 

Chomsky (1965). Durant els 20 darrers anys, la noció de competència 

comunicativa ha rebut molta atenció en lingüística aplicada i ha passat per un 

nivell creixent d’elaboració (cfr. Bachman 1990; Bachman & Palmer, en premsa; 

Canale, 1983; Canale & Swain, 1980). En un intent recent de refer el concepte 

estenent el model de Canale i Swain, Celce-Murcia, Dörnyei i Thurrell (1995) han 

postulat cinc competències constitutives principals que configuren les habilitats 

lingüístiques comunicatives.  

 

La primera d'aquestes competències és la competència lingüística. Això inclou el 

coneixement dels elements bàsics de la comunicació, incloses les regles 

sintàctiques i morfològiques, els recursos lèxics i els sistemes fonològics i 

ortogràfics necessaris per a realitzar la comunicació  parlada o escrita. És obvi que 

algun desenvolupament de la competència lingüística és una precondició de la 

VDC. 

 

Una segona dimensió de la competència comunicativa és la competència 

discursiva. Aquesta es refereix a la competència de seleccionar, ordenar i 

conformar les paraules, estructures, frases i construccions per aconseguir un text 

parlat o escrit unitari. Les subàrees principals inclouen la cohesió, la dixi, la 

coherència, l’estructura del gènere, i l'estructura conversacional inherent al 

sistema dels torns de conversa. La disposició a participar en la comunicació en L2 
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pot dependre en gran manera de la familiaritat amb aquestes àrees de discurs 

perquè governen l'organització del discurs tant escrit com oral i són 

indispensables, per exemple, en l'acte real de comunicació. 

 

La competència accional es refereix la correspondència entre el propòsit 

comunicatiu i la forma lingüística, basada en el coneixement d'un inventari 

d'esquemes verbals que comporten força il·locutiva. Des d'una perspectiva 

pragmàtica, aquest component es pot concebre com a "competència 

pragmalingüística" (cfr. Thomas, 1983). Les unitats clau són els actes de parla, 

que són enunciats que s'utilitzen per a fer accions (p. ex., donar una ordre o fer 

una petició), i les funcions lingüístiques, així com conjunts d'actes de parla, que 

són patrons i seqüències convencionals d'actes de parla. És necessari el 

desenvolupament d’aquesta competència per a poder acomplir els propis objectius 

en emprendre la comunicació. 

 

La competència sociocultural implica el coneixement de com expressar els 

missatges apropiadament en el context social i cultural global, d'acord amb els 

factors pragmàtics relacionats amb la variació en l’ús de la llengua. També es 

podria concebre com a homòleg "sociopragmàtic" de la competència 

pragmalingüística (cfr. Thomas, 1983). Les àrees clau implicades inclouen els 

factors de context social, els factors d’adequació estilística, els factors culturals, i 

els factors comunicatius no verbals. Aquesta competència permet als parlants 

manejar la variació situacional de la comunicació de què hem parlat abans. 

 

Finalment, la competència estratègica es refereix al coneixement de les estratègies 

de comunicació, que es considera que són mecanismes verbals i no verbals que 

permeten a un parlant compensar deficiències en qualsevol de les altres 

competències subjacents a la competència comunicativa. La competència 

estratègica es pot utilitzar per fer front als problemes relatius a la llengua de què 

el parlant és conscient durant el curs de la comunicació. En altres paraules, la 

competència estratègica és una "farmaciola" per a la comunicació que es pot 

utilitzar quan algú no pot recordar una paraula, no entén alguna cosa, o quan la 

seva ment es queda temporalment en blanc. Encara que s'exigeix un cert nivell de 

totes les altres competències per a la comunicació eficaç, un parlant pot fer un bon 

tros de camí confiant principalment en la competència estratègica (per ex., 

parlants que sembla que es comuniquin fluidament amb només 100 paraules). Per 

tant, se suposa que el desenvolupament de la competència estratègica té un paper 

especialment important per contribuir a l'autoconfiança lingüística. 

 

Encara que les conceptualitzacions de la competència comunicativa han arribat a 

un nivell considerable de sofisticació, hem d'anotar una preocupació principal 

esmentada per McCroskey i Richmond (1991), específicament, que la VDC serà 

una funció de com percep l'individu la seva competència, més que no del seu 

desenvolupament objectiu. Sostenen que hi ha molts comunicadors incompetents 

que creuen que són competents i mostren un nivell proporcionadament alt de VDC. 

En l'altre extrem hi ha aquells parlants que s’infraexpressen perquè tenen una 

opinió inadequadament baixa de la seva competència. Això implica que encara que 

la competència comunicativa és un antecedent important de la VDC, cal més 

recerca per analitzar els lligams cognitius entre competència real i competència 

percebuda. 



 15 

 

NIVELL VI: EL CONTEXT INDIVIDUAL I SOCIAL  

El context de la comunicació, definit en els seus termes més amples, implica la 

interacció de dos factors: la societat i l'individu. Específicament, el context social es 

refereix al clima intergrupal en el qual els interlocutors evolucionen, mentre que el 

context individual es refereix a les característiques de personalitat estables que es 

considera que són especialment rellevants per a la comunicació. 

 

Casella 11. El clima intergrupal 

Seguint Gardner i Clément (1990), el clima intergrupal es pot definir per mitjà de 

dues dimensions complementàries referents a les característiques estructurals de 

la comunitat i als seus correlats perceptuals i afectius. 

 

Característiques estructurals. El clima intergrupal d'una comunitat és 

condicionat per la representació relativa que tenen els grups de les comunitats de 

L1 i L2 en termes de vitalitat etnolingüística i xarxes de comunicació personals. La 

vitalitat etnolingüística, encunyada per Giles, Bourhis i Taylor (1977), es refereix a 

la representació demogràfica relativa de les dues comunitats, és a dir, el seu poder 

socioeconòmic relatiu i l'abast en què estan representades en les institucions 

socials, com el govern, la legislació i l'església. S'espera que la llengua d'un grup 

amb etnovitalitat alta retindrà un prestigi més gran i atraurà més parlants i 

s'utilitzarà, en general, més sovint en els intercanvis diaris. Les xarxes personals 

de comunicació poden moderar els efectes de la vitalitat etnolingüística. Una xarxa 

de comunicacions es refereix al grup amb què ens comuniquem de forma habitual. 

Aquell grup, anomenat una xarxa, es pot caracteritzar segons la importància 

relativa de les subxarxes de L1 i L2 (és a dir, el grau en què estan estretament 

vinculades i la seva redundància). Es podria esperar que una situació 

etnolingüística minoritària es pogués compensar adequadament per mitjà d’una 

subxarxa de L1 important que actués com un enclavament en contra de la pressió 

de la L2 majoritària. Al contrari, una xarxa de L2 important podria promoure el seu 

ús fins i tot entre membres del grup majoritari. Encara que no són característiques 

psicològiques, la vitalitat etnolingüística i les xarxes de comunicació proporcionen 

les oportunitats i les condicions que afavoreixen o no afavoreixen l'ús de la L2. És 

dins d'aquest context particular que els aspectes subjectius del clima intergrupal 

es desenvolupen. 

 

Correlats perceptuals i afectius. Encara que els correlats perceptuals i afectius 

han estat el tema de molta teorització i recerca psicosocial, la discussió present se 

centrarà en el paper de les actituds i els valors respecte a la comunitat de L2 i la 

motivació per adaptar i per reduir la distància social entre grups ètnics. 

 

En general, se suposa que una actitud positiva envers un grup ètnic conduirà a 

interaccions positives amb aquell grup, mentre que una actitud negativa estarà 

associada amb menys interaccions i menys positives amb aquell grup lingüístic. 

D’una banda, les actituds positives envers el grup de L2 s'han relacionat 

àmpliament amb la motivació i l’assoliment de l'aprenentatge de la L2 (vegeu la 

ressenya de Gardner, 1985). Un mediador possible d'aquesta relació és l'abast del 

contacte entre els membres dels dos grups ètnics (cfr. Clément, 1980, 1984). 

D'altra banda, la preocupació per les implicacions de les actituds negatives sobre 

les relacions intergrupals ha conduït a un cos ben desenvolupat d'investigació 

sobre el prejudici i la discriminació. Aquesta literatura sobre la formació i el 

manteniment d'actituds destaca el nombre de factors diferents que poden provocar 

la dissociació de dos grups ètnics. Tanmateix, començarem parlant d'un procés per 

mitjà del qual els individus s'esforcen per tornar-se més similars a altres dels seus 

voltants: el procés d'adaptació. 

 

Els membres de grups minoritaris (com ara immigrants, refugiats, temporers, etc.) 
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en particular quan es troben en un ambient cultural desconegut, poden adaptar-se 

ràpidament al nou context. En tals circumstàncies, els individus poden abandonar 

certes pràctiques i característiques de la seva cultura original a canvi de la 

participació en la cultura receptora. La pressuposició general és que aquesta 

concessió es correspon amb l'adquisició de certs beneficis, com ara l’acceptació 

social, l’avenç econòmic, i l’adaptació psicològica. La llengua es pot veure com una 

característica cultural que està oberta a canvis durant el procés d'aculturació (cfr. 

Schumann, 1978). 

 

Per a l'adaptació a una cultura desconeguda, en efecte, l'adquisició de la L2 pot ser 

essencial. Segons Kim (1988), la comunicació ens permet relacionar-nos amb 

l'ambient i complir diverses necessitats humanes. Consegüentment, és probable 

que l'adaptació harmoniosa es produeixi en la mesura que som capaços de 

comunicar-nos amb els altres en aquell entorn social. En una situació de contacte 

intercultural, llavors, esdevé necessari adquirir les habilitats lingüístiques i 

comunicatives i els coneixements necessaris per a operar eficaçment i 

apropiadament en aquella cultura (LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993; Rogler, 

Cortes, & Malgady, 1991; Tran, 1990 a, 1990b). En efecte, variables com una 

preferència per la L2, el coneixement de la L2, i l’autoconfiança en l’ús de la L2 

s’ha evidenciat que estan relacionades amb els baixos nivells d'estrès (Chataway & 

Berry, 1989), amb un sentit més gran del control personal, i amb nivells més alts 

de satisfacció amb un mateix i amb la societat, en una varietat de grups ètnics 

(Dion, Dion & Pak, 1990, 1992; Krause, Bennelt & Tran, 1989; Pak, Dion & Dion, 

1985). Així, en la mesura que hi ha una necessitat d'adaptar-se a la nova cultura, 

els individus es poden inclinar a aprendre la L2 i sentir-se més positius envers la  

participació en les relacions amb la comunitat de L2. 

 

Lamentablement, les relacions intergrupals són sovint menys harmonioses i un 

estat de tensió intergrupal exercirà alguna influència sobre l’aprenentatge de la L2 

i els processos de comunicació. Algunes de les situacions intergrupals més 

negatives comporten actituds de prejudici i comportaments discriminatoris. El 

prejudici es refereix a una actitud negativa envers els membres d'un altre grup, 

basada en una informació sobre el grup que és il·lògica o injustificable (Allport, 

1965). El seu homòleg conductual, la discriminació, es refereix a accions explícites 

envers un individu que tenen el seu origen en la pertinença al grup objectiu. Com 

amb les altres actituds, el prejudici es pot elaborar a partir de patrons de 

pensament inherents, de l’experiència directa amb el grup objectiu, l’aprenentatge  

des d'altres membres de la comunitat de L1 (p. ex. pares, iguals, mitjans de 

comunicació), i trets de personalitat individuals. 

 

S'ha suggerit que el prejudici és en part el resultat de processos innats amb els 

quals classifiquem la informació social (Tajfel & Turner, 1986; Turner, Hogg, 

Oakes, & Wetherell, 1987). Molts estudis han mostrat que la diferenciació dels 

individus en dos o més grups, fins i tot sobre la base d'un criteri d’importància 

mínima (Tajfel, 1982), pot ser suficient per a començar el procés pel qual els 

individus avaluen el seu propi grup respecte a un altre grup. En general, s'ha 

demostrat que hi ha una tendència a afavorir el propi grup respecte d'un altre 

grup, i quan aquest no és el cas, els individus poden intentar canviar la seva 

pertinença a un grup per millorar el seu propi resultat d'avaluació. El canvi de 

pertinença és influït per la permeabilitat percebuda dels límits entre grups ètnics i 

la mesura en què la pertinença a un grup lingüístic és un aspecte relativament 

important de la identitat. Donada la pertinença a diversos grups, 

l'autocategorització lingüística pot ser només un aspecte menor de la identitat i pot 

no comportar canvis importants de comportament. Així la cognició social pot ser 

un factor important en les actituds de prejudici envers altres grups lingüístics i 

aquestes actituds poden afectar el nivell de VDC d'un individu. 
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Si bé la categorització pot ser un fenomen universal, el contingut d'aquestes 

categories és influït per la família i l'ambient social. Els pares poden ser la 

influència més gran sobre el desenvolupament d'actituds ètniques dels nens 

(Aboud, 1988; Phinney, 1990). Les actituds negatives envers un altre grup 

etnolingüístic poden ser apreses de moltes maneres. Tant les recompenses 

directes pel comportament discriminatori o tolerant, com l'associació de l'etnicitat 

amb estímuls negatius o positius, o el model de comportament dels pares, poden 

afectar el desenvolupament d'actituds ètniques. En la seva ressenya del paper dels 

pares en l'aprenentatge de la llengua, Gardner (1968, 1985) suggereix que les 

actituds dels pares envers la comunitat de L2 són més influents sobre la motivació 

d'aprenentatge de la llengua dels seus nens que les seves actituds instrumentals 

envers l'aprenentatge lingüístic dels estudiants. Encara que els pares poden 

fomentar l'aprenentatge lingüístic dels seus nens, la seva actitud envers el grup 

lingüístic pot ser més ben recordada pel nen i així té un efecte més potent sobre la 

decisió d'aprendre la L2. Malgrat la importància d’aquests factors sobre els nens 

més joves, la influència dels pares sobre la formació i el manteniment d'actituds 

pot ser superada eventualment per la influència dels iguals i dels mitjans de 

comunicació.  

 

Hi ha altres factors que poden conduir a prejudicis i a relacions intergrupals 

pobres. La teoria realista del conflicte (Sherif, 1958) suggereix que els factors 

presents de conflicte entre grups poden provocar prejudicis i discriminació. Quan hi 

ha recursos escassos que s'han de repartir, és probable que els grups es tornin 

hostils l'un amb l'altre. Altres investigadors suggereixen que el conflicte real no és 

necessari; n’hi ha prou si els grups consideren que tenen privacions respecte a uns 

altres grups (Guimond & Tougas, 1994). Així, el conflicte real i les discrepàncies 

percebudes entre grups pel que fa a la distribució de recursos poden contribuir al 

desenvolupament de prejudicis i discriminacions, que al seu torn poden afectar la 

motivació d'aprenentatge de la L2 i la VDC. 

 

Fins aquí, hem considerat algunes de les influències socials més fortes sobre la 

comunicació en una L2. És clar, tanmateix, que no tots els membres d'un grup 

reaccionen davant membres d'un altre grup de la mateixa manera. A continuació 

dedicarem la nostra atenció als processos que es basen en les diferències 

individuals dins d'un grup. 

 

Casella 12. La personalitat 

Encara en relació amb el comentari sobre prejudici i discriminació, certs patrons de 

personalitat prediuen com reacciona un individu davant membres d'un altre grup. 

Segons Altemeyer (1981, 1988), el tipus de personalitat autoritària és un individu 

altament convencional, submís amb l’autoritat i agressiu envers els que creu 

inferiors o diferents. No és previsible que un individu així participi en relacions 

positives amb grups ètnics que considera inferiors. Un concepte relacionat és 

l'etnocentrisme, que és la creença que el propi grup ètnic no sols és preferible, 

sinó també superior als altres grups ètnics. És probable que una persona 

etnocèntrica no tendeixi a estar implicada en interaccions amb membres d'una 

altra comunitat ètnica perquè no ho consideraria un esforç interessant. Així, certs 

trets de personalitat poden reduir la probabilitat de relacions amigables entre 

membres de grups etnolingüístics diferents. 

 

Altres patrons de personalitat s’ha mostrat que faciliten l'aprenentatge lingüístic i 

la comunicació intergrupal. Ehrman (1990, 1994) ha exposat alguns resultats 

interessants utilitzant perfils de personalitat basats en la teoria de la personalitat 

de Jung. Les dades mostren que molts tipus diferents poden tenir èxit i que hi ha 

avantatges i inconvenients associats amb cada tipus. Per exemple, els tipus "de 

sensació intuïtiva" mostraven nivells alts de consecució en l'aprenentatge de L2, 

presumiblement perquè són experts a establir lligams interpersonals i inferir els 
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significats de la conversa. Tanmateix aquests tipus també té el desavantatge de 

passar per alt detalls potencialment importants i de ser altament sensible als 

desacords interpersonals. Ehrman (1990) adverteix que els millors aprenents són 

prou flexibles per usar els seus punts forts i compensar les seves debilitats. 

 

Els desenvolupaments recents en la teoria dels tret de personalitat s'han centrat 

en el desenvolupament dels "cinc grans" -una taxonomia dels trets de personalitat 

més bàsics i independents, que inclou l’extraversió, l’amabilitat, la responsabilitat, 

l’estabilitat emocional, i l’obertura a noves experiències (Goldberg, 1993). 

Utilitzant l’anàlisi de vies (path analysis), MacIntyre i Charos (1996) van concloure 

que cada un dels cinc grans trets contribueix a desenvolupar la motivació per a 

l’aprenentatge lingüístic o la VDC en una L2, o tots dos. Consistentment amb la 

investigació prèvia de Lalonde i Gardner (1984), MacIntyre i Charos (1996) 

sostenen que l'efecte de la personalitat sembla que es canalitza a través de 

variables més específiques, com les actituds intergrupals i la confiança en la L2. 

 

Un ha de ser cautelós en buscar el perfil de personalitat del bon aprenent de 

llengua (MacIntyre & Noels, 1994). La personalitat no es conceptualitza com una 

influència directa en la comunicació en l’aprenentatge de llengua, en part a causa 

de la flexibilitat introduïda per les variables exposades en la resta del model de la 

Figura 1. També cal fixar-se que el paper de les diferències individuals en la 

personalitat es desenvolupa dins d'un clima social més ample. Certs grups poden 

ser més homogenis que altres respecte a certs trets o perfils. D’altra banda, els 

grups poden mostrar diferents nivells mitjans o de base en un tret donat. Per 

exemple, és probable que l'aprenent americà mitjà sigui més extravertit que 

l'aprenent japonès mitjà (Aida, 1994). 

 

El model proposat aquí mostra que la personalitat ajuda a establir el context en el 

qual ocorre l'aprenentatge lingüístic. S’hi suggereix que la disposició a reaccionar 

positivament o negativament davant de gent estranya, en combinació amb la 

formació d'actituds positives o negatives, en un context amb conflicte intergrupal o 

sense, fonamenta la distància social o l’harmonia entre grups. Per aquesta raó, 

considerem el context intergrupal i la personalitat de l'aprenent com a variables 

que constitueixen l'escenari de la comunicació en L2, però que estan implicades 

menys directament en la determinació de la VDC d'un aprenent en un moment 

donat. 

 

CONCLUSIÓ I ORIENTACIONS FUTURES 

Conceptualment, generar la VDC sembla ser un component crucial de la moderna 

pedagogia de les L2. En el passat, l'èmfasi en l’habilitat gramatical produïa 

estudiants amb competència lingüística bastant alta però no es concentrava en l'ús 

real de la llengua. L'èmfasi actual en la competència comunicativa pot comportar 

un problema similar, produint estudiants que són tècnicament capaços de 

comunicar-se, especialment dins de l'aula, però que potser no estan inclinats a fer-

ho fora de l'aula. Suggerim que un objectiu adequat en l'aprenentatge de la L2 és 

augmentar la VDC. Generant una voluntat de comunicar, l’ensenyament de llengua 

pot aconseguir el seu objectiu social i polític de posar en contacte les cultures i les 

nacions. 

 

Hem intentat ampliar el concepte de VDC proposat per McCroskey i Baer (1985) de 

dues maneres. Primer, l'hem adaptat per a referir-nos a la L2 i hem identificat 

diverses influències addicionals en la comunicació en L2. Ens ha sorprès trobar 

més de 30 variables que poden tenir una incidència potencial en la VDC en L2, i és 

encoratjador que s’hi puguin proposar principis organitzatius. També hem suggerit 

que el concepte sigui ampliat per a incloure explícitament els modes de 

comunicació orals i els altres. Això proporciona una conceptualització enriquida de 
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la VDC i les implicacions d'aquest model es poden estendre també als models de 

L1. 

 

Segon, l'estructura de la VDC s’ha redefinit per a referir-se a la VDC d'una persona 

en un moment específic, i s'hi han afegit variables transitòries i situacionals 

addicionals. Creiem que aquest tipus de conceptualització es presta bé a l'ús 

pràctic i pedagògic. Considerant per què una persona està disposada a parlar en 

un moment i no en un altre, podem apreciar els factors importants que influeixen 

en la comunicació a l'aula i els contactes en "el món real". 

 

Aquestes ampliacions s'ofereixen en un intent d'explicar per què la gent mostra 

molta variabilitat en la seva propensió a comunicar-se, incloent-hi per què alguns 

aprenents parlen malgrat una competència comunicativa limitada mentre que 

altres són bastant reticents a parlar fins i tot amb una competència alta. El model 

considera així mateix les influències duradores, i també pot ser útil per a descriure 

casos en què la gent és coherent en la seva comunicació al llarg del temps i a 

través de les situacions. 

 

El model presentat aquí té implicacions tant teòriques com pràctiques. 

Teòricament, la VDC és vista com quelcom més que la simple competència de 

comunicació percebuda. Més aviat, es basa en una munió de variables de 

l'aprenent que han estat ben establertes com a influències sobre l’aprenentatge i la 

comunicació en L2. Hem aplegat la recerca i la teoria de diversos camps en un 

intent d'integrar la investigació prèvia en lingüística, comunicació i aprenentatge 

de llengua. Pràcticament, el nostre model mira la VDC com el darrer pas en la 

preparació de l'aprenent de llengua per a la comunicació, perquè representa la 

probabilitat que un aprenent utilitzi la llengua en la interacció real amb un altre 

individu, si es dóna l'oportunitat de fer-ho. 

 

El model presentat en aquest article és un primer intent d'un tractament complet 

de la VDC en L2. És obvi que cal més recerca per a confirmar o desmentir les 

relacions que aquí es presenten com a hipòtesis. Hi ha estudis en curs  per tal de 

provar algunes de les hipòtesis proposades aquí (Gouthro, MacIntyre & Clément, 

1997; MacIntyre & Clément, 1996, 1997; MacIntyre, Gouthro & Clément, 1997). 

Els resultats inicials d'aquests estudis, utilitzant metodologies tant qualitatives com 

quantitatives, confirmen el paper clau que tenen l’autoconfiança i el context social 

en la VDC.  

 

La literatura comentada anteriorment proporciona la confiança que el model rebrà 

el suport de la futura recerca.  També hem intentat resumir moltes de les relacions 

exposades en la literatura existent i integrar-les en un marc únic. Hem subratllat 

per què un no ha d'esperar la transferència simple de la VDC en L1 a L2. La 

correlació pot mostrar un patró de desenvolupament complex a mesura que 

augmenten les experiències lingüístiques i la competència lingüística, i a mesura 

que les relacions intergrupals canvien, i que el desig de contactar amb individus 

específics augmenta i decau. La investigació posterior dels subprocessos proposats 

en aquest model pot mostrar camins nous o alternatius, o pot identificar variables 

que potser hi falten. 

 

Veiem el model proposat aquí com un treball en curs, més com un punt de partida 

que com un producte final. La seva funció principal, esperem, serà inspirar futures  

investigacions dels conceptes descrits i les seves interrelacions. Amb aquest fi, 

durant els propers anys, tenim el pla d’investigar els lligams entre la VDC en L1 i 

L2. McCroskey i Baer (1985) afirmen que la VDC en L1 és un concepte semblant a 

un tret, però nosaltres l’hem conceptualitzat aquí com una variable basada en la 

situació que representa la intenció de comunicar en un moment específic amb una 

persona específica. Es poden resoldre aquestes diferències? No hem parlat de tots 
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els conceptes que podrien originar variacions en la VDC. Hi pot haver variables 

addicionals que cal afegir al model o relacions més circumscrites que s'hi haurien 

de suprimir. Les diferències entre l’aprenentatge de llengua a l'aula i l’adquisició 

del llenguatge en entorns socials informals poden originar diferències en la VDC, 

com ara una disposició més gran a utilitzar la comunicació oral o escrita. Si aquest 

model ajuda a estimular la recerca d’aquestes i altres qüestions, llavors haurà 

servit al seu propòsit. 

 

En conclusió, la incorporació de la VDC a la literatura sobre l’aprenentatge de 

llengua pot ajudar a orientar la teoria i la recerca cap a l’objectiu definitiu de 

l'aprenentatge de llengua: la comunicació real entre persones de llengües i orígens 

culturals diferents.  
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