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1 . Objectius 1 metodologia

I.I . Objectius

Aquests són els objectius específics que pretenem aconseguir :

1 . Descriure la variació fonètica, morfològica i lèxica de la comunitat de parla

catalanoparlant de la comarca del Baix Vinalopó`. Aquesta descripció es realitza a través

d'enquestes formulades a una mostra poblacional i a partir d'una situació d'enquesta

semiformal . La mostra ha estat definida tenint en compte les variables següents: l'edat, el

sexe, l'origen geogràfic comarcal i, en el cas de la població escolar, el programa educatiu

en què està es troba escolaritzada.

2. Descriure especialment el model de llengua de la població escolar, tenint en

compte el programa educatiu en què s'insereix .

3 . Mesurar el grau de conservació o abandó de la varietat tradicional de la

comarca.

4. Mesurarel graude penetració de lanormativa¡ l'estàndardoestàndards catalans

-orals o escrits- en el model de llengua d'aquesta comunitatde parla.

5. Mesurar el grau de penetració del castellà en el model de llengua d'aquesta

comunitat de parla.

6. Mesurar el grau de dispersió lingüística queexperimenta el modelde llengua de

286 En el si de la sociolingüística és molt més habitual la confecció de treballs circumscrits
a l'anàlisi d'un únic tret lingüístic . La focalització sobre un tret concret, per contra, ens hauria fet
perdre de vista la resta d'elements lingüístics que participen dels canvis encetats en unasocietat on
la llengua es troba en vies d'estandardització . Per això, creiem que una anàlisi variacionista
aprofundida d'un tret lingüístic individual resulta curta segons aquest objectiu. Hemoptat, doncs, per
una visió més general i, per tant, amb menys calat, però que permet l'obtenció d'una visió de
conjunt.
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la comarca .

7 . Mesurar les diferències que s'estableixen en els tres nivells lingüístics

considerats -fonètic, morfològic i lèxic- quant al grau de manteniment o incorporació

de formes provinents del model de llengua tradicional, del model estàndard/normatiu i del

model castellà.

8 . Mesurar el grau d'incidència de l'ensenyament sobre els models de llengua

emprats per la població catalanoparlant de la comarca, sobretot l'escolar .

9 . Esbrinar les correlacions entre els trets del model de llengua i d'altres variables

especialment, el tipus d'hàbitat -rural o urbà-,1'actitud declarada envers la llengua, l'ús

declarat de la llengua pròpia i el grau d'exposició als mass media, però també el sexe, el

grau d'instrucció, el nivell de lectura i el nivell socioeconòmic .

10 . Valorar fins a quin punt s'està assolint la normalització lingüística pel que fa al

millorament de la qualitat lingüística fonamentalment de l'alumnat za'

Es tracta, doncs, de fotografiar els diferents sectors socials que hem considerat de

la població del Baix Vinalopó per descobrir-hi quin grau d'incidència i de penetració tenen

els models estàndards catalans i castellans en el model de llengua tradicional i adonar-se

de quines condicions socials afavoreixen aquesta adopció, si és que n'hi ha.

1.2. Metodologia

1 .2 .1 . Els giiestonaris

Hem fet servir dos qüestionaris per a aquesta segona part sociolingüística. D'una

banda, hi ha el qüestionari estrictament lingüístic, ones reflecteixen les preguntes alvoltant

ss7 Vg . la definició de qualitat lingüística més amunt, en el capítol I.
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d'aspectes fonètics, morfològics i lèxics 288 del parlar del Baix Vinalopó . En segon lloc, hi ha

el grup de qüestions que corresponen a les variables sociològiques que seran creuades

amb aquelles . En tot cas s'ha mantingut un grau de formalitat relativament elevat en totes

les situacions d'enquesta . La quantificació dels resultats i les conclusions que se

n'extraguen estan circumscrites, doncs, a aquest registre . 89

La insistència en la distinció dels tres nivells lingüístics no és només una decisió

que haja seguit els criteris d'estructuració convencionals que fan servir habitualment les

descripcions lingüístiques . Segons mostren alguns estudis recents (Montoya 1993 ; Ponsoda

1997 ; Ponsoda & Segura 1998 ; Baldaquí 2000), sembla que cadascun dels factors

considerats -conservació/abandódel model tradicional i incorporació/rebuig de formes

estàndard del català o de formes castellanes-afecta de manera ben diferent cada nivell

lingüístic .

Efectivament es pot establir una jerarquia de control bastant nítida en aquests

nivells . N. Dittmar (1983) observà tres tipus de regles d'explicació dels fenòmens de la

llengua, les quals suposen tres escalons diferents de control. A mesura que l'individu pot

considerar més obertament el context, adquireixmésllibertat peracontrolarels seus actes

lingüístics i, per tant, les seves regles de comportament social . El control dels aspectes

fonètics, on el context té poca relació al'hora de l'aplicació de les regles, és el més rediAt

i, perconsegüent, el més difícil d'esmenar. Seguidament, els aspectes morfològics, molt

relacionats amb els fonètics, però on el context pot influir decisivament per a escollir les

formes, mostra un grau de possibilitat de correcció un poc més elevat . Per últim, el nivell

lèxic, on la contextualització és bàsica i, per tant, la selecció de regles mésconscient i més

'8 S'ha bandejat la sintaxi perquè hi ha dificultat per a trobar la manera d'encaixar en un
qüestionari ítems que permeten efectivament i de manera fiable tenir constància de la variació en
aquest nivell . A més a més, aquest apartat de la llengua sembla que és molt refractari a les
innovacions normatives i presenta gran dificultat a ser esmenat normativament .

` No interessava gaire cercar informació en (estil més colloquial, ja que suposem que
l'extensió de la normativa encara no és ni prou allargada en el temps ni prou eficient com per
aconseguir-hi innovacions significatives . Tot i això, cal dir que, globalment, les respostes quefan els
adults coincideixen quasi exactament amb allò que hem captat segons la nostra exposició, ben
dilatada en el temps, al parlar colloquial . Amesura que el contacte ambla normaaugmenta, els dos
estils de llengua es distancien, de manera que els escolars ja són capaços de mantenirdos estils de
nivell de formalitat diferent amb trets lingüístics també diversos . En qualsevol cas, aquestes
diferències són bastant minses . La vemacularització del model normatiu és més que incipient i
creiem que encara no prou significativa. L'hem deixada, doncs, de costat en aquesta investigació.
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lenta, la introducció de vocabulari estrany es presenta menys refractària .

Aquesta distinció queorganitzà Dittmar es trobarelacionada amb el tipus de factors

que poden causar variació . Aquests poden ser diversos, però fonamentalment es

classifiquen en dos blocs : els d'origen estrictament lingüístic i els d'origen social. Així, la

variació foneticofonològica i la morfològica venen determinades sovint per factors

lingüísticsiextralingi isticsalhora;lavariaciósintàctica-categorialiposicional-s'explica

majoritàriament per factors lingüístics ; per últim, la variació lèxica -la més subjecta a la

història, la de més càrrega simbòlica-, s'explica més fàcilmentper factors extralingüístics .

Sempre hi ha preeminència dels factors lingüístics, que són els que realment condicionen

la variació, tot i que la participació d'altres de socials pot ser, en segons quin àmbit, bastant

transcendental . Per aquestes raons, Moreno (1998 : 68) afirma que el component fonètic

és el que més s'identifica amb un component regulador, de manera que és el menys

susceptible de manipulació individual, seguit de la semàntica, la sintaxi i la pragmàtica, on

la voluntat de l'individu com a parlant es deixa veure amb més claredat .

D'entre aquests tres nivells, és, doncs, el camp lèxic el més propens a canviar

segons s'alteren els factors socials relacionats amb la correcció i l'estàndard, per tant, a

mesura que es difonen noves formes dotades de prestigi . Hem fet preponderar

numèricament l'apartat lèxic pel que fa a la proporció d'ítems en què es distribueixen les

preguntes del qüestionari . Tenint en compte també l'influx tan gran del model lingüístic

castellà, cal dir que la transferència interlingüística s'hi mostra amb més nitidesa-que no

necessàriament amb més profusió- ja que es tracta d'un paradigma molt més obert i

heterogeni que la fonologia o la morfologia. Amés a més, és el nivell on hi ha més abundor

de formes, més fàcilment definibles, incorporables a un qüestionari i tractables

estadísticament.

Pel que fa a l'arreplega, nosaltres mateix hem transcrit les entrevistes . Hi hem

esmerçat els màxims esforços per cerciorar-nos de cadascuna de les respostes i per a

mantenir, com és natural, el grau de fidelitat més elevat.

1.2.2. Els informants

Cal aclarir que aquesta recerca es decanta per concebre l'estructura social com

a estratificada i no com a reticular . L'estructura social estratificada és un nivell força més

abstracte que el reticular i esdevé més pròxima a estudis sociolingüístics lligats al
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multilingüisme, la implantació i la funció d'aquest en la societat o a la política lingüística

(Moreno 1998: 67). Cal recordar que amb aquest treball es pretenen descobrir els primers

resultats d'un procés de normalització lingüística segons la variació que apareix en certs

trets lingüístics de la població catalanoparlant d'una comunitat de parla. Per això, no ens

interessen tant les relacions interindividuals més directes o l'articulació social del tipus

menys abstracte que proporcionaria una estructuració reticular, sinó allò que és més

pròxim ala macroestructura de l'organització social .

L'univers estudiat està format pel 43,7%de la població de la comarca, quesón els

que en el Cens de 1991 declaren «saber parlar valencià». Aquest tant percent acull 93 826

individus dels 214 830 amb què comptava la comarcaaquell any.290

Seguint els criteris del variacionisme cal seleccionaruna mostra de població que

siga suficientment representativa però que, alhora, siga també accessible peranomés un

investigador, considerant les més de tres-centes preguntes amb què compten els

qüestionaris utilitzats .

És impossible fer servir un mostreig de tipus aleatori amb un univers queabasta un

pocmés del 40%d'una població que es troba repartida de manera bastant atzarosa al llarg

de la comarca. No s'ha tingut al'abast cap dada on constés informació sobre la distribució

espacial d'aquesta població peraixò hem optat per realitzar un mostreig per quotes amb

afixació semiproporcional . La utilització de les quotes facilita la tria i distribució de la

població de la mostra amb un sistema que permet una comparació estadística

satisfactòria. En canvi, una afixació uniforme conduiria a fer servir un mostreig poc

equiparable a la distribució real de la població per localitats, tenint en compte, sobretot, la

desproporció poblacional d'Elx respecte ala resta de la comarca. Aquest fet ens ha empès

a augmentar la quota de mostreig en les localitats més poblades però garantint una quota

representativa en les més menudes. Ens hem aproximat parcialment a la distribució real

de la població entre les localitats i partides que ofereixen les dades del Cens de 1991 .

L'afixació, doncs, ha esdevingut semiproporcional .

S'han tingut en compte quatre condicionants a l'hora d'establir aquestes quotes,

abandade la pertinença ala comunitatde parla catalana de la comarca del Baix Vinalopó:

a) l'edat, distribuida en quatre grups; b) el sexe ; c) el lloc de residència, el qual ha de

coincidiramb el lloc d'origen de 1'informant i, almenys, d'aproximadament la meitat dels

"° No s'ha tomat a fer cap sondeig lingüístic oficial des de 1991 . Deixem de costat els 8 902
habitants, el 4,1% de la població de la comarca, que no respongueren aquesta pregunta del cens .
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seus ascendents ; d) pel que fa a la població escolar, la seva adscripció al tipus

d'ensenyament segons la llengua en què es vehicula .

D'aquesta manera, obtenim la taula de mostreig següent:"

TAULA 1
Quotes de mostreig

La resta de variables que tenim en compte en la quantificació i en l'anàlisi de les

dades nofuncionencomacondicionants mostrals . Immediatament en femunaexplicació .

En total s'han entrevistat 138 individus que representen el 0,147% de l'univers

poblacional considerat .

1 .2 .2 .1 . El sexe

El sexe és una de les variables socials que han tingut en compte tant els treballs

dialectològics com els sociolingüístics . L'atribució a cadascun dels sexes de trets

innovadors oconservadors no ha estat sempre unànime, i molt sovint s'ha presentat com

a massa impressionista.

La sociolingüística arreplega les discussionsquegiren al voltant de la consideració

del sexe com a variable lingüística rellevant i aprofundeix en el seu coneixement de

manera rigorosa i sistemàtica. Sembla que la rellevància del sexe quant a la variació

29 ' Les caselles que queden en blanc no contenen cap informant. Es tracta bàsicament de
les que corresponen a localitats o partides rurals sense escoles on hi haja ensenyament vehiculat
majoritàriament en català ; en concret, les escoles rurals delcamp d'Elx i Guardamar. En el cas de
l'Altet, la població infantil catalanoparlant és molt baixa i, per tant, hem optat per no incloure'n cap
informant en la mostra .

Edat +60 37-60 18-36 -18 Total

Sexe H D H D H D H D

Escola en cast en cat en cast en cat

Santa Pola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1... . . . . . . 1 1.. . . . . . . .. . . . . .. . 1 1.. . . . . . .. . . . . . . . 3 2 2 2 15

Elx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2. . . . . . . .. . . . . . . . 2 3. . . . . . . . 2 1. . . . . . . .. . . . . . . . 4 4 3 5 28

Guardamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. . . . . . . ... . . . . . . 1 1.. . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . .. . . . . . . . 4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . .
Crevillent. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . . .. . . . . . . . I 1. . . . . . . .. . . . . . . . 2 3 4 3 18

Torrellano. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . .. . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . ..
.

. . . . .8
.

_

l'Altet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. . . . . . . ,-------- 1 1. . . . . . . .,. . . . . . . . 1 1------- � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . .
la Marina. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. . . .. . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . .. . . . . . . . 2 1. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 9. . . . . . .. . . . . . .
part. orientals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1. . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. . . . . . . . .. . . . . . . . 1 1. . . . . . . ._ . . . . . . .

2 2. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 11--------------
part. occidentals 1 1 1 1 1 1 2 2 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
part. centrals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . .
1 1. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .. . . . . . . .
1 1. . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
1 1. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

_

10 .

_

. .

_

. . . . . . . . . . . . . .
part. meridionals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. . . . . . . . . . .. . . . . 1 1. . .. . . . . . . . . . . . . . 1 1. . .. . . . .. . . . . . . . 2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . .
Total 13 12

i
12 14 12 11 24 9 21 10 138
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lingüística és notable, sobretot pel que fa al parlar de centres urbans. Se sol relacionar el

sexefemení amb unamés gran sensibilitatenvers les normes prestigioses . En contraposició

a açò, el sexe masculí presenta una actitud més negativa envers els usos que s'ajusten a

la norma, i més positiva, en canvi, cap als anomenats «vemacles» i a les varietats locals

(Moreno 1998:37) . H . López Morales estableix elprincipi general que regeix la interpretació

d'aquestfenomen . Aques t invesfgadorafirma que enuna estratificació estable, els hòmens

usen formes que no són estàndard amb una freqüència més gran que les dones, sempre

i quan la variació es produesca en un nivell de consciència (López Morales 1992 : 52) .

Si un dels objectius fonamentals d'aquesta part de la recerca és detectar el grau

de penetració de la norma en la població catalanoparlant, l'atenció a la variable sexe està

perfectament justificada .

La mostra inclou 68 dones -el 49,3% de la mostra- i 70 hòmens -el 50,7%. No

cal dir que es tracta aproximadament de la distribució normal d'ambdós sexes en la

societat .

1 .2.2.2 . L'edat

L'edat és la variable que més valor adquireix en l'àmbit de la dialectologia . Un

dialectòleg realitza una abstracció quan tria un ancià com a representant del que cal que

siga un parlant modèlic, prototípic de la varietat de la seva localitat . Els parlants de més

edat estan més pròxims a un model de llengua antiga i en conserven, doncs, més trets .

En el cas del català, l'accentuació de la convergència que experimenta envers el

castellà implica que aquest model tradicional tendesca a ser més genuí. Hj ha trets

perfectament coincidents amb la normativa que s'abandonen per part de les generacions

més jóvens i que no s'haurien deixat de dir si el contacte, la transferència i la pressió

exercida pel castellà no hagués estat present en una situació de bilingüisme desequilibrat.

De tot açò es desprèn l'interès que aporta la variable edat en el nostre estudi .

D'altra banda, no convé oblidar que aquesta variable sol solapar-ne d'altres que

condicionen fortament la forma de la llengua, sobretot el nivell d'instrucció -en general,

el contacte amb la norma tant catalana com espanyola-, les quals són ben rellevants per

a les conclusions que se n'extraguen .

Els estudis sociolingüístics no solen tenir en compte els grups d'edats que compten

amb menys de 14 o 15 anys . Aquesta mena de principi té part del seu origen en les
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afirmacions que W. Labov (1964 : 77-103) en féu al respecte i que, en el seu moment,

alçaren controvèrsia (Moreno 1998: 41) . Aquest lingüista afirma que els infants menors de

14 anys no han iniciat el desenvolupament de la percepció social i, alhora, no han acabat

l'adquisició de la gramàtica bàsica i el vernacle .

Cal recordar que la llei que permet la conformació de models educatius on el

valencià és la llengua general de vehiculació de l'ensenyament, la Llei d'ús i ensenyament
del valencià, és encara relativament incipient. Això o el desinterès fa que moltes escoles

encara no tinguen implantada aquesta modalitat d'ensenyament o que hi siga recent. De

fet, tot i ser Elxuna zona pionera en la implantació de programes educatius bilingües, quan

foren realitzades les enquestes d'aquesta investigació eren els infants de vuitè d'EGB els

més grans que hi havien participat, i això només en alguns centres . Aquest fet ha

condicionat també la tria d'un grup edat que no sol entrar en els cànons dels treballs

sociolingüístics . Baixant l'edat al sector d'infants majors de 9 anys, aconseguim comptar

amb un grup social relativament ampli que ja es troba inserit en programes educatius

bilingües . Si no ho féssem, n'exclouríem el grup social que es troba més exposat a la

norma lingüística del català .2s z

En definitiva, doncs, la població ha estat distribuïda generacionalment de la

manera següent:

a) Grup de primera generació: més de 60 anys (25 individus) .

b) Grup de segona generació: entre 37 i 60 anys (26 individus) .

c) Grup de tercera generació : entre 18 i 36 anys (23 individus) .

d) Grup de quarta generació : entre 9 i 17 anys (64 individus) .

1 .2 .2 .3 . El lloc

Les entitats geogràfiques enquè hem compartimentatla comarca són les següents :

les poblacions amb municipi, les localitats de l'extens municipi d'Elx amb entitat

poblacional-més de 2 500 habitants no dispersos- i les partides rurals d'aquestmunicipi

-de població bàsicament dispersa-agrupades en quatre zones .

Tal i com es pot veure a la taula 1 (més amunt) tenim:

292 A pesar que el model de llengua dels més jóvens podria variar per estabilitzar-se en el
transcurs d'uns anys .
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a) Com a localitats amb municipi : Crevillent amb 18 individus ; Elx amb 28

individus; Guardamar amb 12 individus; Santa Pola amb 15 individus.

b) Com a entitats dependents de l'ajuntament d'Elx però que tenen una població

no dispersa prougran comperserconsiderades localitats : l'Altet amb6individus ; la Marina

amb 9 individus; Torrellano (amb la partida gairebé despoblada de Santa Anna) amb 8

individus.

c) Per últim, les agrupacions de partides amb població més o menys dispersa

pertanyents al camp d'Elx i, per tant, al seumunicipi (vg. mapa IV, capítol I apartat 3 .2): les

partides orientals (Perleta, Maitino, Vallverde, les Salades i Jubalcoi) amb 11 individus; les

partides centrals (Ásprella, la Baia i les Atzavares) amb 10 individus; les partides

meridionals (la Foia, Daimés i el Derramador) amb 11 individus; les partides occidentals

(Matola, l'Álgoda, Puçol, Algorós i el Pla de Sant Josep i la gairebé despoblada la Penyade

les Àguiles) amb 10 individus.

Lligat amb la localització geogràfica, hem cregut adient la incorporació d'una

variable relacionadaambel tipus d'hàbitat. La població quedaaixí distribuïda en la dualitat

hàbitat urbà i hàbitat rural. En concret, pertanyen al primer les quatre localitats amb

municipi de la comarca (Crevillent, Elx, Guardamar i Santa Pola) i al segon la resta de

localitats i partides.' L'àmbit urbà conté una població força més gran que el rural: un 90%

enfront d'un 10%.

1 .2 .2 .4 . Els programes educatius

La darrera variable condicionant de la mostra és el tipus de modeleducatiu a què

pertany el grup de població escolaritzat .

En l'Ensenyament Secundari Obligatori hi ha dos tipus de programes educatius que

s'apliquen als territoris ambpredomini lingüístic valencià . Un que té el català comallengua

de vehiculació i l'altre que preveu incoporar-hi el català paulatinament, l'anomenat

Programa d'Incorporació Progressiva (PIP) .

En l'Educació Infantil i Primària, hi ha igualment el Programa d'Incorporació

293 Ocasionalment tambéhemprovat de distingir un tercer grup semiurbà compostper les
localitats de l'Altet, Torrellano i la Marina, però no ha estat una variant significativa, per la qual cosa
ha estat generalment rebutjada.
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Progressiva i, a més a més, l'ensenyament en valencià contempla dues possibilitats: per

una banda, hi ha el Programa d'Immersió Lingüística (PIL)"4, pensat per a infants

castellanoparlants, el qual implica un canvi de llengua familiar¡, en segon lloc, hi ha el

Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV), adreçat a l'alumnat catalanoparlant .

En la pràctica, però, al Baix Vinalopó no s'hi ha implantat el PEV. L'únic programa

educatiu que hi fa servir el català comallengua de vehiculació és el PIL, el qual arreplega

tant infants castellanoparlants com catalanoparlants .

Pel que fa al PIP, hi ha diversitat en el grau d'incorporació del català. Unes escoles

es troben en un estat bastant avançat, on fins i tot s'aconsegueix gairebé un equilibri en l'ús

de les dues llengües a la fi de l'ensenyament primari. En la majoria, però, el PIP es redueix

a la impartició de l'assignatura de Valencià i, en algun cas, fins i tot aquesta és impartida

en castellà .

Nosaltres parlarem indistintament de PIP oEnsenyament en castellà (Ecas) quan

ens referim a un ensenyament vehiculat majoritàriament en castellà . Parlarem de PIL o

Ensenyament en valencià (Eval) per a fer referència a l'ensenyament on el català és la

llengua majoritària -encara que no sempre exclusiva- de l'ensenyament.

Cal advertir que el percentatge de població infantil que es troba matriculada en el

PIL és minoritària29 5 , de manera que la transcendència social quantitativa dels canvis

lingüístics que s'hi observen ha de ser relativitzada en tot moment.

En concret, al Baix Vinalopó actualment la quantitat d'alumnes escolaritzats en

valencià i en castellà és la següent:296

294 Vg . Torró (1997) pera la situació dels programes d'immersió lingüística al País Valencià.
29s Al País Valencià hi ha un 29.4% de la població escolar que es troba matriculada en

l'ensenyament en valencià perquefa a l'Educació Infantil, un 21 .8% al'Educació Primària i tan sols
un9.9% a l'Educació Secundària . En total, un 17% de la poblacióescolarvalenciana (citatperGómez
2000 : 22) .

296 Dades d'elaboració pròpia provinents del Servei d'Inspecció Educativa de la Direcció
Territorial de Cultura i Educació d'Alacant sobre el curs 2000-2001 . En el moment en quèvan ser
realitzades les nostres entrevistes el percentatge d'alumnes en un Eval era lleugerament inferior¡
Guardamar encara no comptava amb alumnat matriculat en aquest tipus d'ensenyament.

valencià castellà

Elx 2273 : 9.346 21213 : 90.745

Crevillent 753 : 26.445 2096 : 73 .645

Santa Pola 487 : 21 .245 1812 : 78.846
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1 .2 .2 .5 . Resta de variables

Hi ha un altre grup de variables que no han estat tingudes en compte a l'hora de

obtenir la mostra però hem trobat adient considerar-les com a factors participants en la

configuració del model de llengua de la població .

a) El nivell socioeconòmic

Els factors socioeconòmics oclasse social sónbàsicament deduïts de la declaració

personal de 1'informant. De tota manera, els hem comparats amb una altra sèrie de

preguntes vinculades ambla professió personal i --en el cas dels infants, la professió dels

pares-el nombre de cases, terres i vehicles en propietat, el tipus d'habitança i el tipus de

vacances . Al voltant d'aquestes qüestions vam estratificar la població en tres grups: mitjà-

baix, mitjà, mitjà-alt.297

Aquest factor ha estat ben treballat i discutit en l'àmbit de la sociolingüística . En el

cas que ens toca, cal dir que, com ha estat habitual en tot el territori valencià, el grup

socioeconòmic alt o mitjà-alt ha tendit marcadamentcap a l'abandó de la llengua pròpia .

D'altra banda, la immigració -sobretot conformada per individus castellanoparlants i

vinguda en cerca de treball- ha estat abundant a la comarca, sobretot a Elx. Aquesta

situació implica que el sector en què se centra aquesta investigació es troba vinculat a

nivells socioeconòmics més aïna mitjans, classes que han mantingut més fidelment la

llengua.

Aquestes són les preguntes de caire socioeconòmic que hem inclòs en el

qüestionari.

a) Quant al teu poder adquisitiu, en quin d'aquests nivells et col-locaries:
Q alt

as' Inicialment vam considerar el grup socieconòmic alt, com reflectim en les fitxes
sociolingüístiques (vg. Apèndix III) . Posteriorment hi hem renunciat perquè conforma un grup poc
nombrós i els hem fet encabir en el grup mitjà-alt.

Guardamar 89 : 11.1% 797 : 88.9%

Baix Vinalopó 3602 ; 12.2% 25918 : 87.8%
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b) Quina professió tens ohas tingut?

c) Quina professió tenen o tenien els teus pares?

d) Tens més d'una casa al poble? Tens caseta de camp o xalet? Tens apartament?

e) Tens terres? Moltes tafulles? On?

a mitjà-alt
o mitjà
o mitjà-baix
o baix

f) Quants cotxes tens? Dis-me quines marques i models

g) Molts metres quadrats té ta casa? En quina part de poble es troba? És aquesta on som? (valorar-la:
humil, mitjana, luxosa) .

h) Te'n sols anar de vacances. On? Quan? Amb quina freqüència?

i) Quants membres de la família conviviu a casa? Hi ha més d'un sou?

b) El nivell d'instrucció

Elnivell d'instrucció fa referència, bàsicament, als estudis cursats . En distingim cinc

grups: a) aquells individus que tenen estudis superiors (universitaris) ; b) els que tenen

estudis mitjans (batxillerat o FP) ; c) els que posseeixen estudis bàsics (EGB o primària) ;

d) els analfabets o semianalfabets, i e) els que es troben estudiant en el moment de

l'entrevista .

No cal dir que el nivell educatiu dels parlants determina de forma directa i clara

la variació lingüística . És normal que les persones més instruïdes facen un ús major de les

variants que són considerades com a més prestigioses o que més s'ajusten a la norma

(Moreno 1998 : 55) .

La peculiaritat de la nostra comunitat de parla es troba en el fet que, en edats

superiors als 30 anys, els individus no han tingut cap contacte acadèmic amb la seva

llengua pròpia, que és la que investiguem . En canvi, el contacte amb el castellà, segons el

nivell d'estudis, pot arribar a ser molt elevat. Les generacions més jóvens i, sobretot, els

infants ja han comptati compten amb un contacte acadèmic amb la varietat normativa del

català . Aquestes diferències en el nivell d'instrucció propicien també diferències de caire

lingüístic .

A banda del nivell d'instrucció estricte, hem tingut presents unes altres variables

que ajusten més encara la relació dels informants amb el contacte amb la normativa

catalana. Són les següents :
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a) El nivell general de lectura declarat;

b) La proporció de lectures realitzades en català ;

c) La formació no acadèmica en català, amb relació sobretot a la realització o no

de cursets o exàmens de català com ara els promoguts per la Junta

Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat Valenciana

o d'altres de característiques semblants .

Aquesta és la part del qüestionari que correspon a les variables esmentades :

a) Quins estudis has fet?

b) Vas a l'escola o a l'institut? En cas afirmatiu, quantes assignatures fas en valencià

0 no en faíg cap ; totes són en castellà

0noméstinc l'assignatura devalencià, les altres sónen castellà

0 tinc l'assignatura de valencià i una altra .

0 tinc l'assignatura de valencià i dues més .

0 tinc l'assignatura de valencià i tres, quatre, etc. més

b) Has fet algun curset de valencià?

b.1) En cas afirmatiu, quants n'has fet?

	

0

b.3) T'has presentat a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o a l'Escola d'Idiomes per
tenir un títol de valencià?

b.2) En qualsevol cas, de quin nivell?

E7 analfabet o gairebé

El estudis bàsics (EGB, Primària o equivalents)

0 estudis mitjans (BUP, COU, FP o equivalents)

11 estudis superiors (universitaris)

0 si

0 no

0 si

0 no

11 elemental

0 mitjà

0 superior

d) Amb quina freqüència Iliges novelles, còmics, revistes, periòdics, etc .

0 amb molta freqüència

0 amb bastant freqüència
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amb poca freqüència

d.1) Amb quina freqüència aquestes coses que Iliges són en valencià?

1:1 amb molta freqüència en valencià

O amb bastant freqüència en valencià

El amb poca freqüència en valencià

O mai o quasi mai en valencià

c) Els mitjans de comunicació

Per descobrir un altre tipus de model prestigiós però no vinculat directament a la

norma lingüística, adherida ineluctablement a l'escola, incorporem en aquesta recerca el

grau de contacte que tenen els informants amb els mitjans de comunicació de masses

vehiculats en català .

Hemmiratde configurar l'índex de contacte declarat amb les dues televisions que

tenen difusió a la comarca i que vehiculen tota o part de la seva programació en català .

D'una banda, hi ha la TV3 -la Televisió de Catalunya- que té presència en territori

valencià des de fa més de deu d'anys . En segon lloc, hi ha el C9 -la Radiotelevisió

Valenciana- el qual, tot i no vehicularde manera sencera la seva programació en català,

en té un cert percentatge i mostra un arrelament popular bastant notable.`

De manera secundària, i coma refor(;, hemindagat en el grau de contacte declarat

ambla ràdio en català, sobretot pensanten la difusió que té algun programa musical de

Ràdio 9 en el sector poblacional més jove .

El qüestionari conté aquestes preguntes:

a) Quins canals veus normalment a la T.V. Numera'ls per ordre; si alguna no la veus normalment no la
numeres:

OC9 OTV3 OTVE OLa2 OAnt3 OTele5 OC+

b) Quines emissores sents normalment a la ràdio. Numera-les per ordre ; si alguna no la sents normalment
no la numeres.
ORàdio 9 0Catalunya Ràdio OAltres en castellà OAltres en valencià OAltres en català

asa Deixem de costat Punt 2 i Canal 33 perquè, en el moment en què es van fer les
entrevistes, tenien una audiència molt reduïda o encara no eren presents a la comarca.
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d) L'ús declarat del català

La freqüència que un individu fa d'una llengua pot condicionar-ne les

característiques formals. En el nostre cas, un percentatge de temps elevat fent servir la

llengua catalana condueix inevitablement adeduir queel percentatge d'ús del castellà ha

de ser baix, i a la inversa. La freqüència d'ús de la llengua pròpia pot anar lligada al

contacte més continuat amb el model de llengua tradicional, amb el normatiu o amb el

castellà . Així doncs, hem cregut adient incorporar aquesta variable al qüestionari 299

1) Si hagueres de dir-me quina quantitat de temps sols parlar en valencià diries que al llarg d'una setmana
parles:

Ell %-20% molt poc de temps

El 21 %-40% poc de temps

1141%-60% bastant de temps

EJ 61%-80% molt de temps

El 81 %-100% quasi tot el temps

2)Quan parles valencià? En quines ocasions i amb qui? Digues també en quina proporció ho fas: quasi
tot el temps, poc de temps, bastant de temps, poc de temps, molt poc de temps.

ElEn la família

0En la faena o Descola

0 Amb els amics

I]Quan parles a les botigues, als cines, al metge, a altres
persones desconegudes?

3) En quines èpoques de l'any? Passes les vacances al poble, a la partida, fora?

e) L'actitud envers l'ús i promoció del català

Per últim, hem incorporat una variable que mesura l'actitud general que cada

informant presenta envers la llengua catalana . Per a confeccionar la part del qüestionari

que hi correspon, hem fet una selecció d'alguns dels ítems considerats en treballs on

s'analitza l'actitud lingüística, sobretot en correlació amb programes educatius'oo .

Z99 Encaraqueplasmem ací les preguntes estrictes quehemformulatsempre als informants,
cal dir quehem cregut adient, en tots els casos, indagar més detalladament sobre la qüestió. Això
vol dir que s'ha desenvolupat una conversa ambcada individu per descobrir en quins àmbits feia
servir cada llengua, quin era el seu hàbit de vida, les seves relacions, la seva faena, etc. D'aquesta
manera, hem aconseguit quees file bastant prim en aquest aspecte.

300 Sobretot el treball d'Alsina el alii (1983), però també d'altres com ara el de Ribes (1993),
Vives Madrigal (1993, 1994, 1995), Cano & Baldaquí (1994), Pla &Pla&Rajadell (1995), Baldaquí &
Cano (1997), Serra (1997), Guardiola& Diéguez (1999) i Baldaquí (2000).
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Seguint bàsicament el procediment utilitzat per Alsina et afü (1983), puntuemcada

resposta amb +2 o +l si es tracta de respostes favorables i -2 o -1 en cas que siguen

desfavorables. S'ha assignat un 0 a les respostes indiferents. D'aquesta manera s'obté un

índex actitudinal base . Com que el qüestionari consta de 16 ítems, la puntuació ha

d'oscil-lar entre +32 i -32 . Així doncs, tenen actitud positiva els subjectes quehan obtingut

entre +32 i +11 punts; actitud indiferent els que es troben entre +10 i -10; i l'actitud

negativa correspon ala puntuació situada entre -11 i -32.

Per comprovar i ratificar aquest resultat, hem efectuat un segon formulari de

control-realitzatcronològicament abansqueel qüestionari esmentat-, seguintel mètode

utilitzat per Pla &Pla & Rajadell (1995) . Aquest treball fa servir una tècnica qualitativa que

consisteix en l'anàlisi del contingut d'una redacció sobre els sentiments que provoca

l'aprenentatge del català en l'escola . En el nostre cas, vamplantejara tots els individus una

sèrie de temes basats en els qüestionaris consultats ° ' . La informació que aporta cada

subjecte s'ha fet encabir de nou en una escala triple : actitud positiva o més aïna positiva,

actitud indiferent, actitud negativa o més aïna negativa ."'

L'índex actitudinal final s'ha elaborat segons els resultats dels dos qüestionaris i

s'hanmantingut les tres categories establides en el qüestionari qualitatiu. Cal dirqueen tots

els subjectes de la mostra les dues proves han donat resultats equiparables, la qual cosa

confereix bastant validesa ala variable .3o3 Creiem queamb aquest procediment s'obtenen

resultats prou fiables i amb prou validesa per caracteritzar bàsicament els informants

segons la seva actitud envers la llengua pròpia . No pretenem pas realitzar una anàlisi

301 Concretament, els temes tractats són els següents: situació del valencià ala comarca¡
ala resta del País Valencià ; perspectives de futur i de projeccíó nacional i internacional del català-
valencià ; unitat de la llengua; ús de la llengua -privat i públic ; obligatorietat del valencià en
l'ensenyament; qualitat de la llengua; promoció política¡ mediàtica del català-valencià; situació
sociolingüística actual i històrica -sobretot la corresponent als anys de vida dels subjectes.

302 En un principi, vam considerar grup a banda el sector que mostrava una actitud molt
positiva, prop de l'entusiasme, a favor de fús i promoció del català. Vam optar per considerar
separadament aquests individus per comprovar si aquesta actitud aportava diferències notables al
seu model de llengua. Reflectim aquesta distinció en les fitxes sociolingüístiques (vg. Apèndix III) .
Hi vam renunciar per als encreuaments generals, ja que el grup era molt escàs i no hi ha una
diferència significativa respecte als d'actitud positiva.

303 Només cal esmentar dos individus en què el segon qüestionari ens serví clarament per
a definir la seva actitud. En el primer cas, el resultat de la prova fou de +10. Segons aquesta
puntuació calia haver considerat (informant amb una d'actitud indiferent, tot i que pròxima a la
positiva. Les dades aportades pel segon qüestionari resultaven molt més clarificadores, ja que el
situaven en unaactitud bastant més clarament positiva . Semblantment ocorregué en el segon cas
però en la zona negativa .
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actitudinal sinó disposard'una variable suficientment vàlida quepermetala correlacióamb

les variables lingüístiques .

Aquests són els ítems que s'han incorporat al qüestionari :

a) M'agrada que la gent parle valencià sempre que puga .

sí

més aïna si

Om'és indiferent

El més aïna no

0 no

b) Intente utilitzar el valencià sempre que puc .

s i

més aïna si

0 m'és indiferent

més aïna no

D no

c) El català i el valencià són la mateixa llengua .

O si
El més aïna sí

El no m'importa

El més aïna no

El no

El no ho sé
d) És de bona educació contestar en valencià a una persona que parla en castellà .

1:1 més aïna si

El no ho sé 1 m'és indiferent

0 més aïna no

0 no
e) La gent originària d'altres comunitats autònomes que vénen a viure aquí està bé que s'ensenyen i

parlen valencià .

El sí

0 més aïna sí

0 no ho sé 1 m'és indiferent

0 més aïna no

0 no
f) El valencià ha de ser una assignatura obligatòria a les escoles i instituts de totes les comarques

valencianoparlants .

O si

El més aïna sí

0 no ho sé 1 m'és indiferent
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1:3 més àina no

11 no
g) El valencià que es dóna a l'escola és més correcte que el que parlem aquí .

El més aïna sí

11 no ho sé / no m'importa

0 més aïna no

0 no
h) El Canal 9 hauria de fer tota la seua programació en valencià .

0 més aïna sí

1:1 més aïna no

0 no
i) Parle (o parlaria) valencià als meus fills o néts?

0 no ho sé / no m'importa

El més aïna sí

El no ho sé / no m'importa

El més aïna no

11-1 no
j) Parle valencià sempre que entre a una tenda que no conec .

O si
11 més aïna sí

11 no ho sé / no m'importa

El més aïna no

0 no
k) Si no tinc hora, la demane a algú que no conec en valencià .

El sí

El més aïna sí

El no ho sé / no m'importa

0 més aïna no

El no
I) La Generalitat Valenciana ha d'utilitzar el valencià en la seua propaganda més habitualment .

1:1 més aïna sí

11 no ho sé / no m'importa

El més aïna no

0 no
m) M'agrada que els polítics de la nostra terra parlen valencià per televisió o en la seua faena.

El més aïna sí
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0 no ho sé 1 no m'importa
0 més aïna no

0 no
n) El valencià que se sent per Canal9 és més correcte i més adequat per a fer-lo servir en la televisió que
el que parlem col-loquialment aquí.`

1 .2 .3 . La metodologia estadística

0 sí
0 més aïna sí

0 no ho sé 1 no m'importa
0 més aïna no
0 no

o) La varietat de la llengua que se sent a la N3 és més correcte i més adequada per a fer-la servir en la
televisió que la que parlem col-loquialment aquí.

0 més aïna si
0 no ho s6 I no m'importa
0 més aïna no
0 no

p) Està a favor del valencià, del seu ús i de la seua promoció?
sí

més aïna si

El no ho sé 1 no m'importa
0 més aïna no
0 no

La sociolingüística para atenció concreta a les relacions entre els factors socials i

els lingüístics per aprofundir en la variació i en la seva transcendència sobre el canvi

lingüístic. La sociolingüística variacionista o variacionisme afig, com a procediment

essencial en aquesta investigació, la quantificació d'una massa de dades elevada .

304 Aquesta pregunta pretén de descobrir si un model estàndard del català promogut i
divulgat per una televisió ha esdevingut model de prestigi . Una vegada resposta aquesta, vam
demanar que (informant ens expliqués laraó de la seva opció, ja que coneixem grups, generalment
nacionalistes, interessats per la llengua i coneixedors d'aquesta problemàtica lingüística, que no
accepten aquest model . Una vegada aclarit el tema, vam optar per marcar com a resposta afirmativa
la indicadora d'unavaloració positiva d'un model estàndard provinent d'un mitjàde comunicació de
masses i negativala indicadora de rebuig d'aquestmodel, independentment que el model presentat
per Canal 9 siga considerat efectivament adequat o no . De manera similar vam actuar enlapregunta
següent i, perprudència, en lapreguntag) malgrat que, en aquest darrer cas, no existeix en els grups
esmentats el prejudici -almenys tan marcadament- de considerar el model lingüístic escolar en
el seu conjunt com a inacceptable .
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Dues són les menes d'estadística que fem servir al llarg del desenvolupament de

la nostra anàlisi sociolingüística . Per un costat la purament descriptiva i per l'altre la

d'inferències, de manera que aquesta part del treball queda subdividit en dues parts :

a) D'una banda, realitzem una quantificació de les ocurrències de les dades

oferides pels 138 informants amb relació a les més de 300 preguntes dels qüestionaris

lingüístic i sociològic . Aquestes dadeses mostrenen un seguit de fibres de tipus descriptiu.

Inclouen els percentatges de respostes en cadascuna de les variables lingüístiques

creuades ambles sociològiques. (vg. Apèndix III) . Lesdadesmésrellevants ques'extrauen

d'aquestes fitxes descriptives són comentades i sistematitzades en l'apartat 3 d'aquest

capítol.

Comquefemservir un qüestionari i no un corpus textual oral, no es pot determinar

la freqüència d'aparició de cadascuna de les variables lingüístiques en un mateix

informant. Perexemple, en el cas de l'aspiració de la s implosiva, l'informant dóna només

una resposta, queés la que es mesura,juntamentambles respostes de la resta d'individus .

Això implica que, en aquest apartat, no es valoren les freqüències d'aparició de les

variables dependents en cada individu perquè noméshi ha unaresposta . En canvi, s'avalua

el resultat d'una quantificació col-lectiva . 3os Perconsegüent, aquest apartatté comafinalitat

descriure la distribució d'un fenomen o unitat lingüística en la mostra de població, tenint

en compte les variables sociològiques.

b) En segon lloc, s'apliquen les inferències estadístiques de les anàlisis

multivariables . En aquest segon apartat mirem de mesurar i comparar la probabilitat

general que aparega una variant lingüística quan hi actuen diverses variables

extralingüístiques .

Perapoder aplicarles inferències estadístiques i obtenir un resultatde caire global,

hem considerat apropiat agrupar les respostes obtingudes en una sèrie de categories

secundàries més abstractes . Les categories elaborades superen la informació més

anecdòtica que aporten les respostes primàries (vg. capítol III apartat 2). Cada informant,

ara sí, té assignada unafreqüènciad'aparició d'un determinat tipus de categoria lingüística .

Per exemple, hem estat capaços de distingir un grup determinat de variants fonètiques

sos La qual oferim, ponderada, segons la taula 10 de l'apartat 3.2 . de la Introducció.
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pertanyents totes al model tradicional, les quals coincideixen amb el model estàndard-

normatiu del català . Quantifiquem í analítzem el nombre d'ocurrències pertanyents a

aquesta categoria que realitza cada informant.

Aquesta classificació ha suposat l'esforç més gran de l'anàlisi i l'element clau per

esbrinar, en aquest estudi basaten qüestionari, el grau de penetració de l'estàndard català

i del castellà i la conservació o eliminació de les formes tradicionals . Aquesta tasca

d'abstracció permet de fer servir variables d'origen complex i secundari però queaporten

unavaluosa visió global de les tendències .

Dediquem els apartats vinents a l'establiment dels criteris de selecció dels trets a

estudiar¡ de classificació i codificació de les variants obtingudes . L'anàlisi estadística

d'aquestes categories es realitza en l'apartat 4 d'aquest capítol III .

Fem servir tres proves estadístiques que ens serveixen per a correlacionar els

resultats d'aquesta categorització. Es tracta de l'anàlisi de correspondències, la prova ,~

d'independència i la prova ANOVA306 :

a) La relació entre variables sociològiques s'esbrina mitjançant l'anàlisi de

correspondències . Aquesta prova troba relacions entre les variants de dues variables

qualitatives . Notemque, sovint, per apoder fer inferències explicatives i relativitzar-ne els

resultats, cal trobar les relacions que s'estableixen entre les variables sociològiques i

caracteritzar-les . Per exemple, cal definir la variable «edat» en funció de 1'«actitud».

Aquesta prova estadística estableix que l'edat anciana té una correspondència alta amb

l'actitud negativa .

b) En segon lloc, utilitzem l'anomenada prova j d'independència o test de

Pearson. Ambaquest test comprovem si dues variables qualitatives són dependents o no.

Així per exemple, si l'índex que resulta d'aplicar el xz a les variables «grups d'edat» i

«formes pertanyents al model de llengua tradicional de la comarca» és 0.000, podem

306 Probablement no seria adequat que, en un treball lingüístic com aquest, introduïssem
més dadesoqüestions estadístiques. L'estadística, comaciència, es troba a disposició de qualsevol
investigador perquè puga ser aplicadaallàon siga adient, mésaraque els avenços informàtics -amb
programes com ara fSPSS que és el que fem servir- ens proporcionen una simplificació en
l'aplicació de les tècniques estadístiques que facilita força la faena. De tota manera, un treball
d'aquesta mena requereix una supervisió atenta d'experts estadístics. Per això, agraïm la
col-laboració de diversos membres del que fou Departament d'Estadística i Investigació Operativa
de la Universitat d'Alacant, especialment, a Natividad Llorca i a Sergi Segura.
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afirmar que aquestes dues variables són dependents, és a dir, que s'hi aprecia en

probabilitat la desviació comprovada entre una observació i un model teòric . (Etxebarria

1985 : 209) .

c) Per últim, apliquem a les nostres dades la prova ANOVA. Amb aquest mètode

comprovem si una variable quantitativa es comporta igual en cadascun dels subgrups que

en continga una altra de qualitativa. Malgrat que dues variables es comporten com a

dependents, potser es done el cas que no hi haja diferències rellevants entre els grups que

hem establit, de manera que no es podrà confirmar la relació entre les dues variables .

Per exemple, malgrat que es puga afirmar, segons el x2 que la variable «ús del

català» i la variable «innovació provinent del model estàndard català general (no marcat

dialectalment)» siguen dependents, es pot igualment mantenir, segons els resultats de la

prova ANOVA, que no hi ha diferències ni suficients ni rellevants entre els seus grups per

establir una relació concreta entre ambdues variables .

En tot cas, les proves estadístiques aplicades permeten comprovar la depèndencia

entre variables i corroborar que les diferències i correlacions establides no són fruit de la

casualitat .

Cal dir, per acabar, que la investigació sociolingüística és inherentment descriptiva

i comparativa de les dades obtingudes i no pas experimental, de manera que sol presentar

una validesa interna no especialment elevada. Aquest fet implica que, a pesar de la

utilització de proves estadístiques, els resultats només poden mostrar correlació entre les

variables i no pas causació. Cal tenir presents els límits d'un estudi d'aquestes

característiques però també cal fer palès que, amb aquest mètode, se'n poden extraure

conclusions valuoses .

Pel que fa a la validesa externa de la recerca, és a dir, a la possibilitat de

generalització dels resultats, en el nostre cas, a la població catalanoparlant de la comarca,

podem afirmarque efectivamentels procediments mostrals i estadístics emprats permeten

aquesta exportació dels resultats . Si bé no tant de manera concreta, sí que ho podem fer

com a tendències generals (Baldaquí 2000: 23) .
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1.3. Estat de la qüestió

No hem estat capaços de trobar gaires treballs que hagen realitzat una anàlisi de

la variació lingüística actual de la comarca des d'un punt de vista sociolingüístic . Encara

menys que incloguessen la possible repercussió dels models de llengua no col -loquials en

la seva modalitat lingüística, sobretot entre la dels escolars .

Un article de J . Ponsoda (1996) va ser el primer que tractà aquest tema de manera

profunda, tot i que no es va centrar en la nostra comarca sinó en totes les pertanyents al

districte universitari d'Alacant. Més tard, J . Ponsoda 1 C . Segura (1997) tomen a incidir en

la mateixa qüestió, ampliant la mostra i les conclusions . Cal destacar també els articles de

J.C . Martí relacionats amb la situació sociolingüística d'Elx (1987) i sobre la transmissió

intergeneracional del català a Elx (1998) i d'altres d'aquest autor que ja hem esmentat a

l'apartat anterior i que recollim a la bibliografia .

Hem de portar a col-lació, igualment, treballs que es troben relacionats amb el

nostre, tot í que són fora de l'àmbit del Baix Vinalopó . D'una banda, hi ha el de Brotons

(1993), que estudia la situació del model de llengua dels infants d'una localitat ben

pròxima, Petrer. En segon lloc, també en l'àmbit valencià, hi ha la recerca de Carda (1990)

sobre el lèxic dels adolescents de Vila-real . Ben pròxim a la segona part de la nostra

investigació hi ha la recerca de Montoya (1993) sobre la variaciólingüística a Valls . Trobem,

en quart lloc, la tesi doctoral de Carrera (1999), de la qual ja es troba publicat un estracte

(2001) . Aquesta investigació se centra en l'evolució dels grups inicials amb e- en català

nord-occidental, amb atenció especial als infants . Per últim, cal tenir ben present la recent

tesi de J.M. Baldaquí (2000), un ampli capítol de la qual es dedica exclusivament a l'estudi

del model de llengua dels infants a la comarca de l'Alacantí.

Fora ja de l'àmbit lingüístic catalanoparlant no podem deixar de banda un treball

més : el de J . Borrego Nieto (1981) que estudia la penetració del lèxic estàndard espanyol

en una localitat rural de parla semilleonesa .

Les tendències generals que marquen tots aquests treballs són força homogènies,

la qual cosa indica que llur validesa externa és elevada i justifica que en fem un comentari

global .

El lèxic s'hi mostra com el nivell lingüísticmés privilegiatque ha esdevingutobjecte

d'anàlisi, tant per la possibilitat d'oferir un gran nombre d'unitats, com també per la facilitat

d'indagació, tot i que habitualment en una situació formal d'enquesta . La tendència que
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han fet observar totes aquestes investigacions apunta cap a l'afebliment generalitzat del

modellèxicde llengua tradicional . Aquest debilitament es veucompensat3°' perl'extensió

de formes provinents d'una varietat dominant. En el cas analitzat per Borrego, és només

el castellà estàndard el qui hi produeix variació . En la resta de casos, dins ja l'àmbit

catalanoparlant, igualment és el castellà el motiu més important de canvi o diferenciació

lèxica ; els models de llengua estàndard catalans també hi produeixen un efecte

diferenciador de lèxic, tot i que forçamés atenuat i, en cap ocasió, equiparable al primer .

En el cas dels estudis que tracten qüestions fonètiques, tots dins l'àmbit

catalanoparlant, la modificació del model tradicional és força remarcable també i,

bàsicament, es troba condicionada pel model castellà i, menys, pels models estàndard

català .

La morfologia se sol quedar amitjan camí entre els dos nivells anteriors, tot i que

en determinats aspectes que presenten certa dificultat i diferenciació respecte al castellà

-els pronoms febles, per exemple-, la tendència discorre pròximaa la de la fonètica.

Se'n dedueix que el contacte amb el castellà és un element cabdal en aquesta

evolució, sobretot la presènciad'un alt índex de població castellanoparlant ol'assistència

a un ensenyament vehiculat majoritàriament en castellà . Així, els treballs que inclouen

aquestadarrera variable-els de Ponsoda, Segura i Carrera-mostren coml'ensenyament

vehiculat majoritàriament en català és l'única via que pot garantir que, efectivament,

descendesca l'influx castellà i es revife l'adopció de fonnes normatives, ja siguen

coincidents o no ambel modeltradicional . Sembla queés, doncs, l'únic tipus de programa

d'ensenyament que evita la gran tendència esmentada, la convergència envers el castellà,

i quereforça l'adquisició i reforç de formes normatives . Aquest reforç es palesa clarament

en el nivell lèxic, i no tant en el fonètic, el qual, en tot cas, es presenta bastant influït per la

llengua escrita.308

En el si del català, la convergència envers els model estàndard dominant que han

comprovat totes les recerques esmentades no afavoreix gaire la qualitat lingüística . Per

altra banda i contràriament, es comprova un anivellament interdialectal que, en general,

sí que fomenta l'augment de qualitat lingüística, fins i tot amb l'aparició de promiscuïtat

so' Tot i que no sempre, ja que sovint es produeix una pèrdua absoluta de la forma
tradicional que no es veu substituïda per cap altra forma.

308 Aquest influx noméses manifesta, però, en els casos en què s'hi reflectesquen els trets
fonètics. Sobretot recuperacions de sons perduts oesmenes de sons metatitzats.
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dialectal dins la normativa, és a dir, existència de preferències estàndard pertanyents a

altres varietats geogràfiques dels individus .

El contacte amb la norma, en la llengua pròpia o en l'aliena, és el factor més

rellevant que produeix aquests efectes . Edat, sexe, nivell sociocultural, etc . són factors que

s'hi supediten en gran part, a pesar que mostren diferències lingüístiques rellevants entre

els grups d'individus que els conformen, sobretot entre les generacions més ancianes i la

resta .

2 . Criteris de selecció i codificació

2.1 . Fonètica..

2.1.1 . Fenòmens seleccionats

Cal realitzar una selecció de trets lingüístics, de manera que la fenomenologia amb

què es treballa siga accessible, siga rellevant per observar-hi variació i se'n puga deduir

amb relativa facilitat els factors que han condicionat aquesta variació .

Una vegada realitzat l'estudi dialectològic de la comarca -i que hem plasmat en

el capítol II- ha calgut triar una sèrie de fenòmens. El gran abast del qüestionari que hem

fet servir ens ha permès d'observar quins esdevenen rellevants per als objectius d'aquest

capítol, fonamentalment perquè formen part de la caracterització fonètica bàsica de la

varietat lingüística de la comarca .

Cal deixar patent que la selecció realitzada implica que els resultats que

s'obtindran al voltantde l'adopció o l'eliminació de trets tradicionals o dels trets estàndards

sempre estarà condicionada i circumscrita als que efectivament hem tingut en compte.

Així hem confeccionat el qüestionari fonètic (QuFon) . S'hi han encabit vint-i-sis

temes fonètics importants en el parlar comarcal que responen a cinquanta-nou preguntes

en total . Es tracta dels aspectes següents :

sos Seguirem els mateixos criteris i procés de selecció i codificació tant per al nivell fonètic
com per al morfològic .
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1 . Pronúncia a/e dels grups inicials es-, en-, em- . (items 1-4 del qüestionari) .

2 . Realització o no de l'assimilació vocàlica velar : cosa, cos[o] . (Ítems 5 i 6) .

3 . Realització o no de l'assimilació vocàlica palatal : tela, tel[ 8] . (Ítem 7) .

4 . Realització de la o oberta . (Ítem 9) .

5 . Realització de la o oberta/tancada del mot sobra (Ítem 8).

6 . Realització de la e oberta . (Ítem 10) .

7 . Realització del diftong -ou (Ítem 11) .

8. Realització del grup final -rm. (Ítem 37) .

9 . Realització del grup final -m. (Ítem 44) .

10 . Pronúncia o eliminació de a d intervocàlica (Ítems 12-23) .

11 . Realització oclusiva o fricativa de la d (Ítem 24) .

12 . Realització oclusiva o fricativa de la b . (Ítem 43) .

13 . Realització de la v ; betacisme . (Ítems 52 i 53) .

14. Realització o eliminació de la dental del grup final -lt seguit de vocal; fonètica

sintàctica. (Ítem 40) .

15 . Realització del so africat [d3] . (Ítems 34 i 35) .

16. Realització del grup final -ts . (Ítems 45 i 47) .

17. Realització del grup final -ts seguit de vocal ; fonètica sintàctica . (Ítem 46) .

18. Realització de s seguida de velar sorda ; palatalització . (Ítem 48) .

19 . Realització de la s seguida de velar sorda ; aspiració . (Ítem 49) .

20 . Realització de la s sonora . (Ítem 38) .

21 . Realització de la s final seguida de vocal; fonètica sintàctica . (Ítem 39)

22 . Realització sord o sonor del grup final -ció. (Ítem 36) .

23 . Realització o no de la iod en el grup ix. (Ítems 41 i 42) .

24 . Realització o eliminació de la -r final . (Ítems 26-32) .

25 . Realització geminada o simplificació de [11] . (Ítem 33) .

26 . Realització de la palatal lateral ; ieisme . (Ítems 50 i 51) .

2.1.2. Codificació de respostes

Desglossant cadascun del models que, a priori, creiem que poden participar en la

conformació del parlar comarcal, classifiquem les variants fonètiques obtingudes per
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aproximació o coincidència en els apartats següents :

a) Entendrem performa tradicional aquella quefa referència al tret fonètic existent

en el model de llengua tradicional, és a dir, que siga habitual o general en la variant

lingüística dels parlants de primera generació."'

b) Forma valenciana estàndard és aquell tret fonètic coincident ambalguna de les

formes del model proposat per a l'estàndard valencià s' 1

c) Forma espanyola és el tret fonètic coincident o pròxim a la fonètica que ofereix

el model -estàndard o no-de l'espanyol obé que en divergeix però que s'hi pot atribuir .

Així doncs, l'esquema bàsic dels paràmetres de la codificacióquedade la manera

següent:

TRADICIONAL

NUL

POSSIBLE

VALENCIÀ

ESTÀNDARD

NUL

POSSIBLE

ESPANYOL

NUL

POSSIBLE

Inicialmenthavíem previst d'incloure dos dígits més corresponents al modelcatalà

central i a la coincidència fonètica amb la representació ortogràfica. Al final, però, hem

optat perno considerar-los. En el primer cas, no s'han trobat fenòmens fonètics quesiguen

exclusius del català oriental . Pel que fa als aspectes ortogràfics, el nombre d'unitats

operatives"' que responen aaquesta caracterització ha resultat massarediüt, la qua cosa

impedeix que s'hi puguen aplicar les proves estadístiques amb fiabilitat. En tot cas, però,

analitzem més detingudament la importància de l'ortografia en alguns dels fenòmens

310Evidentment aquestaprimera classificació té en compte els trets propis de cada localitat
i no de la comarcacompleta.

3'1 Segons, sobretot, Lacreu (1990), Mollà (1990) i la proposta de MEC (1990) .
311 És a dir, queno se solapessen excessivament amb les altres categories .
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triats 3ts on sí que resulta rellevant la consideració de l'ortografia . A més a més, sí que

incloem el tret de manera efectiva i àmplia en l'apartat lèxic on la quantitat elevada

d'unitats tractades ens permet d'obtenir resultats generals .

Seguint aquest model, doncs, la codificació de les variants, per exemple, de la

sibilant alveolar sorda davant velar sorda del motmosca s'establiria d'aquesta manera:

a) mofca obtindria un codi 100: el model tradicional realitza la pronúncia

palatalitzada de la sibilant (codi 1) ; no és la forma acceptada en la variant estàndard del

valencià (codi 0); per últim, l'estàndard espanyol no es presenta rellevant en la realització

d'aquest so (codi 0).

6) mo[sjca obtindria un codi 011 : el model tradicional no presenta aquesta

pronúncia comapossible (codi 0). En canvi, el model estàndard valencià ha triat aquesta

forma (codi l) ; també hi pot tenir rellevància el model espanyol -sobretotl'estàndard-,

el qual pronuncia claramentalveolar aquest so (codi 1) .

c) mo[hjca obtindria un codi 001, ja que aquesta aspiració del so és habitual i

generalitzada en molts individus castellanoparlants i, per tant, introduïda en català segons

els hàbits fonètics d'aquella llengua. Comés natural, no hi ha coincidència ni ambel model

tradicional, ja que es tracta d'una innovació, ni amb el valencià estàndard.

Cal afegir en aquest codi, amés amés, una xifra final d'identificació . Notem que

pot donar-se el cas que un mateix tret fonètic tinga dues variants que es codifiquen de

manera idèntica . Per diferenciar aquests dos trets, afegim un nou dígit que serveix de

diferenciador. En el cas explícat adés, com queno hi ha variants ambcodificació idèntica,

hi adjuntem un zero, de manera que el codi final és respectivament: 1000, 0110 i 0010 .

ais Com ara el cas de la introducció de la semivocal en el grup [jJ]/[J], on (ortografia podria
ser l'element modificador més rellevant -tot i que en aquest cas tampoc únic-del model
tradicional (vg. capítol III apartat 3.1 .23).
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2.1 .3 . El qüestionari i les codificacions concretes

Per facilitar la lectura i l'exposició de com ha estat codificades les variants,

presentem en cada entrada una taula semblant a la de la Figura 1 (vg. més amunt en

l'apartat 2 .1 .2). Aquesta es troba compartimentada en tres apartats . A l'esquerra hi ha la

variant concreta del fenomen fonètic tractat, contextualitzada en els mots que conformen

cadascuna de les respostes . El compartiment central conté el codi assignat a la pronúncia

considerada. Al'extrem dret hi ha la nòmina de localitats on és vàlid aquest codi . Si hi

especifiquem TOTS,volem dirque la realització fonètica que hi apareix mantéla codificació

realitzada a totes les localitats de la comarca.`

D'altra banda, apareixen tantes taules com variants fonètiques i codis diversos

s'obtenen. Cal recordar, però, que en cas que hi haja més d'una pregunta referida a un

mateix fenomen fonètic, s'inclouen totes les variants fonètiques coincidents en la mateixa

taula.

A. Vocalismeàton. Vacil-lació a/een grups inicials absoluts en contexts consonàntics
1 . 'Esternudar' .
o Si estàs refredat normalment tusses i també et pot pegar per. . . [gest] .

a) [e]sternudar3'5; b) [a]sternudar.316

2. 'Entendre' .
o No comprenc el que em diu. . . Jo això no ho puc. . .

a) [e]ntendre; b) [a]ntendre.3"

314 En cas que caiga diferenciar localitats perquè la variant considerada presenta un codi
només vàlid localment, fem servirabreviatures . Les recordem : Cre. = Crevillent, Gua. = Guardamar,
SPo. = Santa Pola, occ. = partides occidentals del camp d'Elx (Algorós, Matola, el Pla, VAlgoda,
Puçol), mer. = partides meridionals del camp d'Elx (el Derramador, la Foia, Daimés), cen. _ partides
centrals del camp d'Elx (les Atzavares, la Baia i Asprella), ori. = partides orientals del camp d'Elx
(Vallverde, Perleta, Maitino, Jubalcoi, les Salades), Alt. = 1'Altet, Tor. = Torrellano, Mar. = la Marina
d'Elx (vg. mapa IV en el capítol I) .

sisNo considerem d'ací en avantles variants que no corresponen al fenomen tractat en cada
moment. Aixíper exemple, codificarem d'igual manera estomudar, estomuar, estemuar, estamuar,
etc. i, per altra banda, astomuar, astomudar, astamuar, etc.

3's Vg . mapa 001 en l'Apèndix 1 ; recordem que hem confeccionat un apartat geolingüístic
on es pot observar la distribució espacial de cada variable en el model lingüístic tradicional de la
comarca. Vg . també fitxa núm. 1 en l'Apèndix III; recordem igualment que s'hi pot consultar la
distribució global de les variables lingüístiques creuades amb totes i .cadascuna de les variables
sociològiques. D'ara en avant, no cal que situemen cada cas el mapa ni les fitxes en (apèndix
corresponent.

s" Vg . mapa 001 . Vg . fitxa 2.
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4. 'Embut'.
o [Dibuix].

a) [a]mbut; b) [ejmbut.3's

[elmbut

[a]mbut32°

s's Vg . mapa 001 . Vg . fitxa núm. 3.
s's Vg . mapa 002 i fitxa núm. 4.

3z' Vg . mapa 015 1 fitxa núm. 5.

3. 'Escudellar'.
o Si et demanen que poses el menjar als plats, el que hauràs de fer és. . .

a) [e ]scudellar; b) [ a]scudellar.3'8

TOTS

TOTS

C. Vocalisme àton . Assimilació vocàlica velar.
5. 'Corda'.
o [Dibuix] .

a) cord[a]; b) cord[a] (o cord[o

530

szo Malgrat que a Guardamarnomés hem trobat embut, ens han arribat notícies que encara
algun ancià hi pronunciaambut. Amés a més, lasituació geogràfica i sociolingüística de Guardamar
fa pensar que aquest fenomen de tancament del grup inicial és, efectivament, molt recent. Més
encara quan a les localitats veïnes castellanoparlants, més conservadores, encara se sent bastant la
formaambúo.

[e]sternudar, I 1110 Cre., Elx, occ ., mer., cen ., ori ., Mar. Gua, SPo.

[e]ntendre

[e]sternudar, 0110 Alt . i Tor.

[e]ntendre

[a]sternudar, 0100 Cre., Elx, occ., mer., ori ., cen, Mar. Gua, SPo.

[a]ntendre

[a]sternudar, 1100

j

Alt . i Tor.

[a]ntendre

[e]scudellar 1100 Cre ., Elx, occ., mer ., cen ., ori., Mar . Gua, SPo.

[e]scudellar 0100 Alt. i Tor .

[a]scudellar 0101 Cre, Elx, occ., mer ., ori ., cen, Mar . Gua, SPo.

~- [a]scudellar 1101 Alt. i Tor .
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6. 'Roda'.
o [Dibuix] .

a) rod[a] ; b) rod[o](o rod[o])322

s[3]bra

s[o]bra

1100

0100

	

I Alt.

322Vg. fitxa núm. 6.
3zs Vg . mapa 016 i fitxa núm.7.

ses Vg . mapa 011 i fitxa núm. 8.

D. Vocalisme àton. Assimilació vocàlica palatal.
7. 'Tela' .
a De què està-feta una bandera?

a) tel[a] ; b) tel[s] 323

F. Vocalisme tònic. Timbre obert o tancat del verb sobrar.
8. 'Sobra'.
o D'això, en tinc prou : ni me'n falta ni me'n. . .

a) s[o]bra ; b) s[o]bra.'

TOTS llevat (TAIL

324 Els ancians de les partides meridionals i occidentals d'Elx encara mantenen, molt
excepcionalment, la pronúncia originària sense assimilació ['tsla] . Comque els casos ja hi sónpoc
representatius, hem optat per atorgar a la pronúncia assimilada ['tels] el rang de tret tradicional
també en aquestes partides .

coM[a], ~ 1110 Cre ., Gua, Elx, occ ., cen., mer. i Mar.

rod[a]

cord[a], 0110 SPo., ori ., Alt. i Tor .

rod[a]

0000 Cre ., Gua, Elx, occ ., cen., mer. i Mar.

rod
cord[]],

o

cord[o], 1000 SPo., ori ., Alt . i Tor.

rod[o]

tel[a] 1110 Cre., Gua, occ. i mer.

tel[a] 0110 SPo., ori., Alt., Tor., Elx, cen ., i Mar.

tel[El 1000 SPo., ori ., Alt., Tor ., Elx, cen . i Mar.

tel[s] 0000 occ . i mer.324
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s[o]bra

s [o]bm

G. Vocalisme tònic. La o oberta.
9 . 'Dorm' .
o Si de cantar, jo cante; de dormir,jo . . .

a) d['o]rm ; b) d['o]rm . 327

H. Vocalisme àton. La e oberta .
10 . 'Divendres' .
o Després del dijous va el . . .

a) div ['s ]ndres; b) div['e ]ndres.328

div ['e] ndres

div ['e]ndres

I . Vocalisme àton. El diftong -ou.
11. 'Ou' .
o Què ponen les gallines?

a)[o]us .
b)[o]us .
c) [a]us.'

0110

1110

ses No tenim notícies exactes de quina és la pronúncia d'aquest mot (i de cobra) en el
territori catalanoparlant. Fa l'efecte que siga la forma amb o obertala més habitual en català oriental
però no és gens clar com es distribueix al llarg del valencià (Segura 1998 : 23-24). Considerarem les
dues com a possibles en el valencià estàndard.

327 Vg . fitxa núm. 9 .

TOTS llevat d'AI[.

TOTS

TOTS

TOTS

TOTS

TOTS

TOTS

ses Vg . fitxa núm. 10 .
329 Vg . mapa 010 i fitxa núm. 11 .
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J. Consonantisme. La d intervocàlica.
12 . 'Esternudar' .
o Si estàs refredat normalment tusses i també. . . [gest] .

a) estemu[d]es; b) estemu[0]es 33'

13. 'Quedar' .
o Idem .

a) que[d]ar; b) que[o]ar 332

14. 'Saludar, dir hola o adéu'.
o Em coneix de tota la vida i ni m'ha salu...

a) salu[d]ar (i salu[8]ar) ; b) salu[0]ar.333

15. Vida'.
o El contrari de la mort és la . . .

a) vi[d]a (i vi[8]a); b) vi[o]a.'

16. 'Roda .
o [Dibuix] .

a) ro[d]a (i ro[8]a) ; b) ro[m]a. 335

17 . 'Redona' .
o La lluna no és quadrada, és . . .

a) re[d]ona (i re[8]ona); b) re[o]ona.`

18. 'Cadena' .
o [Dibuix] .

533

"' No considerem tradicional a Guardamar encara la fonna amb a, tot i que s'ha imposat
com agairebé única en el parlants també de primera generació. En el qüestionari dialectològic hi
hem trobat algun informant que no la feia servir encara i mantenia (antiga pronúncia ambo oberta .
De fet, J. Colomina (1985: 91) recollia, fa quinze anys, ancians d'entre 75 i 80 anys que hi
pronunciaven els mots plou, pou, ou ijouambo oberta, però amb casos freqüents d'aparició de la
variant [aw] . Actualment, aquesta pronúncia és més que residual en els més ancians pero no és pot
descartar encara definitivament.

Pel que fa a la consideració de la pronúnica [aw] comadesenvolupada ambuna ínfluència
possible del castellà, vg. Veny (1976: § 3) i Ponsoda & Segura (1997: 66, nota 15).

331 Per a la mapificació del fenomen de la caiguda de la d intervocàlica i per a les entrades
següents fins a la 24 d'aquest apartat J., vg. mapes 035 al 044. Vg . fitxa núm. 12 .

ssz Vg . fitxa núm. 13 .
333 Vg . fitxa núm. 14 .
334 Vg. fitxa núm. 15 .

s Vg. fitxa núm. 16.
sss Vg. fitxa núm. 17 .
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a) ca[d]ena (i ca[S]ena); b) ca[0]ena."

19. Madur' .
o Si un meló no està verd és que està . . .

a) ma[d]ur (i ma[S]ur) ; b) ma[0]ur.'

que[d]ar,
esternu[d]ar,
vi[d]a,
salu[d ]dar,
ro[d]a,
re[d]ona,
ca[d]ena,
ma[d]ur i ses
vars. fricatives

quear,
esternuar,
via'"; saluar`,
roa, reona,
caena, maür

0110

1000

TOTS

TOTS

20. 'Oblidat'.
o Si no me'n recorde és que se m'ha. . .

33TVg . fitxa núm. 18 .
sis Vg . fitxa núm. 19 .
33sAquestaforma manté una paral-lelisme bastant marcat ambsaluar. Via encara és bastant

sentit i de vegades únic a Crevillent i gairebé totes les partides d'Elx. Més encara, via és encara la
forma més habitual en modismes com ara en ma via a tota la comarca, inclosa Elx i les partides i
localitats septentrionals . Hemoptat, doncs, per considerar-la forma tradicional única.

340La forma saluar `dir hola' és encara ben habitual a Crevillent i en algunes partides d'Elx.
En canvi, a la resta s'ha estès força la recomposta saludar. Tot i això, ambel sentit de `donar salut,
curar', es conservasaluara totalacomarca i peraixò hemoptat perconsiderar la formasense dental
com atradicional a totes les localitats .

341 Concretament vg . mapa 042 i fitxa núm. 20 .
342En el cas de olviat, no introduïm cap valor en el dígit corresponent a l'espanyol, encara

que efectivament siga un castellanisme lèxic, perquè ara fem referència només a la caiguda del
fonema dental sonor, fenomen poc habitual, almenys, en castellà estàndard.

a) olvi[d]ato també obli[8]at (i olvi[S]at) ; b) olvi[o]at. 34 '

obli[8]at 1 0110 Tors

olvi[S]at 0010 TOTS

olvi[d]at

L olv[QC t 1000 TOTS
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21. 'Cadira'.
o [Dibuix] .

a) ca[d]ira (i ca[S]ira); b) ca[o]ira; c) caria.'

Lla [d]ona

	

1000

343 Vg . fitxa núm. 21 .

ss Vg . fitxa núm. 22 .

TOTS

22. 'Neboda' .
o La filla de ton germà és la teva. . .

a) nebo[d]a (i nebo[b]a) .
b) nebo[a]a."s

23. 'Nadal'.
o El dia 25 de desembre és el dia de . . .

a) Na[d]al (i Na[8]al) ; b) Nal. 34s

TOTS

24. 'La dona'.
o Qui té els fills? .

a) la [d]ona ; b) la [8]ona.347

TOTS

535

344 Malgrat que carida no és formanormativaen català, és aquest model el queha esmenat
lavariant popularcaria. Aixídoncs, considerem carida formano tradicional i normativa-pel procés
de la seva reconstrucció i no, per tant, pel resultat concret.

346 Vg . fitxa núm. 23 . No tenim en compte ací les formes Navidà oNavidat.
347Vg. fitxa núm. 24 .

ca [d]ina
ca [8 ira

0100 TOTS

cabu 1000 Gua

caira 0000 TOTS llevat deGua

carta 1001 TOTS llevat de Gua

carida344 0101 TOTS

nebo[d]a, 0100
nebo [S]a
na [d]al,
na[ü1al

neboa I 1000
nal
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la [5]ona

	

1

	

0110

K Consonantisme. La r final .
25. 7omar'.
o Si te'n vas i tens encara faena ací, després hauràs de . . .

a) toma[r]; b) toma[0] . 348

26. 'Carrer' .
o Si t'han tirat de la faena, és que t'han tirat al . . .

a) carne[r] ; b) carne[o].'

27. 'Flor'.
o [Dibuix] .

a) flo[r ] ; b) flo[0] .350

28 . 'Flors .
o [Dibuix] .

a) flo[r]s ; b) flo[0]s,351

carné, t7ó, fl6s

TOTS

29. 'Córrer' .
o Si vols guanyar la carrera, has de . . . [gest] més a pressa . .

a) córre[r] ; b) corre[ 01 .352

córrer 0110

Córrer

	

1110 Gua

TOTS llevat deGua

343 Per a la mapificació del fenomen de la caiguda de la r final i per a les entrades següents
fins a la 32 d'aquest apartat K, vg . mapes 051 al 053 i 058 . Vg. fitxes núm. 25 i concretament mapa
051 .

349 Vg. fitxa núm. 26.
350 Vg. mapa 053 i fitxa núm. 27 .

3"
Vg . mapa 053 . i fitxa núm. 28.

352 Vg . mapa 052 . i fitxes núm. 29 .

tornar

carrer,
flors

flor,

0110 Cre .

tornar 1110 TOTS llevat de Cre.

carrer, flor,
flors

tornó 1000 Cne .
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1000

354 Vg. fitxa núm. 30 .

TOTS=

30. 'Primer pis' .
o Si tinc les cames un poc malament i no hi ha ascensor, quin és el pis que em convé
comprar per no cansar-me?

a) prime [r] pis; b) prime[ o] pis.354

31 . 'Tancar-la' .
o Si fa corrent i la porta és oberta, quèfas perquè no pegue portada. Hauràs de. . .

a) tanca[r]-la;b) tanca [m ]-la s5s

TOTS

32. 'Fer-ho' .
oAixò, ho he de fer jo. He de .. . jo .

a) fe[r]-ho; b) fe[o1-ho /fe[o ]-vo.3s'

L. Consonantisme. El grup geminat [111 .
33. 'Motlle' .
o Per a fer magdalenes, què utilitzem per a donar-los forma?

sss No cal excloure'n Guardamar, ja que no hi existeix aquesta pronúncia.

355 La forma sense r final en aquesta posició de fonètica sintàctica és la mésestesa a tota la
comarca, tot i que se sent molt pocaSanta Pola i Elx i no l'hem arreplegadaaGuardamar. Vg. mapa
051 i fitxa núm. 30.

3ssVg. fitxa núm. 31 .
3s7Vg . mapa 058 i fitxes núm. 32
3ss És tinguda en compte només la pèrdua de la r final i no les variants del pronom ho.

1 fer-ho 1 0110 Cre, Gua i Mar.

I té-ho, re-vo I 1000 Cre., Gua i Mar.

fer-ho 1110 A la resta

té-ho, re-vo5 I 0000 A la resta

primerpis 0110 TOTS llevat de Gua

primerpis 1110 I
Gua

I prim,& pis 3.59
1

1000 TOTS llevat de Gua
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M. Consonantisme. La palatal [d3j .
34. 'Diumenge' .
o Idem .

a) d(i)umen[d3]e; b) d(i)umen[j]e ; c) d(i)umen[tf]e."

35. 'Dijous' .
o Després del dimecres, va el . . .

a) di[d3]ous; b) di[tJ]ous; c) di[j]OUS.362

N. Consonantisme. La sonorització de la s al grup final -ció .
36. 'Explicació'
o Si vols que no et renegue, m'hauràs de donaruna bona.. . (d'explicar) .

a) explica[s] ió ; b) explica [z1ió. 363

explica[s]ió

explica[z]i6

1100

0000

sst Vg . fitxa núm. 34 .
ssz Vg . fitxa núm. 35 .
sss Vg . fitxa núm. 36 .

TOTS

TOTS

sss Vg. mapa 027 i fitxa núm. 33 .
sso Considerem mole la forma comarcal pròpia, tot i que hi ha localitats on ja no existeix

aquesta pronúncia. Les raons d'aquesta decisió es troben en el fet que, en altres mots quetenen el
mateix segment fònic, el resultat tradicional ha estat generalment l : guala, armela, velar, espala.
Malgrat que la pronúncia mo[tlje omo [dlje no són acceptables normativament, es deuen a l'influx
ortogràfic i, per tant, són fruit de l'exposició al model escrit (nonnatiu) .

domen[d3]e,
di[d3]ous (

1100
.

TOTS

dumen ffle, 110 TOTS

di[tj]ous

dumen a]e, 0010 TOTS

dill]ous

a) motle (amb I geminada); b) mole (i molet) ; b) m[o]lde (i m[o]lde) ; d) mo[dl]e
o mo[tl]e.'

LL--Ne 0100 TOTS

mole, molet 1000 TOTS

mòlde, mólde 0010 TOTS

motle, modle?" 0101 TOTS

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic . 2 Criteris de selecció i codificació

O. Consonantisme. El grup final -rm.
37. 'Dorm' .
o Li agrada molt dormir. . . . [gest] aproximadament dotze hores al dia.

a) dor[m] ; b) dor[0] .364

sss Vg . fitxa núm. 38 .
3s' Vg . fitxa núm. 39 .

E. Consonantisme. L'ensordiment de la s sonora
38. 'Casa' .
o [Dibuix] .

a) ca[z]a; b) ca[s]a.`

TOTS

TOTS

P. Consonantisme. Sonorització de s final.
39 . 'Dos amics'.
o Un amic . . . [gest] .

a) do[z] amics; b) do[s] amics.367

ss4 Vg . mapa 047 i fitxa núm. 37 .

539

sss Malgrat que fa tot l'efecte que la desaparició de la m final a Santa Pola és un fet recent
que només ha afectat completament aquesta localitat i encara parcialment Guardamar, FAltet i
Torrellano (a banda de FIlla Plana i també Alacant, però no e] seu camp), hem optat per considerar
dor forma ja tradicional en aquesta localitat costanera.

La consideració dela pronúncia sense nasal coma infltüda pel sistema castellà es troba en
el fet següent. El grup nn final no és pronunciable en castellà, així que la pronúncia esperable del
segment en aquestallenguaserialasimplificada (cfr.Benidorm, pronunciaten castellàhabitualment
Benidor) .

dor[m] 0100 ' SPo.

dor[m] 1100 La resta

dor 1010 SPo.

dor'5 1 0010 La resta

do [z] amics 1100 TOTS llevat de Gua

do [z] amics 0100 Gua

do [s] amics 0110 TOTS llevat de Gua

do [s] amics 1110 Gua
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R. Consonantisme . Presència de dental sorda al grup -lt seguit de vocal.
40. Molt amable' .
o T'ha fet un favor gran; ha sigut una persona molt . . .

a) mol[ t ] amable ; b) mol[ ro ] amable.`

mol[t] agraït 1100

0010

42. 'Peix' .
o [Dibuix] .

a) pe [jf 1 ; b) pe[f] .371

Lca[J]a,pef] 1100

caUJla,peijf] 0100

TOTS

TOTS

S. Consonantisme . Presència o absència de la semivocal i en el grup ix.
41 . 'Caixa' .
o Si et compren un regal, primer de tot, hauràs d'obrir la . . . on està guardat [dibuix] .

a) ca[jf]a ; b) ca[jla . 370

TOTS

TOTS

T. Consonantisme. Pronúncia de la b intervocàlica.
43. 'Sabata' .
o [Indicació] .

a) sa[b]ata; b) sa[R]ata; c) sa[v]ata.372

68-68)
370Vg . fitxa núm. 41 .
3" Vg . fitxa núm. 42 .
372Vg. fitxa núm. 43 .

368Vg. fitxa núm. 40.
sss Per a l'associació de la pronúncia mol alt amb el castellà vg. Ponsoda & Segura (1997 :

373 Considerem la possibilitat que la pronúncia labiodental savata tinga un parallel en
espanyol per dos motius . D'una banda, hi ha zones castellanoparlants, sobretot murcianes i
andaluses, on és habitual aquestalabiodentalització de la b . En segon lloc, es pot tractar també d'una
hipercorrecció damuntuna situació de betacisme aconsenguit o gairebé, ara sí, induït clarament pel
castellà .

sa[b]ata 1000 TOTS

sa lp]ata 110 TOTS

sa [v]ata"3 0010 TOTS

alternança 0011 TOTS
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U. Consonantisme . Grup final -rn.
44. 'Infem' .
o Si som bons, anem al cel; si som roïns, anem a 1' . . .

a) infer[n] ; b) infer[o] ; c) infer[t].a"

1100

0000

	

1 TOTS

V. Consonantisme . Grup final absolut -ts i seguit de vocal.
45. 'Xiquets' .
o Tres persones de 8, 9 i 10 anys, no són hòmens ni dones, són encara uns . . .

46. 'Tots arreglats' .
a Per a anar a una festa, com hem d'anar tots?

a) to[dz] arreglats ; b) to[z] arreglats ; c) to [11 arreggats; d) to[ ts] arreglats ; e) to[s]
arreglats. 376

3'a Vg . mapa 046 i fitxa núm . 44 .
3's Vg . mapa 031 i fitxa núm. 45 .
376 Vg . fitxa núm. 46 .

TOTS Qlevat de Gua, on no existeix)

541

infer[n] 1 0110 SPo., Elx, Mar., ori., occ., cen . i mer.

infer[n] 1110 Cre., Gua, Tor. i Alt .

infer 1010 SPo., Elx, Mar., ori., occ., cen . i mer.

infer 0010 Cre., Gua, Tor. i Alt .

inffet 0000 TOTS

a)

xique[ts]

xique[ts ] ;

I

b)

1100

xique[tf ] ; c) xique[s] . 3's

TOTS llevat de Gua

xique[ts] 0100 Gua

xique[#] 0000 TOTS

xique[s] 0010 TOTS llevat de Gua

xique[s] 1010 Gua
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W. Consonantisme. Grup final -rts en el mot dimarts .
47 . 'D[marts'.
o El segon dia de la setmana .

a) dimarts] ; b) dima[ts] ; c) dima[V] ; d) dima[ks]; e) dima[s] ; f) dimarts]; g)
dima [,x¡7 .377

X. Consonantisme . Palatalització de s davant de velar sorda.
48. 'Mosca'.
o [Dibuix] .

a) mo[s]ca; b) mo[j] ca ; c) mo[h]ca.`

3" Vg . fitxa núm . 47 .
378 Vg. mapa 032 i fitxa núm. 48 .

(dima[ts] 1000 TOTS llevat deGua

dina[s] 0010 TOTS llevat de Gua

dima [s] I 1010 Gua

dima[ks] 0000 TOTS

dina[1] I 0001 TOTS

I dima[rs] I 0100 I TOTS

dima [rts] 0100 TOTS

dima [rlf ] 0101 I TOTS

I to [z] Q.. . 0010 TOTS llevat de Gua

t0 [3] Q.. . 0011 I TOTS llevat de C-

I to[s] a . .. 1010

I to[ts] a. . . 0010

G-TOTS

I mo[J]ca 1000 TOTS

I mo[s]ca I 0110 TOTS

I mo[h]ca - 00,0
TOTS-
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Y Consonantisme. Aspiració de s davant de velar sorda.
49. 'Pasqua'.
o Quines són les vacacions que tenim al llarg de l'any: les d'estiu, les de Nadal i les de . . .

a) Pa[s]qua ; b) Pa[h]qua.`

Pa[slqua

pa[hlqua

una ]v]aca,
di[v]endres

1110

0010

Z. Consonantisme. Distinció [A] / [j] .
50. 'Cavall.
o [Dibuix] .

a) cava[i(] ; b) cava[j],38o

51 . 'Dilluns' .
o El primer dia de la setmana.

a) di[iC]uns.
b) di [ j ]uns.
c) di[d3]uns.`

cava[A],

	

1100
~ di[A]uns

cava]n-

	

~0010j
di¡j]uns

di[d3]uns 3sz-0011

P. Consonantisme. Distinció [b] / [v] .
52. Vaca' .
o [Dibuix] .

a) una [v]aca ; b) una [p1aca . 383

53. 'Divendres'.
o Abans del dissabte, va el . . .

a) di[v]endres; b) di[[i]endres . 384

1100

TOTS

TOTS

TOTS

TOTS

TOTS

371 Vg . fitxa núm. 49 .

3" Vg. ftxa núm. 50.

3` Vg. fitxa núm. 51 .
382 Per la consideració del ieisme d'origen castellà, vg . Colomina 1985 : 157.
ss3Vg. fitxa núm. 52 .
384Vg. fitxa núm. 53 .
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una [Íi]aca,

	

0110

	

I TOTS

di[il]endresw

2.1 .4. Categories i adscripcions de variants

Recordem que hemcodificat els trets fonètics observats segons tres criteris bàsics :
a)1'adscr]pció de cada tret al mode] tradicional comarcal ola innovació respecte a aquest ;
b) la pertinença o no del tret al model estàndard o normatiu del català 386 ; c) la pertinença
o no del tret al model de llengua espanyol .

Una vegada realitzada la codificació de les respostes segons aquests criteris hem
considerat adient crear categories que es defineixen gràcies a la combinació d'aquestes
assignacions . Com que hi hem aplicat un codi binari -presència o absència del tret-, el
nombre total de categories resultarà de la combinació binària de tres factors . En total,
doncs, se n'estableixen vuit . Són les següents :

ass A Guardamar el betacisme es troba molt generalitzat, tot i que encara hi ha individus
distingidors . Sovint hi ha informants que fan servir b i v indistintament.

ass Recordem que en el nivell fonètic no hem tingut en compte el model estàndard central
del català perquè no és rellevant. Ens referim ara, doncs, només al model estàndard valencià. Hi
incloem, com és natural, trets compartits amb el model estàndard central .

no relacionable amb el castellà: moixca [fk] ; a)
72

ó-Ú
no normativa

relacionable amb el castellà:xiqués-[ts]>-[s]; b)

sense parablelisme en castellà : cavall [i(] ; c)

normativa
amb parahlelisme en castellà:pasqua [sk] ; d)

no relacionable amb el castellà: corda ['korda]> ['kurdo] ; e)
no normativa

ó relacionable amb el castellà : dijous -[d3]>-[j] ; t)
c

sense parablelisme en castellà: neboda [0]>/d/; g)

normativa
amb parahlelisme en castellà : saludar [m]>/d/; h)
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Facilitem ara la relació concreta d'adscripció a les categories establides de

cadascuna de les respostes obtingudes :

a) Formes tradicionals i no normatives en català . Localismes no relacionables amb

el castellà : cord[3] (SPo, ori ., Alt., Tor.), tel
l
s ] (SPo., ori ., Alt., Tor . Elx, cen., Mar.), tanca[ 0]-

la, fe[e]-ho o fe[el-vo (Cre., Gua., Mar.), mo[1]e o mo[1]et (tots), que[0]ar (tots),

estemu[e]ar (tots), vi[e]a (tots), salu[e]ar (tots), ro[ra]a (tots), ca[e]ena (tots), ma[o]ur

(tots), ca[o]ira (Gua.), caria (tots llevat de Gua.), olvi [o ]ar (tots), rebo[ m ] a (tots), Na[ e ] l

(tots), acaba [d]e dir (tots), sa[b]ata (tots), mo[Jlca (tots) .

b) Formes tradicionals i no normatives en català però relacionades amb el castellà :

do [s ] amics (Gua.), dor[ o] `dorm' (SPo.), infer[ e ] (SPo., Elx, Mar., ori ., occ ., cen ., mer.),

xique [ s ] (Gua.), to [ s ] arreglats (Gua.), dima[ s ] `dimarts' (Gua.) .

c) Formes tradicionals i normatives en català : Ia]stemudar (Alt., Tor.), [a]ntendre

(Alt ., Tor.), [aIscudellar (Alt ., Tor.), [a]mbut (tots), IeIsternudar (Cre., Elx ., occ., mer., cen.,

ori ., Mar., Gua., SPo.), [e]ntendre (Cre., Elx ., occ ., mer., cen ., ori ., Mar., Gua., SPo.),

[e]scudellar(Cre ., Elx ., occ ., mer., cen ., ori ., Mar., Gua., SPo.), cordial (Cre., Gua., Elx, occ.,

cen., mer., Mar.), tel[a] (Cre., Gua., occ ., mer.), d[o]rm (tots), div[s]ndres (tots), [o]u (tots),

s [o ]bra (tots llevat d'Alt.), toma [ r ] (tots llevat de Cre.), cace[ r ] (tots llevat de Cre.), flo [ r ]

(tots llevat de Cre.), flo [ r ]s (tots llevat de Cre.), toma [ a ] (Cre.), cace [ m ] (Cre.), tlo [ 0] (Cre.),

flo [ 0 ]s (Cre.), córrer (Gua.), corre [ m ] (tots llevat de Gua.), prime[ r ] pis (Gua.), prime[ m ] pis

(tots llevat de Gua.), fe[r]-ho (tots llevat de Gua., Cre., Mar.), dumen[d3]e (tots), di[d3]ous

(tots), explica[slió (tots), dor[m] (tots), ca[z]a (tots), do[z] amics (tots), mol[t] amable

(tots), inter[nI (Cre., Gua., Tor., Alt .), dimats (tots llevat de Gua.), xique[tsI (tots llevat de

Gua.), to[dz] arreglats (tots llevat de Gua.), Pa[s]qua (tots), cava[] (tots), dill[iC]uns (tots),

ca[J]a (tots), pe[J] (tots), [vlaca (tots), di[v]endres (tots) .

d) Formes tradicionals i normatives en català i amb paral-lelisme en castellà :

[e]sternudar (tota la comarca llevat de Alt . i Tor.), cordial (Cre., Gua.), tel[a] (Cre., Gua.),

s[o]bra (Alt.), toma[r] (tots llevat de Crej, care[rl (tots llevat de Cre.), flo[r] (tots llevat de

Cre.), cárre[r] (tots llevat de Cre.), prime[r] pis (tots llevat de Cre.), fe[r]-ho (tots llevat de

Cre.), do[s] amics (Gua.), infer[n] (Cre., Gua., Tor., Alt.), Pa[s]qua (tots) .
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e) Formes innovades, no normatives en català i no relacionables amb el castellà :

cord[o] (Cre., Gua., Elx., occ ., cen ., mer., Mar.), tel[s] (occ., mer.), ca[o]ira (tots llevat de

Gua.), fe[ e]-ho i fe[ 0]-vo (tots llevat de Cre., Gua., Mar.), explia[z]ió (tots), inter[t] (tots),

xique [ tf ] (tots), to [ tf ] arreglats (tots), dima[ks ] (tots), dima[ tJ] (tots) .

f) Formes innovades no normatives ocasionades pel castellà . Castellanismes

recents : d[o]n (tots), div[e]ndres (tots), [o]u (tots), olvi[ò]ar (tots), olvi[d]ar (tots),

m[o]lde (tots), m[o]lde (tots), diumen[j]e (tots), di[j]ous (tots), xique[s] (tots llevat de

Gua.), to[s] a (tots llevat de Gua.), dima[s] (tots llevat de Gua.), mo[h]ca (tots), Pa[h]qua

(tots), di[d3]uns (tots), [a]u `ou' (tots), dor[a] (tots llevat de SPo.), sa[v]ata (tots), infer[0]

(Cre., Gua., Tor., Alt .), to[z] arreglats (tots llevat de Gua.), cava[j] (tots), di[j]uns (tots),

ca[s]a (tots), do[s] amics (tots llevat de Gua.), to[ts] arreglats (tots), diumen[tf]e (tots),

di[f]ous (tots) .

g) Formes innovades i normatives en català i sense paral-lelisme en castellà :

[e]scudellar (Alt ., Tor.), s[o]bra (Alt.), carida (tots), acaba [6]e dir (tots), dima[rts] (tots),

dima[rtf] (tots), dima[rs] (tots), [a]ntendre (Cre ., Elx, occ ., mer., ori ., cen ., Mar., Gua.,

SPo.), [ a]stemudar (Cre., Elx, occ., mer., ori ., cen., Mar., Gua., SPo.), [a]scudellar (Cre., Elx,

occ ., mer., ori ., cen., Mar., Gua., SPo.), ca[ó]ira o ca[d]ira (tots), Na[ò]al oNa[d]al (tots),

nebo[ó]a onebo[d]a (tots), mo[11]e (tots), do[z] amics (Gua.), ca[jf]a (tots),pe[jf] (tots),

xique [is ] (Gua.) .

h) Formes innovades i normatives en català però que tenen paral-lelisme en el

castellà : [e]stemudar (Alt ., Tor), [e]ntendre (Alt ., Tor), [e]mbut (tots), cord[a] (SPo., ori .,

Alt., Tor.), tel[a] (SPo., ori ., Alt ., Tor., Elx, cen., Mar.), que[d]ar o que [ ó]ar (tots),

estemu[ d ] aroestemu[ò ] ar (tots), vi[d]a o vi[ 6 ]a (tots), salu [ d ]ar osalu[ò ] ar (tots),ro[d ] a

oro[ ò]a (tots), re [d]ona ore[6]ona (tots), ca[d]ena oca[6]ena (tots), ma[d]ur o ma[6]ur

(tots), obli[d]aroobli[6jar(tots),toma[r] (Cre.),carre[r] (Cre.),tlo[r] (Cre.),flo[r]s(Cre .),

córre [ r ] (tots llevat de Gua.), prime[ r ] pis (tots llevat de Gua.), tanca[r]-la (tots), fe[r]-ho

(Cre., Gua., SPo.), dor[m] (SPo.), mo[s]ca (tots), mol[e] amable (tots), [R]aca (tots),

di[ [i]endres (tots), s[o]bra (tots llevatd'Alt .), infer[n] (SPo., Elx ., Mar., ori ., occ ., cen., mer.),

sa[R]ata (tots), sa[R]ata altemant amb sa[v]ata (tots), mo[tl]e o mo[dl]e (tots) .
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2.2 . Morfologia

2.2.1 . Fenòmens seleccionats

Presentema continuació el qüestionari morfològic (QuMor) . Hi hem encabit vint-i-

un temes morfològics importants en el parlar comarcal que responen a trenta-nou

preguntes en total. Es tracta dels aspectes següents :

1 . El gènere ; divergència amb el castellà . (Ítem 1) .

2. El nombre; plurals en -scs i sts . (Ítems 2 i 3) .

3. L'article plural . (Ítems 4 i 5) .

4. El pronom tònic de primera persona de plural . (Ítem 6) .

5. El pronom adverbial en . (ítem 7) .

6. La morfologia del verb ser; primera persona del present d'indicatiu. (Ítem 8) .

7. Els verbs en -ixer i convèncer; reducció i dentalització (-xtre, -stre) . (Ïtems 10 i

11).

8. EI pretèrít perfet simple (Ïtems 12-14) .

9. La morfologia del verb tenir: l'infinitiu i present d'indicatiu. (Ítem 15).

10 . La morfologia del verb tenir : present d'indicatiu. (Ítems 16-18) .

11 . Les primeres persones de verbs de la segona conjugació en palatal (fer i anar) .

(Ítems 19-20) .

12 . El present de subjuntiu de fer. (ítem 21) .

13 . Els pretèrits imperfets tònics . (Ïtems 22-24) .

14 . El futur reduït i dentalitzat (eixiré > ixtré) . (Ítem 25).

15 . La velarització de la primera persona del futur. (Ítem 26).

16 . La velarització de la primera persona del present d'indicatiu. (Ítems 27-28) .

17 . El pretèrit imperfet de subjuntiu . (Ítem 29).

18 . L'impersonal d'haver-hi . (Ítems 30 i 31).

19. Les formes dels verbs incoatius . (Ítem 33 i 33) .

20 . La velarització de la segona i tercera conjugacions . (Ítems 34 i 35).

21 . La primera i segona persones del plural del present d'indicatiu dels verbs de la

segona conjugació. (Ïtem 36-38) .
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disgusts

dlsgustos390

2.2.2 . El qüestionari i les codificacions concretes

A. Gènere.
1 . 'La dent'.
o Què és això? [indicació]

a) la dent ; b) el dent. .. .

B. Els plurals sense recolzament vocàlic.
2. 'Refrescs' .
o Una casa : dos cases. Un refresc: dos . . .

a) refrescs ; b) refrescos.`

Acontinuació presentemel qüestionari morfològic i la codificacióde cada variant.

TOTS

TOTS

3. 'Disgusts' .
o Li han donat un disgust! Aquell no guanya per a. . .

a) disgusts ; b) disgustos. 33s

C. L'article plural .
4. Els pardals' .
o Un pardal, uns pardals; el pardal, . . .

a) els pardals ; b) es pardals ; c) les pardals . 39 '

3s' Vg. fitxa núm. 1 (de (Apèndix III. Morfologia).
383 Vg. fitxa núm. 2.

389 Vg. fitxa núm. 3.
... La forma avocàlicadisgusts es troba molt menys estesa i té una distribució més irregular.

De tota manera, fa l'efecte quetambé siga la més tradicional i així ho hemconsiderat ací.Per a una
explicació més aprofundida, remetem a (apartat 3.2 .1 .1 d'aquest capítol

391 Vg . fitxa núm. 4.
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5. 'Les taules'.
o Una taula, unes taules ; la taula, . . .

D. El pronom tònic de la persona de plural.
6. 'Nosaltres' .
o Tu i els que t'acompanyen souvosaltres. Tu i jo i els que ens acompanyen som. . .

a) nosaltres ; b) mosatros; c) moatros ; d) nosaltres.`

E. El pronom adverbial en.
7. 'En tinc'.
o Tens bigot?

a) en tinc ; b) tinc."

I en tinc

	

--1

	

1100

	

TOTS

'Vg. fitxes núm. 5.
393 Vg . fitxa núm. 6.

395 Vg . fitxa núm. 7.

549

394 D'altra banda, com que nosaltres és un híbrid entre la forma normativa i la local,
considerem que hi ha tingutinfluxpossible tant el modeltradicional, coml'estàndard ja siga valencià
comcatalà oriental. Liatorguemel grau depossible perquè no coincideixplenamentambles formes
de cap model.

els ' 0100 I TOTS

les I 1000 Gua

es - 1 1001 I La restallevat de Gua

nosaltres 0110 I Tots

moatros 1000 Tots

moatros 0000 I Tots

mosaltres394 j 1100 Tots

a)

I les

les taules ; b) es

0110

taules.'

Tots llevat de Gua

les 1110 Gua

e3 1000 Tots llevat de Gua

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingiiistic . 1 Criteris de selecci6 i coditïcaci6

	

550

F. El verb ser.
8. 'Sóc'.
o De vendre, jo venc. De ser, jo . . .

a) sóc; b) sic.3ss

TOTS

G. Els verbs de la segona conjugació en -ixer i el verb convèncer.
9. 'Nàixer'.
o El set d'agost de 1970 és el dia que ma mare em va portar al món. És el dia que jo vaig
naix. .

a) nàixer; b) néixer; c) naixtre (i nàixtrer)3 9'

10 . 'Parèixer' .
o El xiquet, si és son fill, a qui li ha de pareix ..?

a) paréixer; b) pareixtre (i paréixtrer)398

"' Vg . fitxa núm. 11 .

11 . 'Convèncer'.
o Què has de fer perquè algú faça el que tu vulgues? L'hauràs de conven. . .

a) convéncer; b) convenstre. 400

ass Vg. mapa 068 i fitxa núm. 8.
39'Vg. mapa 063 i fitxa núm. 9.
398 Vg . fitxa núm. 10 .
sss Aquesta és l'única forma provinent específicament del català oriental. Com que no és

rendible mantenir el dígit referit al català oriental per només una forma, li atorguem el dígit 1 en la
casella del valencià estàndard, ja que es tracta d'una innovació efectivament estàndard, tot i que no
inserida en el model valencià.

s6c 1100 I TOTS llevat de Gua

I sic 1000 Gua

sÓC 110 Gua

naixtre, 1000 Tots llevat de Gua

pareixtre

nàixtrer, 1001 Gua

nàixtrer

nàixer, 0100 Tots

par6ixer

néixer - 01013 I Tots
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convéncer

convenstre

1110

0000

H. El perfet simple .
12. 'Parlí' .
o Avui, estic parlant molt, però ahir no . . . gens .

a) parlí; b) vaig parlar. 4°'

13. 'Parlares' .
o Idem .

a) parlares ; b) vas parlar.`

14 . 'Parlà'.
o Idem .

a) parlà; b) va parlar. 4'

parlar

TOTS

TOTS

1. El verb tenir.
15. Tenir' .
o Quan em case vull . . . molts xiquets.

a) tenir; b) tindre .4°4

401 Per a aquest temps, vg. mapa 072. Ara vg . fitxa núm. 12 .
4°2Vg. fitxa núm. 13.
4113 Vg. fitxa núm. 14.

401 Vg . fitxes núm. 15.

tenir 1110 Cre., Gua i Aft.

1
tenir 1 0110 1

TOTS llevat de Cre., Gua i Alt.

tindre 1 vars . I 1100 TOTS llevat de Cre., Gua i Alt.

tindre 1 vars. I 0100 Cre ., Gua i Alt

parlí, parlares, 1100 TOTS llevat de Cre.

parlà

panyparlares, 0100 Cre .

parlà

vaig, vas, va 100 TOTS Ilevat de Cre .

parlar

vaig, vas, va 1100 Cre.
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16. 'Tens' .
o Jo tinc, tu . . .

a) tens ; b) tins.'

17. 'Té' .
o Idem.

a) té; b) ti.4"`

18 . 'Tenen'.
o Idem.

a) tenen ; b) tinen."

J. Les primeres persones de verbs de la 2a conjugació en palatal (fer i anar).
19. 'Faig'.
o De cantar, cante . De fer, . . .

a) faig ; b) faixc ; c) fasc ; d) faic ; e) fai . 4os

406Vg. fitxa núm. 17 .
4o' Vg. fitxa núm. 18 .

4°8 Vg. fitxa núm. 19.
409Vg. fitxa núm. 20 .

20. vaig'.
o De cantar, cante . D'anar, . . .

a) vaig ; b) vaixc ; c) vasc ; d) vaic . 4°9

I TOTS

405Vg. mapa 069 peraaquestes formes del present d'indicatiu del verb tenir. Aratambévg .
fitxa núm. 16.

faig I 1100 TOTS

faixc 0000 TOTS

fasc 0001 TOTS

faic - 0002 TOTS

fai 0003 TOTS

tins, ti, tiren 1000 Elx, occ ., mer., cen ., ori ., Alt., Tor.,
Mar.

tens, té, tenen 1100 Cre., SPo. i Gua

tens, té, tenen 0100 Elx, occ., mer ., cen ., ori., All ., Tor.,
Mar.
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K. Present de subjuntiu delverb fer.
21. 'Fa(;a'.
o Dis-li que porte tot allò que li . . . falta.

L Els imperfets tònics .
22 . Veia'.
o Com que no portava les ulleres no . . . les lletres .

a) veia; b) veïa; c) via; d) vevia.4' 2

4'°Vg . fitxa núm. 21 .

553

4" La darrera fonna, faig, en realitat deu ser unade les pronúncies del so [d3] que ja hem
arreplegat i codificat. Malgrat ser, efectivament, un canvi fonètic li atórgarem un tret morfològic
+castellanitzant, per comparació amb la resta de variants. Així, de les innovacions no normatives,
aquesta és la més castellanitzant, tot i que la causa darrera siga només fonètica¡ no morfològica.

412Vg. per al manteniment de l'accent clàssic, mapa 071 . En concret ara vg . fitxa núm. 22 .

veia 1010 TOTS

vevia 0000 1 TOTS

I via - 0001 I TOTS

I veia I 0100 TOTS

faça

a) faça ; b) faja ;

lloo

c) faixga ; d) fasga; e) Caiga; f) faja4l0

TOTS

faja 0000 -TOTS

faixga 0001 TOTS

I fasga 0002 TOTS

Taiga 0003 I TOTS

I faia4" 10 TOTS

vaixc I 0000 TOTS

vasc I 0001 TOTS

vaic ~ . 0002 TOTS
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23. 'Duia' .
o Idem.

a) duia; b) duïa . 413

duia

	

0100

duïa 1000

1100

1000

cantaré - 1 1110

Lantarec 0000

411 Vg . fitxa núm . 23 .
414 Vg . fitxa núm . 24 .
41s Vg. fitxa núm . 25 .
"s Vg. fitxa núm . 26 .

TOTS

TOTS

24. 'Reia'.
o Idem.

a) reia ; b) reïa ; c) ria. 414

M. El futur reduït.
25. 'Eixirà' .
o De cantar, cantarà . De eixir, . . .

a) eixirà ; b) ixtrà . 415

TOTS llevat de Gua i Cre.

TOTS llevat de Cre. i Gua

n. Velarització de la la persona del futur simple.
26. 'Cantaré' .
o Ell cantarà alegrement, nosaltres cantarem alegrement, jo . . . alegrement .

a) cantaré ; b) cantarec41s

TOTS

TOTS

O. Velaritzaci6 de la la persona del present d'indicatiu dels verbs de la 1a conjugació
i del verb saber.
27. 'Pense' .

reia_ I 100 _1
TOTS

ria - I 1000 -1 TOTS

reïa - 1 0010 TOTS

re iec 1 0000 TOTS
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o Què penses de la vida del camp? Jo.. .
a) pense ; b) pénsec .4"

0000

sec419

	

1
0000

cantaren"

4'8Vg. fitxa núm. 28 .

TOTS

28. 'Sé' .
o Saps comes diu pera en rus?

a) sé ; b) séc."

TOTS

TOTS

P. El preferit imperfet de subjuntiu.
29 . 'Cantassen'.
o Si canten, segur que plourà . Si.. ., plouria.

a) cantaren . 420

Q. L'impersonal haver-hi.
30. 'N'hi ha'.
o No has trobat pintura negra? Busca bé al'armari, que sí que. . .

a) n'hi ha; b) n'hi ha¡ ; c) hai. 422

31. 'No n'hi ha'.
o No he acabat de pintar la reixa perquè . . . mira el pot: ja no . . .

4" Vg . mapa 070 i fitxa núm. 27 .

420Vg. fitxa núm. 29.
421 Capinformant no ha respost formes com ara cantessen, cantessen, etc.
422Vg. fitxa núm. 30 .

555

4's Malgrat que hi ha partides i localitats on la formavelaritzadaés general, la situació global
de la comarca i tractant-se d'un fenomenen plena ampliació, hemconsiderat mésadient sé encara
com aforma tradicional pertot arreu.

n'hihai , 1010 TOTS

n'hai (i també 0010 TOTS

hai)

n'hiha (i 0100 TOTS

també hi ha)
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R. Les formes dels verbs incoatius.
32 . 'Partesc'.
o De cantar, jo cante ara . De vendre, jo venc ara la loteria . De partir, jo ara. . . 1'amefa .

a) partixc ; b) partisc. 424

I pardxc

	

1

	

1100

Lpartisc-

	

0100

TOTS

TOTS

33. 'Partesca' .
o Departir: dis -li que . . . totes les ametles .

a) partixca; b) partisca . 425

partixca I 1100

I partis ca

	

0100

kperga

penda -

	

-1 0100

423 Vg. fitxa núm. 31 .

424 Vg. fitxa núm. 32 .
425 Vg. fitxa núm. 33 .
426 Vg . fitxa núm. 34 .

TOTS

TOTS

S. La velarització dels verbs de la 2a i 3a conjugació.
34. 'Perda' .
o Això no s'ha de perdre . Dis-li al xiquet que no ho . . .

a) perga ; b) perda; c) perdra . 426

TOTS

TOTS

a) no n'hi ha; b) no n'hi hai; c) no n'hai. 423

nn=hi hai , 1010 TOTS

n'hai (i també 0010 TOTS

hai)

n'hiha (i 0100 TOTS

també hi ha)
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perdna427
1 0010

35. 'Cusa' .
b) cusga; b) cósa ; c) cusa ; d) cosisca / cosisca ; e) cusca; t) cósiga'

36.

428 Vg . fitxa núm. 35 .

TOTS

T. La la i 2a persones del plural del present
conjugació.
36. 'Perdem' .
o No hem de perdre els diners . Haurem d'anar alerta,

a) pergam ; b) perguem ; c) perdem .429

de

557

subjuntiu dels verbs de la 2a

no siga cosa que nosaltres els . . .

37. 'Caiguem' .
o Caure seria la pitjor cosa queens hauria de passar . Peraixò, nem d'anar alerta, no siga
cosa que. . . [de caure]

42' S'ha obtingutunaocurrència d'aquesta forma incorrecta. Com que té un paral-lelisme en
una altra qüestió (vg . 'cosa' en l'entrada 35) optem per tenir-la en compte . En tot cas, no és adequat
encetar un altra codificació ad hoc . És codificada com a forma influïda pel castellà, ja que és fruit
d'una competència lingüísticanormativaen català insuficient. Notem que aquesta forma és bastant
habitual entre els aprenents castellanoparlants de català, encara que en aquest cas haja estat dita per
un infant catalanoparlant .

Qa Vg. mapa 073 pera la conservació de la desinència arcaica . En concret ara vg. fitxa núm.

1 cusa

cusa

cusca

1000

01 10 -

0000

TOTS

1 TOTS

TOTS

cósiga I 0001 TOTS

LCoSixCa,Cosisca
0002 TOTS

cosa 0010 TOTS

pergam 1000 TOTS llevat de Cre. i Gua

perguem 1001 Cre . i Gua

perguem 0000 TOTS llevat de Cre. i Gua

perdem 0110 TOTS
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a) caigam; b) caiguem."

38. 'Rigueu'.
o No hem de riure . Per favor, vosaltres no . . .

a) rigau ; b) rigueu."

43o Vg. fitxa núm . 37 .
431 Vg . fitxa núm . 38 .

2.2.3. Categories i adscripcions

En primer lloc, aquestes són les categories operatives obtingudes :

Proporcionem ara la relació de les variants que s'hi adscriuen:

a) Formes tradicionals i no normatives en català . Localismes no relacionables amb

el castellà: extret `eixirà' (tots), les `els' (Gua.), es `els' (tots llevat de Gua.), es `les' (tots llevat

no relacionable amb el castellà: ixtrà (=eixirà); a)

ó
no normativa

relacionable ambel castellà : n`hi ha¡ (=n'hi ha); b)
V

sense paral-lelisme en castellà : refrescs ; c)
cò

normativa
ambparablelisme en castellà : cantaré; d)

no relacionable ambel castellà : vaixc (=vaig); e)
no normativa

relacionable ambel castellà : el dent; f)
0
c
c_

sense paral-lelisme en castellà: neboda [el>/d/; g)
normativa

amb paral-lelisme en castellà : refrescos; h)

caigam, rigau I 1000 TOTS llevat de Cre. i Gua

caiguem, 1100 Cre. i Gua

rigueu

caiguem, 0100 TOTS llevat de Cre. i Gua

rigueu
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de Gua.), mosatros `nosaltres' (tots), sic `sóc' (Gua.), naixtre(r), pareixtre(r) `nàixer, néixer;
paréixer' (tots), tins, ti, tinen `tens, té, tenen' (Elx, occ., mer., cen., ori ., Alt., Tor., Mar.), duïa

`duia' (tots), ria `reia' (tots), perga `perga, perdi' (tots), cusga `cusa, cusi' (tots), pergam
`perdem (subj.)' (tots llevat de Cre., Gua.), perguem `perdem (subj.)' (Cre ., Gua.), ngau
`rigeu' (tots llevat de Cre., Gua.) .

b) Formes tradicionals i no normatives en català però relacionades amb el castellà :

(no) n'hi hai `no n'hi ha' (tots), veïa `veia' (tots) .

c) Formes tradicionals i normatives en català : refrescs (tots), disgusts (tots),partixc

`partesc, parteixo' (tots),pardxca `partesca, parteixi' (tots), parlí(tots),parlares (tots),parlà
(tots llevat de Cre.), tindre (tots llevat d'Alt., Cre ., Gua.), faça `faci' (tots), pense `penso'

(tots), sé (tots), cantaren `canassen, cantessin' (tots), la dent (tots), les `les' (Gua.), en tinc

(tots), sóc (tots llevat de Gua.), convéncer (tots), vaig parlar, vas parlar, va parlar (Cre.),

tenir (Alt., Cre ., Gua.), tens, té, tenen (Cre., SPo., Gua.), faig (tots), vaig (tots), cantaré (tots),

caiguem (tots), riguem (Cre., Gua.) .

h) Formes tradicionals, normatives i amb paral-lelisme en castellà : les (Gua.),

convéncer (tots), tenir (Cre., Gua., Alt .), cantaré (tots), sé (tots), cantaren (tots) .

e) Formes innovades i no normatives en català. Vulgarismes no relacionables amb

el castellà : es les' (Gua.), moatros `nosaltres' (tots), convenstre `convèncer' (tots), faixc

`faig' (tots), fasc `faig' (tots), faic `faig'(tots), fai `faig'(tots), vaixc `vaig' (tots), vaic

`vaig'(tots), vasc (tots), faixga `faça, faci' (tots), fasga (tots), faiga `faça, faci' (tots), faja

`faça, faci' (tots), vevia `veia' (tots), via `veia' (tots), refec `reia' (tots), cantarec `cantaré'

(tots), pénsec `pense, penso' (tots), sec `sé' (tots), cusca `cusa, cusi' (tots), cósiga `cusa,

cusi' (tots), cosixca, cosisca `cusa, cusi' (tots), perguem (tots llevat de Gua., Cre.), eixirà

(tots llevat de Gua., Cre.) .

f) Formes innovades ocasionades pel castellà . Castellanismes recents : el dent

(tots), faig `faça, faci' (tots), reïa `reia' (tots), (no) n'hai, hai `n'hi ha' (tots), cósa `cusa, cusi'

(tots), tinc (tots) .
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g) Formes innovades i normatives en català però amb paral-lelisme en castellà :

refrescos (tots), disgustos (tots), les `les' (tots llevat de Gua.), s6c (Gua.), tenir (tots llevat

de Gua., Cre., Alt.), cusa `cusi' (tots), perdem (subj .) (tots), nosaltres (tots) .

h) Formes innovades i normatives en català : els `els' (tots), nàixer (tots), paréixer

(tots), néixer (tots),parlí, parlares, parlà (Cre.), vaig parlar, vasparlar, vaparlar (tots llevat

de Cre.), tindre (Cre., Gua., Alt .), tens, té, tenen (Elx, occ ., ori ., cen., mer., Alt ., Tor., Mar.),

veia (tots), duia (tots), reia (tots), (no) n'hi ha (tots), partisc `partesca, parteixi' (tots),

partisca `partesca, parteixi' (tots), perda `perdi' (tots), caiguem (tots llevat de Gua., Cre.),

rigueu (tots llevat Crev., Gua.), mosaltres (tots) .
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2.3. Lèxic

2.3.1 . Unitats seleccionades

Pera la confecció del qüestionari lèxic, hem decidit quetotes les unitats lèxiques

pertanguen al vocabulari bàsic432 de la llengua. Aquesta inclusió elimina la possibilitat

d'obtenir respostes buides, sobretot, per part de la població escolar i assegura l'aparició

habitual del mot en qualsevol àmbit d'ús, ja siga colloquial o no . Hem mirat de garantir

sobretot la presència de formes lèxiques pertanyents al model tradicional però també la

d'altres quese'n separen. Seguintamb els criteris utilitzats enla codificació dels fenòmens

fonètics i morfològics, aquestes formes acompleixen diversos trets relacionats, bàsicament,

amb la coincidència/divergència respecte als models estàndards o no estàndards, tant

catalans com espanyols433 . Les dades provinents del model de llengua tradicional de la

comarcahanestat proporcionades per la descripció dialectològica realitzada en el capítol

li .

Creiem que amb255 qüestions lèxiques és suficient per a tenir una idea nítida de

les tendències lèxiques del parlar comarcal . Aquestes entrades formen el qüestionarilèxic

base (QuLexb) que hem passat a tots els informants pertanyents als grups majors de 17

anys . Comquehemcomprovatque tal quantitat de qüestions és excessiva perals escolars,

ha calgut confeccionar el qüestionari lèxic reduït (QuLexred), amb 175 entrades.'

432 Per a la inclusió de cada unitat lèxica en el vocabulari bàsic, hem tingut en compte
diversos treballs : Coordinadora d'Ensenyament i Llengua Catalana (1982); Assessoria de didàctica
del català (1975 i 1976); Llobera (1969) ; Seminari de didàctica del català (1971) ; Vinyes & Cuixart
(1977) ; AA.DD. (1991) ; Bernal & Brotons & Codina & Forgas & Ponsoda&Tió (1991).

433 En l'Apèndix 11 expliquem detalladament la categorització del volum d'unitats lèxiques
tingudes en compte.

434 Aquest doble qüestionari podria crear una petita distorsió en els resultats comparatius
generacionals, ja que la població escolar ha respost menys preguntes. En canvi, no ha estat afixi. La
quantitat gran d'ítems considerats fa que no varie gaire l'índex de freqüència de cada categoria
lingüística a pesardel retall . ElmantenimentdelQuLexb permet, d'altrabanda, unacomparativamés
àmplía en la població adulta.
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2.3.2. Codificació de les respostes

Comja hem explicat en l'apartat primer d'aquest capítol, és convenient classificar

i codificar les respostes per poder extraure'n conclusions més generals . Com que el

nombre d'ítems lèxic del qüestionari és molt més elevat que el de la fonètica i la

morfologia, hem cregut convenient fer-ne una classificació més detallada. De la mateixa

manera que en els dos nivells lingüístics ja codificats, els dos conceptes bàsics amb els

quals juguem perarealitzar la categorització són els següents :

I) Formes pertanyents al model de llengua tradicional. Considerem com a

integrants d'aquest model totes aquelles unitats que existeixen de manera representativa

o suficient en les bandes generacionals més ancianes . Està compost, doncs, per tots

aquells mots que siguen més o menys habituals al Baix Vinalopó fonamentalment en els

grups majors de 60 anys .`s No és rellevant perala codificacióque aquests mots es fessen

ono serviren les generacions anteriors. Considerem estrictament l'última forma tradicional

que ha existit .

II) Formes innovades. Són totes aquelles unitats que no formen part del model

tradicional que s'acaba de definir.

Aquests dos grans grups s'han de creuar amb uns altres conceptes que

especifiquen el canvi. Dels nivells anteriors, mantenim el model de llengua estàndard, el

model de l'espanyol i afegim els conceptes d'adaptació, formes neutres i híbrids . Els

definim a continuació:

a) Formes pertanyents al model de llenguaestàndard. Hi pertanyen les formes

ass La repetició d'una determinada denominació en el recull sociolingüístic realitzada per,
almenys, deu informants majors de 40 anys és suficient per considerar-lo inserit en el model
tradicional . En qualsevol cas, si el mot no es troba suficientment representat en aquest primer
qüestionari, la presència repetida -cinc ocurrències o més- d'aquest mot en les respostes del
qüestionari dialectològic, també seràsuficientperconsiderar-lopertanyentaaquestmodel. Aquestes
denominacions seran vàlides ja siguen dites habitualment oestiguen en elrecord de cadainformant
com a habituals en altres èpoques.
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que estan dins la normativa i que han esdevingut la denominació generalitzada

d'anomenar un concepte tant en el subestàndard bastit a partir català central com el del

valencià -tant oral com escrit

La font bàsica que hem tingut en compte per aclassificar unaunitat lèxica com a

pertanyent als models estàndards ha estat el diccionari normatiu. Ara bé, els diccionaris

més complets sovint recullen formes, que són normatives -o gentiines- però que no

pertanyen als models estàndards : podenser arcaismes, dialectalismes, tecnicismes, etc.

Alguns d'aquests diccionaris especifiquen la pertinença o no de cada denominació a

l'estàndard. El Dval afirma: «El diccionari conté nombroses remissions d'unes formes a

altres . Això permet [ . . .] marcar les formes quees consideren d'ús preferent en el valencià

estàndard» . Aquest criteri, ja siga explicitat o omès, sol ser seguit per tots els diccionaris

i és el que hem pres per poder delimitar les respostes obtingudes i adscriure-les o no als

models estàndard.437

Sí el mot és entrada primària4" en els diccionaris consultats, serà considerat

pertanyent al model estàndard. Si hi ha casos especials o excepcionals on no considerem

adequat seguir estrictament aquest criteri, ho comentem explícitament.439

D'aquesta manera, les formes tradicionals seran primerament classificades en dos

apartats ambdues codificacions diferents. Perun costat, aquelles unitats que coincideixen

amb el model estàndard, com per exemple blau, abans, platja, penjar, etc. Per una altra

banda, hi haurà les formes tradicionals no coincidents amb cap formaconsiderable com

a estàndard, tinguen entrada en un diccionari general (coa `cua', broma `bromera,

escuma', fiçó `fibló, agulló d'insecte', sullar `tacar') o no (rabello'carpó', renegar'renyar,

marmolar', fincar'ficar', apunxonat'ajupit', pàrpol 'parpella'), o bé hi tinguen una definició

43B Aquests són els dos models estàndards que tenen més omenys difusió a la comarca.

` Hem consultat els diccionaris generals següents : el Diccionari de la Llengua Catalana
(DEC) de la Enciclopèdia Catalana, el Diccionari Valencià (Dval) de Bromera i (Institut
Interuniversitari de Filologia, elDiccionari Generalde la Llengua Catalana (DFab) de Pompeu Fabra,
el Diccionari de la Llengua Catalana de (Institut d'Estudis Catalans (DIEC), el Diccionari General
(DFPas) de Ferrer Pastor (1985). També n'hem considerat d'altres d'infantils i juvenils : el Diccionari
Barcanova de la llengua (DBnova) (1995), el Diccionari manual de la llengua catalana (Dman)
(1997), el Diccionari Tabarca, valencià-castellà, castellà-valencià (DTab) (1996) i el Diccionari
Didàctic de valencià (Ddidval) (1996) o elDiccionari Castellà-Valencià, València-Castellà de Ferrer
Pastor (DFPasb) .

ass Entrada que conté la definició del mot i a la qual remeten els altres sinònims .
439 En l'Apèndix II .
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divergent (llobet'vespa', tarongeta'pilota de car').

Cal dir, igualment, que codifiquem a banda les formes normatives adoptades de

manera imperfecta, ja siga per deficiències fonètiques de qualsevol origen -mala

reproducció d'un mot sentit com araratapelada, raspell per rata penada, raspall-, ja siga

per deformacions fonètiques originades per l'ortografia -rna[ix] per maig-, o per males

interpretacions i confusions semàntiques o lèxiques -borsa per bossa o badar per

badallar.

També s'ha considerat pertinent distingir els possibles canals que poden divulgar

la llengua normativa i estàndard. Per una banda, aquestes innovacions poden vehicular-se

per mitjans que fan servir l'estàndard del català central amb les seves peculiaritats, de les

quals ara ens interessen les lèxiques, com arapessigolles, joguina, tarda, llangardaix, etc .

D'altra banda, les pròpies de l'estàndard occidental-valencià com poden ser tornaca,

estrela, fumeral, albergina i, per últim, les que no estan marcades específicament com a

català central ni com a valencià, del tipus badallar, fregall, espasa, etc. També convé

distingir aquelles innovacions que coincideixen parcialment o completa amb la forma

corresponent de l'espanyol estàndard . Caldrà incloure en aquesta darrera categoria mots

com ara tartamut, constipat, coliflor, flotar, etc .

D'altres innovacions tenen origen en el contacte amb altres dialectes valencians :

seran, doncs, innovacions coincidents amb el model tradicional no estàndard d'altres

comarques valencianes navaixa, dentilla, parpall, carlota allà on el model local diu

navaja, gentilla, pàrpol o carlota i enfront dels estàndard navalla, llentilla, parpella o

safanòria/pastenaga.

b) Castellanismes . Són considerades com a tals les formes provinents del sistema

castellà que no hagen estat admeses per la normativa. Ara bé, cal distingir quin origen i

quin estatus tenen aquests castellanismes en el model de llengua del Baix Vinalopó .

Aplicant els criteris anteriors, classifiquem els castellanismes de diverses maneres. Poden

ser propis del model de llengua tradicional de la comarca (olviar, xàrcol, pepino, estropall)

o seruna innovació actual` (dormilón, tobillo, bassura, empuixar, colxó, borbuixa), en tots

dos casos coincidents o provinents del sistema estàndard espanyol .

`° Quan diem actua! ens referim a formes més o menys modernes que es troben fora de
l'actual model tradicional, o bé amb molt poca presència encara en aquest model.
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D'igual manera, hi ha castellanismes que poden tenir origen en models castellans

no pertanyents a l'estàndard, bé siguen formes ja establides com a tradicionals a la nostra

comarca (cucaraixeta'marieta, mariquita, baldosa'vorera ; acera', aporrejar-se'espatllar

se ; hacer-se daño') o siguen innovacions (txitxote 'bony; chichón', batior 'pinta; peine',

fresquilla 'préssec ; melocotón', melguissos 'bessons ; mellizos')`' .

També considerem castellanisme sense adaptaraquells mots catalans que tinguen

trets semàntics provinents del castellà : renyir'renyar, marmolar' i no com a'barallar-se,

disgustar-se', sec 'eixut', prompte 'enjom' .

Aquests manlleus podran haver experimentat un procés d'adaptació fonètica a la

llengua receptora, o instal-lar-s'hi directament o amb pocs canvis .

c) L'adaptació . Són tinguts com a formes adaptades els castellanismes que siguen

modificats segons les regles fonètiques del català. Poden ser tant formes tradicionals com

innovacions . Les adaptacions, doncs, no són més que castellanismes amb un grau major

o menor d'aclimatació morfofonètica al nou sistema que les rep . Aquestes adaptacions

solen funcionar, generalment, com a opcionals : el sistema lingüístic de la nostra comunitat

de parla les pot acceptar igualment sense adaptar, per la qual cosa resulta convenient

restringir l'adaptació a només unes regles fonètiques concretes i no a totes :

1 . L'eliminació de la -o i la -e final de mots castellans . Segons això, obtenirm

unitats com ara visc, [x]emels, bars, surd, frioler per visco, [x]emelos,

barco, surdo, friolero equivalents als castellans bizco, gemelos, barco,

zurdo, friolero . Les formes visco, [x]emelos, barco, surdo o friolero

coexisteixen.

2 . L'eliminació de la -n final : dormiló, serrí, atú, me[x]illó, txibcó, alquitrà que

altemen amb les formes no adaptades dormilon, serrin, atun, me[x]illon,

txitxon, alquitran. Incloem ací, el fenomen de l'addició d'una -t als mots

acabats en -n com ara almasent.

`4 ' Per a la consideració de les formes estàndard en espanyol, hem seguit la mateixa
metodologia que per al català. Pel que fa als diccionaris utilitzats, s'haconsultat el Diccionario de la
RAE (1970) i el Diccionari actual de la lengua espanyola (1995) de Vox.
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3 . La traducció del segon component dels mot composts : escalofred, pelirrojg per

escalofrio, pelirrojo, que també apareixen . Incloem també ací traduccions

analògiques com ara encollir de encoger segons l'equivalència collir-

coger.442

4 . Adaptacions dels diftongs castellans -ue- i -ie-. pendents 'arracades', anzol

'ham' .

5 . Adaptació del so castellà [x] pel català [d3], [J], [k] o [i(] : gemels, empuixar,

enxambre, mequilló, barallar (cast. barajar), estropall .

6 . Supressió de la d intervocàlica, llevat dels casos en què sol ser habitual en el

castellà familiar o colloquial més o menys estàndard que hom rep

fonamentalmentperla televisió, i en algun altre cas sovintejat en valencià:

els femenins dels participis de la primera conjugació, la terminació -ador

i el sufix -ada . Així doncs, serien exemples d'adaptació casos com ara

pàrpao, espà, roiò, etc .

7 . Canvi de vocals àtones : roïo per ruïdo, veruta per viruta . No considerem ací

I'altemança vocàlica a/e en mots començats per en-, em-, es-, eix- com

a indicadors d'adaptació . Així, respostes com empuixar i ampuixar o

eixam i aixam tindran la mateixa codificació . 443

8 . Aplicació de fafèresi, fenomen bastant estès a la nostra comarca : beixuela per

habitxuela.

9 . Sonorització d'una s sorda en qualsevol posició : bostesar, basura .

10 . Obertura d'una o o d'una e : alcabcofa 'carxofa', mariposea 'paloma, papallona',

vela 'espelma, ciri', totes tres amb les vocals obertes .

442 Aquesta darrera interpretació de encoffirés discutible . Vg. Apèndix II entrada núm. 57 .
443 Vg. capítol 11 apartat 2.1 .1 .1 i capítol III apartat 3.1 .1 .
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11 . Palatalització d'una 1 inicial: llagarti¡x]a'dragó', llagart'fardatxo, llangardaix'.

12 . Canvi de b per v en les generacions ancianes : tovillo, garvanço -i d'altres no

recollits en el qüestionari com ara vissagra, viveró, etc.

13 . Afegitó d'una 1 en la terminació o àtona: xàrcol -i d'altres trobats en el

qüestionari dialectològic com ara orújol, granísol .

14 . Altres canvis com arapàrpago, bostejar, estropejar, en ajunes, Navidat, a la

pata coixa, a cànters, mariqueta, enxam, oliera explicables també per

altres fenòmens d'adaptació però menys freqüents i que especifiquem

pertinentment (en tot cas vg. Apèndix II) .

Hi ha un grup d'adaptacions que no considerem com a tals perquè el sistema

català de la nostra comunitat lingüística no concep del tot, de moment, l'adopció d'aquests

mots sense quehi siguen aclimatats fonèticament . Es tracta del plural femení castellà-as

que passaautomàticament a-es, la transformació de la fricativa interdental castellana [e]

a [s]', la desinència de participi, -ado i -ido -que esdevé -at i -it44s-, l'aplicació de la

regla d'eliminació de la -d- intervocàlica en els participis femenins de la primera

conjugació i en la terminació -ador o l'absència de -r final d'algunes localitats .

444 No sembla que haja estat massa habitual l'adopció del so [8] en cap varietat del català .
En canvi, darrerament hem pogut captar que és habitual sentir certs mots amb [9] en tot l'àmbit
lingüístic, no únicament a Barcelona com esmenta Colomina (1995: 29-31). As mots que aquest
autor esmenta-José MariaAznar, Felipe González, XabierArzalluz, Josep Lluís Núñez, PSC, ONCE,
Albacete, zoom, CDRom-, cal afegir-ne d'altres que hem recollit com ara zumo (a la Marina Alta,
informació personal de Beltran) o, en el nostre estudi, cereza, tiza, etc. Certament fa l'efecte que el
fenomen s'estén ràpidament, però creiem que encara no està prou establit arreu com per equiparar-
lo al del so, també castellà, [x] .

Lògicament, no considerarem ni [6]ere [e]a ni [ 6]eressa coma formes adaptades igual com
tampoc el castellanisme [x]emelos. En canvi, serà tinguda com a forma adaptada la variant
[d3]emelos . N'hi ha una excepció parcial: surdo-(Bjurdo, ja que hem considerat el primer forma
tradicional -no adaptada segons els criteris establits- i el segon innovació -també sense
adaptació.

445 Així, resfriat, tupit, apretat o tetxat no seran preses comaadaptacions; en canvi, sí que
es tractarà coma adaptada la denominació morat `blaüra' o demasiat `massa', que no creiem que
es puguen considerar participis o forma pròximes a aquest temps verbal. De fet, hi ha de manera
sovintejada demassiao en alguna localitat del Baix Vinalopó.
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Per últim, cal dir que no tenim en compte, en aquesta part referida al lèxic, les

diferenciacions següents`:

1 . Distinció entredoclusiva id fricativa . Així, no constitueixen canvi de codificació

pronúncies com ara ala [ d ]re o ala[ó ]re .

2 . Distinció entre b oclusiva i b fricativa No hi ha, igualment, canvi de codificació

entre a[b]ans o a[p]ans.

3 . Distinció entre v i b fricativa o oclusiva entre generacions jóvens . Les pronúncies

[v]espa i [b]espa o [ R ]espa no presenten diferències de codi . Malgrat això,

com ja hem comentat més amunt, la labiodentalització de la b en

generacions ancianes sí que serà considerat signe d'adaptació .

4 . La pronúncia o elisió de la semivocal i en el grup ix : caixa enfront de caxa.

5 . La presència o no de la consonant vibrant r final: a efectes lèxics considerarem

igualment giner, esguellar o estibar que les corresponents giné, esguelld

o estiba.

6 . La distinció entre la [A] i la [j ], és a dir, a efectes lèxics no considerem el ieisme .

No tindrà codificació diferent cullera i cuiera .

7. La confusió entre els sons [d3], [Y] i [j] . Tampoc no formarà grup a banda les

diferents pronúncies de mots com ara juesca, txuesca o juesca per

'juguesca, joguet, joguina' .

8 . La pronúncia geminada o no del grup tl -o també els grups tll o 1-1 . Així,

considerem pronúncies com espatlar o espalar com a posseïdores de

codificació idèntica.7

` Tractem específicament en l'anàlisi fonètica els deu aspectes primers.
4' No, en canvi, pronúncies afectades del tipus ['motle ] amb una dental sorda ben marcada.
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9 . L'assimilació vocàlica de la a final a la o o la e obertes tòniques . Les formes

t['s]rr[s] op['a]rt[a] tindran elmateixcodiqueles corresponents t['E]rr[al

i p['a]rt[a] .

10 . El tractament de les vocals obertes com a tancades : t['s]rr[a] i t['s]rr[E] tindran

el mateixcodi que t['e]rr[a], t['e]rr[e] . En canvi, de manera anàloga al que

succeeix en el punt amb la b-v, sí que codifiquem diversament les

obertures on hi ha una tancada, sobretot en els castellanismes (cfr.

marip['o]ssa, v['Ella respecte a maríp['o]ssa i a v['ella) .

11 . La pronúncia alveolar un xic palatalitzada de la s enfront de la pronúncia més

estrident i alveolar de molts jóvens . Pronunciar cigró amb una s normal

catalana o amb una s semblant a la francesa, l'anglesa o l'andalusa .

12 . La distinció entre 1 velar o 1 alveolar.

d) Formes neutres . Són neutres aquelles variants que evidencienuna simplificació

del sistema lèxic i un empobriment de l'expressió concreta per a aquest significat. Així,

anomenarforat a l'albelló o somidor, desenganyat pel més exacte esquallat, donnidor per

l'específic dormiscon, tancar l'ull per cucar-lo, substituir badallar, tenir migranya o tenir

histèric per obrir la boca, desmaiat perfamolenc, gros perfeixut, etc . Al cap i a la fi, doncs,

es tracta de la substitució d'un mot concret per un de més genèric .

e) Híbrids o encreuaments . Hem considerat els híbrids com a categoria

diferenciada respecte dels castellanismes . Són unitats formades per la suma fonètica de

dos mots, un provinent del castellà estàndard i un del català, no sempre relacionats

semànticament de manera directa . En trobem d'inserits en el model tradicional : arranyar

on arrapar + aranyar, llició on hi ha lección + lliçó, seguns on s'uneixen según + segons ;

o d'innovats però amb un component tradicional : resfreat on s'afigen refreat + resfriado,

calofred híbrid entre calfred + escalofrío . Pot donar-se el cas, i així ho hem codificat, que

es tracte d'una innovació fruit de l'amalgama entre el català local i el català estàndard:

sanglot de singlot + xangló, raels de (ar)rels + rals.
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f) Formes locals o peculiars . Ens referim ací a formes pertanyents als idiolectes

o esteses poc en el parlar d'una comunitat lingüística . Reconeixem el perill de considerar

una forma com a idiolèctica . No ens podem centraren el criteri de baixa freqüència perquè

n'hi encabiríem d'altres categories . Així doncs, els criteris per a categoritzar les formes com

a locals o peculiars seran el de la freqüència reduïda al costatde manca de documentació

històrica o actual i, en cas extrem, el de la nostra intuïció per a analitzar el mot. Hi cabran

mots de formació més o menys genuïna però deformats, sobretot a partir de les formes del

model tradicional de la comarca (pamerola, palmejar perpanerola, bamejar), respostes

puntuals (cascarulla, barrilet per sutja, bambolla), inexactes (sargantana, salamandra,

drac; maixo; abella per dragonet; ase; vespa), evolucions semàntiques o fonètiques no

gaire esteses (hamp, fardaixet per ham, dragonet), creacions humorístiques (tordenxa,

maricona, destragat, mos de la reina, safranero perguerxo, marieta, famolenc, carpó, pèl-

roig), fins i tot mots inventats (rovellat per rovell de l'ou) .

No sempre és fàcil encabir cada variant en els apartats que acabem de descriure .

En aquest sentit, hem trobat una dificultat que és necessari palesar : la consideració, en un

apartat lèxic com aquest, de les variants fonètiques .

Hem trobat bastant heterogeneïtat en les variants que té cada variable lèxica .

Algunes s'ajusten de manera transparent a les categories que hem instaurat no solament

per la facilitat d'adequar-s'hi quant a la seva filiació de model lingüístic, o per la seva

condició de castellanisme, etc ., sinó, sobretot, per la manca de dubte a considerar-les

elements lèxics independents i diferenciats . Així, per exemple, ulleres, gafes i lentes són

tres unitats lèxiques autònomes i diferents que gaudirien de tres entrades en qualsevol

diccionari. Per contra, és difícil discernir, en altres casos, quines formes són variants

fonètiques i quines són variants lèxiques .

Observem totes les variants fonètiques i lèxiques de ajudarque hem estat capaços

de detectar : a[d3]uar, a[d3]uá, a[d3]u[d]ar, a[d3]u[d]á, a[d3]u[ó]ar, a[d3]u[ó]á,

a[tj]u[ò]ar, a[l]uar juar, a[j]u[ò]ar, ai[d]ar, ai[ò]ar. La primera opció en un apartat lèxic

seria, simplement, considerar dues denominacions diferents : ajudar i aidar i deixar de
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banda totes les variants fonètiques.` Ara bé, en funció de les categories que hem fixat i

queresumim en l'apartat següent i segons els criteris exposats més amunt, creiem bastant

inadequada aquesta primera opció. Si es té en compte ara, perexemple, la consideració

del model estàndard com a criteri categoritzador, és evident que les pronúncies ajuar o

aiudar no poden pas incloure's en un grup de formes estàndard en català, malgrat que

estiguem davant lamateixa unitatlèxica.Aquest plantejamentha estatel motiufonamental

pel qual hem tingut en compte moltes variants fonètiques en un apartat suposadament

només lèxic.

Arabé, sí que hem cregut oportú agrupar alguna d'aquestes solucions: descartar,

en aquest cas, la manera d'articulació de la d, oclusiva o fricativa, la sonoritatosordesade

fonema [d3] o la desaparició o presència de la r final. Resultaria força complicat, si no

impossible, de codificar aquests trets en un apartat lèxic.44s

fonètic.

2.3.3. Categories operatives

Tenínten compte,doncs, els conceptesquehemesmentat,establim les categories

següents . Hi afegim un exemple de cada cas per facilitar la comprensió de 1'esquema4so :

' Notem que aquestes dues formes són, realment, variants fonètiques d'una única forma
llatina anterior, malgrat que hiveiem claramentdues formes lèxiques diferents -peròfonèticament
bastant semblants.

44s Per això, la majoria d'aquests trets són codificats i analitzats específicament en l'apartat

"La numeracióde la codificació és arbitrária. La mancaaparent d'ordre i l'elisió de certs
nombres respon a les necessitats i reajustaments que calia anar fent a mesura que sorgien. D'altra
banda, la inclusió ací de les adscripcions de cada variantlèxica obtinguda a cada categoria establida
trencaria excessivament la continuïtat del discurs. Es troben, doncs, incloses al'Apèndix II .
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adaptat a la fonètica del català : estropall (=fregalio ; a) 220

estàndard no adaptat a la fonètica del català : llevar (=dur, portar); b) 020

ó
castellà

híbrid ambel català: hòmia (=humida); c) 130
no estàndard

no estàndard: cucaratxeta (=marieta); d) 160

no castellà : blaverol (=blaüra, blau); d) 010

estàndard no castellà : cirera; d) 000

adaptat: garbanç (=cigró) ; e) 060

castellà estàndard no adaptat: corxo (=suro); f) 030

híbrid amb el català local: en ajú (en dejú Xenayunas); g) 170
no estàndard

castellà no estàndard: rabillo (=carpó) ; c) 190

no castellà altres varietats valencianes: dentilla (=llentilla); d) 090

híbrid ambel català estàndard: raels (arrels Xraús); d) 200
CO (d general: blat ; d) 070
O ó

valencià : fumera(; d) 050

català central:papallona; d) 040
estàndard

coincident amb el castellà: d) coliflor; 080

mal reproduït o malcomprès: borsa (=bossa) ; d) 140

mal llegit: maiLx (=maig); d) 150

idiolecte, evolució poc estesa, canvi incipient, mot humorístic : fardatxet (=dragó) ; d) 180

invenció, motno exacte :pentina (=pinta) d) 250

empobriment: forat (=albelló) ; d) 120
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2.3.4. El qüestionari i les codificacions concretes

Presentem ara el qüestionari pregunta a pregunta . Cal tenir en compte, però, les

observacions següents .

Cada entrada ve encapçalada per la definició delmotqueinquirim . Acontinuació,

apareix la pregunta bàsica que hem fet servir sempre en el moment de formular el

qüestionari.' Immediatament, afegim la o les diverses unitats lèxiques obtingudes,

seguides del codi assignat entre parèntesis . És necessari detallar en molts casos els

problemes que hanpogut sorgir en la classificació de les variants i les raons de les diverses

decisions, de vegades controvertides . Com que optar per incloure aquestes explicacions

en cadascunade les entrades del qüestionari resultaria feixuc, hemdecidit de plasmar-les

en l'Apèndix 11 .Allà s'hi reproduirà novament el qüestionariambla mateixa estructura però

indoent-hi 1'explícació de la codificació sempre que caldrà . Aquest seguiment del procés

de codificació de cada forma observada serà més o menys extens segons ho requeresca

cada cas.

1. 'Que dorm massa' .
o Com es diu una persona que dorm massa?"'

a) donniscon (010); b) donnilon (030); c) dormiló (060); d) dormilega (070); t) dormidor
(120).

2. 'Tancar i obrir ràpidament un ull tenint obert l'altre' .
o Mire'm l'ull. Què acabe de fer-li? [Gest] . Té un significat picaresc .

a) cucar l'ull (010); b) guinyar full (030); c) tancar l'ull (120); d) feruna ullada (250).

3. 'Cadascuna de les estructures accessòries extemes que protegeixen els ulls dels vertebrats
terrestres de la dessecació i de les partícules estranyes' .
o [Indicació] .

a) parpall (010) a 1'Altet; (090) a la resta; b) pàrpol (011)453 a tota la comarca; c) pàrpado
(030) però (020) a Guardamar i Crevillent ; d) pàrpado (060); t) pàrpat (062); g) pàrpalo
(063); t) pàrpell (170); g) parpo (180).

45'Quan(informant no responiaala pregunta oho felade manera flagrantmentinadequada,
li la tomàvema enunciar, ambles modificacions escaients per tal d'obtenir una resposta adient.

452 L'enunciat que explicitem en aquest qüestionari no coincideix del tot ambla pregunta
realitzada efectivament . Hi férem seivir la varietat dialectal local, neta de castellanismes -dins del
que és admissible en aquestavarietat-, ambla màxima neutralitat dialectal possible i amb el mínim

d'estridències normatives, arcaiques icastellanitzants . Marquemambun" les preguntes queformen

part del QuLexred. La numeració de cada entrada coincideix amb la de les fitxes de (Apèndix III.

Lèxic.
453 Diferenciemamb el dígit de les unitats aquelles variants que presenten el mateix codi .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi socioling(jístic . 2 Criteris deselecci6 i codificació

	

574

4. 'Fstrabid .
o La persona que mira així [gest], es diu que és. . .

a) visgüenyo (010); b) visco (030) però (020) Guardamar i Crevillent; c) visc (060); d) que
gira l'u(! (120) ; e) tordenxa (180); f) vissuenyo (181).

5 . 'Cadascun dels dos individus o més nascuts en el mateix part'.
o Com es diuen els xiquets idèntics o molt pareguts que naixen a la volta?

a) bessons (000); b) [x]emelos (030) ; c) mellissos (031) ; d) gemels [d3e'mels] o
[d3e'msls](060) / gemelos [d~e'melos] (061) ; e) [x]emels (062) ; f) besons (180); g)
melguissos (190) /melguissos (191).

6. 'Protuberància, especialment la produïda en alguna part del cos per una contusió'.
o Si et pegues un colp al front, què (eixirà?

a) bony (000); b) torondo (010); c) toruro (012) ; d) pereto (013) ; e) bulto (030) ; f) txitxon
(031) ; g) txitxó (060) ; h) txitxot (061) ; !) torondo (180);j) txitxote (190); k) xirlo (250).

7. 'Comunicar calor, especialment en un grau moderat, fer esdevenir calenf .
o Si no vols la llet gelada, la poses al foc i la . . .

a) calfar (000); b) calentar (030).

8 . 'Contracció espasmòdica del diafragma, que determina una brusca sotragada del tòrax i de
(abdomen, la qual es va repetint a intervals més o menys regulars, i que va acompanyada d'un soroll
característic, produït per la constricció de la glotis i la vibració de les cordes vocals' .
a Si rius molt, al final, et pot agarrar. . .

a) xangló (010); b) hipo (030) ; c) hip (060) ; d) singlot (070); e) sanglot (071); f) sangló
(201) .

9 . Instrument òptic format per un parell de vidres que se sosté al nas i a les orelles' .
o Si no veus bé, necessitaràs anar a (òptica perquè et posen unes . . .

a) ulleres (000); b) gafes (030) ; c) lentes (03l) .

10 . 'Formació epidèrmica de natura còmia que protegeix la supe ificie dorsal de (extrem dels díts
de molts animals ; específicament la de l'home' .
o [Indicació] .

a) ungla (000) però (070) a Guardamar i Crevillent ; b) unya (030) però (020) a Guardamar
i Crevillent .

11 . 'Porció petita o punta de pell que resta aixecada al costat de l'ungla, desenemic, reveixí,
padastre' .
a Com es això que ix a la vora de l'ungla . [indicació] .

a) repèl (011); b) paastre (012) ; c) pastre (013) ; d) padastre (080).

12. 'Afecció catarral de les vies respiratòries altes' .
o Si algú tus, esternuda, té mocs . . . és que està. . .

a) refreat (010); b) refredat (070); c) constipat (080); d) resfreat (170); e) refriat (171).

13 . 'Que pateix quequesa o repeticions i interrupcions involuntàries en l'emissió de les paraules' .
o Com es diu aquell que s'enganxa parlant?

a) botijós (000); b) farfallós (001); c) sarsal(ós (011) / sarsellós (012) ; d) tarta(xIa (030) ; e)
tartamudo (032) ; f) tartamut (080).

14. 'Colp amb la punta del peu'.
o Com es diu un colp que et peguen amb la punt del peu?

a) puntilló (010) / pontilló (01 l) ; b) punte!!ó (012) ; c) pata(d)a (030) ; d) puntapeu (060)

15. Acte de tocar amb els llavis una persona o alguna cosa cloent-los i descloent-los en el moment
del contacte, tot produint un petit soroll característic' .
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o Si jo faig així [acció], què li he fet?
a) bes obeset (000); b) besso o bessito (030); c) petó (040).

16. Regió sacra i interglútia de l'ésser humà'.
a Com es diu l'osset que tenim al final de fespinàs?

a) rabello (010) ; b) rabel! (060) ; c) rabillo (190).

17. Regió sacra i interglútia dels animals, especialment dels ocells' .
o I de les gallines o conills?

a) carpó (000); b) rabello (010); c) cropó (011) /copró (012) /corpó (013) lcopió (014); d)
escarpó (015); e) mos de la reina (180) ; t) cresol (181); g) rabillo (190).

1 S . 'Òrgan fonamental de l'aparell urinari dels vertebrats' .
o [Dibuix] .

a) rinyó (180) ; b) renyó (050); c) renyó pronunciat [reji'd3o] (150).

19 . 'Colp fort donat a una persona o cosa per empènyer-la; 'empènyer' .
o Si jo et faig així [gest], és que et vull . . .

575

a) espentar (000) a 1'Altet i Torrellano; (050) a la resta ; b) estibar (01045); c) empufflar
(030); d) empènyer (040); e) empentar (041); t) espit1ar (090); g) empuixar (060) /
rempuixar (061) / arrempuixar (062) però a Crevillent i Guardamar (220, 221, 222) .

20 . 'Protuberància òssia del peroné i de la tíbia en el lloc on la cama s'ajunta al peu' .
o [Indicació] .

a) turmell (000); b) turmell (010); b) garró (015) ; c) tobillo (030); d) tovillo (060) ; e) tobill
(061) ; t) tumell (180) / tumell (181) / tomell (182) / tomell (183).

21 . 'Fer una inspiració bucal, profunda, llarga 1 involuntària, amb separació de les mandíbules i
seguida d'una expiració també profunda i prolongada, sovint sorollosa' .
o Quan s'està avorrit, es té son o fam, què es fa? [Gest] .

a) tindre-tenir migranya (010); b) tindre-tenir histèric (011) / tindre hestèric (013); c)
bostessar (030) però a Guardamar (020); d) bostejar (060) / bostesar (061); e) badallar
(070); t) obrir la boca (120) ; g) badar (140); h) tindre-tenir mistèric (180) / tindre histèrit
(181) / tindre desteri (182).

22 . 'Dit del qui se seveix de la mà o el peu esquerre en allò en què la generalitat de les persones
empren la mà dreta o el peu dret' .
o Si escric sempre en esta mà [l'esquerra], és que sóc . . .

a) surdo (020) ; b) [0]urdo (030); c) surd ['surt] (060) ; d) esquerrà (070); e) esqueerret (140);
t) socato (190) però a Guardamar (160) .

23. 'Part anterior de la cama, damunt mateix de l'aresta anterior de la tibia' .
o [Indicació] .

a) espinella (010); b) espinilla (030); c) canella (070).

24. 'Part superior¡ lateral de l'espatlla de les persones' .
o [Indicació] .

a) muscle (000); b) hombro (030).

25. 'Articulació del braç i l'avantbraç i les partes toves que l'envolten'.
o [Indicació] .

454 Pertanyeria a Crevillent i Guardamar la codificació (090), innovació provinents d'altres
models tradicionals no propis de la localitat. En canvi, no hi ha cap ocurrència del mot en aquestes
dues localitats .
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a) colze (000) ; b) codo (030) .

26. 'Sensació de calor i de fred alhora, amb estremiment o tremolor' .
o Quan de sobte tens fred, (agarren uns . . . de fred pel tot el cos que se't posa la pell de gallina.

a) calfred (000) ; b) eriçament (010) ; c) tremolí (011) /tremoló (012) ; d) eriçó [ari'so] (013) ;
e) escalofrio (030) ; f) escaofred (060) ; g) calofred (170) / escalfred (171) .

27. 'Prémer una petita porció de pel i com d'algú agafant-la entre el polze i un altre dit'.
o [Acció] .

a)pessigar (000)/pegar un pessic (001) ; b) pelliscar (030) ; c) repixcar opegar un repixco
(190) /pixcar (19l) .

28. 'Posar els peus damunt d'una cosa per sostenir-s'hi, caminar-hi, recolzar-s'hi, esclafar-la'
o [Acció] .

a) xafar (000) ; b) pisar (010) ; c) pissar (030) ; d) trepitjar (040).

29. 'Trepitjar raïm' .
o Què li fem al raïm per traure'n vi?

a ) xafar (000) ; b) pisar (010)

30. 'Estar inclinat el cos cap a terra sense tocar-hi els genolls' .
o [Acció] . Si em pose així, és que estic. . .

a) aponat (010) ; b) ajumponat (011) / agimponat (012) / apunxonat (013) / atxumponat
(014)/ atxumponat (015) /punxonat (016) / aumponat (017)/agmponat (018) ; c) acotxat
(017) ; d) en cuclilles (030) / en cuquilles (031) ; e) agatxat (032) ; e) en cuclelles (060) .

31 . 'Sensació experimentada en certs indrets del cos en ésser aquests estimulats lleugerament pel
tacte' .
a [Acció] .

a) cuscanelles (010) ; b) cosquilles (030) ; c) pessigolles (040) ; d) cosquerelles (050); e)
cosquelles (090) ; f) cosconelles (091) ; g) coscanelles (180) / cosquinelles (191) /
cosquenelles (182) .

32. 'Esquinçar lleugerament la pell' .
o Què fan els gats amb les ungles, o una rameta o una superfície aspra que et frega per la pell
fortament?

a) arrapar (000) ; b) arranyar (130) / ranyar (131) ; c) aranyar (030) .

33. 'Prestar concurs (a algú) en un afer, un treball ; socórrer' .
o Si no puc fer això a soles, m'hauràs d' . . .

a) ajuar (010) /juar (011) ; b) aidar (012) ; c) aiudar (030) ; d) ajudar (070) .

34. 'Fer-se mal, ferir-se, espatllar--se, malmetre's' .
a Si caic un boc i em faig sang, em preguntaràs : -T'has fet mal? T'has . . .?

a) espatlar-se (000) ; b) nafrar-se (010) ; c) esporrejar-se (160) /aporrejar-se (161)/porrejar
(162); d) fer-se mal (120) .

35. 'Impedir la respiració'.
o Si et trobes davall l'aigua, no pots respirar; et pots . . .

a) ofegar (000) ; b) ufegar (010) ; c) aufegar (011) / eufegar (012) ; d) afuegar (013) ; e)
aufuegar (014) ; f) a[x]uegar (015) ; g) ahogar (030).

36. 'Caragolament de ventre per còlic intestinal' .
a Com es diu el mal de ventre que és com si es torceren els budells quan tens un còlic?

a)retortilló (000) ; b)tortilló (010) /entortilló (011) ; d)revéncillada (012) ; e)retorn[x]ó (060) ;
f) dolor de panxa (120) .
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37. 'Malaltia infectivocontagiosa, de caràcter epidèmic estacional en la població infantil, que deixa
immunitat duradora'.
oComes diu eixamalaltia dels xiquets queperquè no avance més s'ha de posarunallum encarnada
a l'habitació del malalt?

a) pallola (000); b) sarampió (060).

38 . Malaltia infecciosa, aguda i contagiosa, d'etiologia viral i començament sobtat, quecausa febre,
esgarrifança, malde cap, astènia, miàlgies i símptomes d'afecció a les vies respiratòries' .
a Com es diu eixa malaltia que és com un refredat però més fort i que fa mal tot el cos?

a) la grip (000); b) el grip (010) / fagrip (masc.) (011); c) la gripe (030).

39 . 'Equimosi cutània' .
o Quan et pegues un colp normalment la pell s'enfosquix, què se t'ha fet?

a) blaüra (000); b) blaverol (010) / braverol (0l l) ; c) morat (060).

40. Enlairar, pujar els muscles en senyal de deconeixença'.
o [Gest] .

a) aüssar (010) / ussar (011); b) alçar (070).

41 . 'Surt, sortit, sobresalt' .
o Si venen per darrere i et peguen un crit sense tu saber-ho, t'han pegat un . . .

a) espertugó (010) / despertugó (011) / espertuó (012); b) glai (013); c) pasme (014); d)
susto (030); e) sust (060).

42 . 'Afamat, que té fam' .
o Si unapersona té moltafam és que està . . .

a) famolenc (000); b) habrient (060); c) desmaiat (120); d) famolent (180); c) destragat
(250).

43. 'Durícia que surt a la pell'.
o Com es diuen les durícies que es fan a la pell, sobretot al dit menut del peu oales palmes de les
mans?

a) call (000); b) duralló (010); c) assenta(d)ura (012) / senta(d)ura (013); d) callo (030).

44 . 'Oposata dret; esquerre'.
a El braç dret és aquest, i aquest altre és el braç . . .

a) esquerre (000) a Guardamar; (070) a la resta; b) esquer (010) / esquert (011) / eixquert
(012); c) esquerro (013) a FAltet i Torrellano ; (090) a la resta.

45. 'Percebre unaimatge per la vista' .
o Unaparaulaque significa el mateix que mirar o observar¡ comença perv.

b) vore (o vórer) (010); a) veure (070).

46. 'Guardar una part del diner de què hom disposa' .
o Guardar els diners per si hi ha una necessitat futura és. . .

a) alforrar (010); b) ahorrar (030); c) estalviar (070); d) enforrar (180) / aforrar (181).

47. 'Dona quepresenta l'infant a les fonts baptismals i contrau l'obligació d'educar-lo cristianament
a falta de pares' .
o Com es diu la dona que acompanyaun xiquet al batejar-lo?

a) padrina (000); b) comare (010).
c) madrina (030).

48 . 'Dona que assisteix una altra que rep el sagrament del matrimoni' .
0 1 si és en unaboda?

a) padrina (000); b) comare (010); c) madrina (030).
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49. 'Persona que té per ofici fer objectes de fusta, que la treballa'.
o Com és diu l'home que fa cadires, taules o mobles?

a) fuster (000); b) carpenter (060).

50 . 'Portar, fer sortir, algú o alguna cosa fora del lloc o està tancat, retingut, posat' .
o Si hi ha un paper dins un caixó, i vull escriure-hi, òbric el caixó i el . . .

a) sacar (030); b) treure pronunciat ['trewre1 (040) ; c) traure (050); d) furtar (180).

51 . 'Separar, fer desaparéixer una cosa del lloc on és' .
o La cosa contrària de posar-se les sabates, la jaqueta . . .
o Si vols veure la televisió i tens davant una planta que et destorba, dius al que (acompanya: per
favor, pots . . . la planta d'aquí que no veig la pel-lícula.

a) llevar (000); b) fugir (010) a Guardamar; (182) a la resta ; c) sacar (030); d) treure (040) ;
e) furtar (180).

52 . 'Anar carregat amb una cosa, anar amb alguna cosa damunf .
o Com es pot dir també anar amb barba, camisa, sabates . . .?

a) llevar (020); b) portar (070); c) dur (071).

53. 'Anar carregat amb una cosa, anar amb alguna cosa damunt anant cap al lloc on és qui parla' .
o Pren això i demà m'ho . . aquí .

a) portar (000); b) dur (001).

54. 'Fer aguantar una cosa per la part superior sense que res la sostinga per davall'.
o Una perxa serveix per a . .. la roba.

a)penjar (000); b) colgar (030).

55. 'Expressar a algú el desig d'obtenir d'ell alguna cosa' .
o Si vols un got d'aigua, vas al bar i li'1 . . . al cambrer.

a) demanar (000); b) pedir (030).

56. 'Despullat, sense roba' .
o Quan una persona va sense roba és que va en . ..`

a) en conill (000) a FÁltet i Torrellano; (090) a la resta .
b) en cúrios (010); c) despullat (120).

57. 'Disminuir les dimensions d'una tela, d'un teixit, etc ., contraient-se' .
o Si una camiseta és de cotonet i es fica en aigua calenta es fa més xicoteta. Això és que s'ha4ss . . .

a) embeure (010); b) encollir (060) / engollir (061); c) fer-se xiquico (120); d) acorrucar
(180).

58. Rompre, fer trossos un teixit amb una estirada' .
o Si fem així [gest] amb una tela, és que Ehem . . .

a) esgarrar (000); b) desgarrar (010) ; c) esguellar (011) / desguellar (012) .
d) rompre (030); e) trencar (031); t) rasgar (032).

59. Rompre, fer trossos un paper amb una estirada' .
o Si fem així [gest] amb un paper és que l'hem . . .

ass En aquesta pregunta volíem forçar l'expressió preposicional, molt habitual, que fa
referència al fet d'anar despullat . Així doncs, en forçàrem l'aparició amb la introducció de la
preposicióen . Enqualsevol cas, si1'informant desconeixia(expressió,vam optarperacceptar també
l'adjectiu equivalent .

ass Restablim l'infinitiu, ací i tots els altres casos semblants, dels participis obtinguts
(embegut, encollit, etc) .
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a) esgarrar (000); b) desgarrar (010); c) esguellar (011) / desguella(r) (012); d) rompre
(030); e) trencar (031).

60. Es diu d'una tela densa, no clariana'.
o Si fem una peça de llana i n'utilitzem molta, el resultat és un teixit molt pesat i tes. Es diu que t'ha
eixit molt . . .

a) tapit (010); b) feixut (011); c) tupit (030); d) apretat (03l) ; e) atapei't (070); t) espés (120);
g) gros (121).

61 . 'Peça de gènere de punt que cobreix directament el tronc d'un futbolista' .
o Què duen els futbolistes : uns pantalons i una . . .

a) camisseta (030); b) samarreta (040); c) camiseta (080).

62. 'Peça interior de gènere de punt que cobreix directament el tronc d'una persona' .
o Per ano tenir fred en hivemens posem abric, jersei, camisa i damunt del cos mateix, una. . .

a) camisola (000); b) elàstic (o elastiquet), alàstic (o alastiquet) (010); c) camisseta (030);
d) samarreta (040); e) camiseta (080).

63 . 'Color de (espectre entre el verd i el violeta' .
o De quin color és el cel?

a) blau (000); b) assul (030).

64.

	

'Color de l'espectre entre el taronja ¡el violeta'.
o De quin color és la sang?

a) ro[x]o (030); b) vermell (040); c) roig (050); d) encamat (160).

65 . 'Ornaments que es porten a les orelles' .
o [Indicació] .

a) arracó (000); b) racó (010); c) pendent (060); d) pendient (061); e) arracada (070).

66. 'Cavitat d'una peça de vestir destinada a guardar-hi objectes, diners, etc.'
o On fique la mà? [Indicació]

a) butxaca (010) / borjaca (012) / boljaca (013); b) bolsillo (030); c) bolsill (060); d) butxaca
(070); e) faldiquera (190) / faldriquera (191).

67. 'Fer trossos un fragments una cosa dura'.
o Si ha caigut un got en terra, el got s'ha . . .

a) trencat (000); b) rot (011).

68. 'Desbaratar un aparell' .
o Si la televisió no funciona, això és ques'ha . . .

a) variat (000); b) desbaratat (001); c) destraviat (010); d) trencat (030); e) rot (031); t)
averiat (033); g) escatxarrat (034); h) espatllat (040);1) estropejat (060);j) desgaritat (160),
desgarritat (161), desgarritat (162).

69 . 'Molt sensible al fred'.
o Si una persona és molt sensible a fred, sempre té fred, és queés molt . . .

a) friolenc (010); b) friolero (030); c) Moler (060) ; d) fredoler (061); e) geló (180).

70 . 'Que conserva la seva integritat' .
o Si ningú ha menjat pastís, diem : Xe! si encara està aquí el pastís . ..»

a) sencer (000) a 1'Altet i Torrellano; (070) a la resta; b) sancer (001) a VAltet i Torrellano ;
(090) a la resta; c) entregue (010); d) enter (060).

71 . 'Que no és bo, referit a coses'.
o Si el pa no està bo és que està . . .

a) roín (010); b) mal (011); c) malo (030); d) dolent (040); e) roí (050).
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72. 'Que no és bo, referit a infants' .
o Si un xiquet no és gens bo, és que és molt . . .

a) roín (010); b) mal (011); c) malo (030); d) dolent (040).

73. 'Introduir-se un objecte punxant a la pell'.
o Si estàs jugant amb una agulla, final te la pots . . . [gest]

a) clavar (000); b) fincar (010); afincar (O1 l) ; d) ficar (200).

74. 'Adreçara algú blasmes per una falta comesa, per una omissió greu, etc'.
o Si son fill n'ha fet alguna de bona, no li pega però primer el . . . i després el castiga .

a) renegar (010); b) reganyar (030); c) renyir (031); d) renyar (040); e) bonegar (090); t)
xillar (180) .

75. 'Embrutar-se, tacar-se'.
o Si t'arrimes a un lloc que té pintura, segur que t'has . . .

a) embrutar (000); b) sullar (010); c) manxar (030); d) tacar (070).

76 . 'Que té els cabells rojos, vermells ; pèl-roig' .
o Com es diu la persona que té els cabells de color carabassa, del color del pèl de la panotxa?'

a) roig (010) / roig assafranat (011) / roig de panotxa (012) / roig picotós (013) / roig
apanotxat (014) /roig encamissat (015) / roig picotós (016); b)pelirro(xIo (030); c) pelirroig
(060); d) pèl-roig (070); e) rovisco (180) ; t) safranero (181).

77. 'Que té els cabells de color entre castany clar i groc d'or' .
o Com es diu la persona que té els cabells de color groc?

a) roig (010); b) rúbio (030); c) ros (070).

78. 'Decebut' .
o Si vas a un lloc i esperes una gran cosa i després el que et trobes és una coseta que no val res, et
quedes tot . . .

a) esquallat (010) / desquallat (011); b) decepcionat (030); c) decebut (070); d) defraudat
(080) ; e) desenganyat (081) ; t) desil-lusionat (082) ; g) quallat (180) .
g) desfrauat (250).

79 . 'No recordar, perdre de la memòria' .
o Si no te'n recordes és que se t'ha . . .

a) olvidar (020) ; b) oblidar (070); c) olviar (220) .

80 . 'Sostenir-se i avançar dins (aigua per mitjà de certs moviments dels membres'.
o Si s'ha ofegat a la mar és perquè no sabia . . .

a) anear (010) /near (011); b) naar (012) / anadar (013); c) ramar (014); d) nedar (040); e)
nadar (080) .

81 . °Part lateral d'un carrer, d'un pont, etc, generalment més alta que la calçada, que és destinada
al pas de la gent que va a peu' .
o Pel carrer van els cotxes, les persones van perla . ..

a) cera (021) a Crevillent ; (060) a la resta de la comarca ; b) acera (031); c) vorera (070); d)
baldosa (160); e) baldosa (190).

82. 'Material negre que s'obté per la destil-lació destructiva del carbó o d'altres elements' .
o Com es diu el material negre que s'utilitza per a asfaltar els carrers?

a) blec (010); b) galipot (011); c) alquitrà (060) / elquitrà (061).

83 . 'Local destinat a guardar primeres matèries, productes o mercaderies, o les existències de
reserva d'un local comerciat.
o Si tens un comerç, on guardes totes les reserves i materials que no caben a la tenda?. És un local
gran.
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a) magasent (0l0) / mmgaasent (011) / almagasent (0l2); b) almassén (030); c) almasén
(060) / almasent (06l ); d) magatzem (070).

84. 'Local destinat a guardar vehicles automòbils' .
o Comes diu el local on es guarden els cotxes (no val dir cotxera)?

a) garaig (010) / garaix (011); b) gara¡xje (030); c) garatge (080).

85. 'Coberta d'un edifici feta amb teules'.
o Com es diu la coberta d'aquest edifici [dibuix]?

a) teulà (000); b) terrat (010); c) tetxo, tetxat (030); d) teixat (060); e) teulada (070); f) teulat
(200).

86 . 'Destruir, enrunar un edifici, un monumenf .
oSi la teulada de l'edifici ha caigut, se n'ha vingut avall, és que s'ha . . .

a) afonar (000); b) esfondrar, desfondrar (001); c) afondre (010) / fondre (014); d) afonir,
afonir (011); e) esfondrir (012); f) fonar (013); g) hundir (030); h) enfonsar pronunciat
enfon[s]ar (150);1) enfonar (200);j) esfonar (201).

87. 'So oconjunt de sons inharmoniosos de qualsevol mena que no és la veu humana oanimal, ni
el so d'un instrument musical'.
o Un avió, si passa a prop, com que els motors sónmolt potents fa molt de . . .

a) ruido (030); b) soroll (070); c) ruib (170); d) roib (220).

88. 'Canal o conducte per donar sortida a les aigües brutes'.
o Comes diu el forat per on se'n va (aigua d'un pati?

a) albelló (000); b) somior (010) / sumior (011); c) espeior (012) / despeior (013) / espior
(014); d) arbelló (015); e) sumidero (030) / sumidero (031); t) sumider (060)/somier (061);
g) desai(g)üe (120) / desauie (121); h) forat (122); í) consomior (180).

89 . 'Obertura prima, allargada i profunda, que generalment acostuma a travessar tot el gruix d'una
paret, d'un sostre, etc.'
oCom es diu (oberturallarga i primaqueavoltes es fa a les parets perquè la casa ha cedit o per una
tremolor de terra?

a) clevill (010); b) crivill (012); b) raja (O1 l) ; c) grieta (030); d) crieta (031).

90. Rebuigs de la cuina o de la taula, deixalles' .
o Aon es tiren totes les sobres d'un menjar?

a) brossa (010); b) bassura (030); c) escombreries (040); d) fem (050); e) basura (060).

91 . 'Partícules despreses per la fusta en serrar-se' .
o Com es diu allò en què es convertix la fusta en serrar-se? Servix per a posar damunt d'un toll
d'aigua que s'haja pogut fer a la casa perquè absorbisca tota la humitat' .

a) serraüra (010); b) serrín (030); c) serrí (060); asserrí (061).

92 . 'Encenall, tros prim de fusta que es fa quan hom la treballa amb el ribot o altra eina semblant i
que en surten enrotllats en espiral' .
o Com es diuen eixa espècie de caragols de fusta que se'n desprenenquan hi passes unaplana?

a) borumballa (000); b) borrumballa (001); c) barumballa (010); d) brumballa (011); e)
burumballa (012); f) borufalla (013) ; g) burrumballa (014); h) viruta (030);1) veruta (060).

93. Recipient de vidre, de terrissa, de metall, etc, que serveix per contenir i abocar l'oli i el vinagre
d'amanir, etc.' .
o Com es diu el recipient per posar l'oli a taula?

a) setrill, setrillet (000); b) vinagrera (030); c) aceitera (031); d) vino[x]era (032); e) oliera
(060); f) catalana (180); g) porronet (181).
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94. Paret prima formada generalment per maons posats de cantell i que normalmentno suportacap
pes'.
o Com es diu la paret prima que separa dues habitacions però que no sosté cap pes?

a) sitara (010); b) tabique (030); c) tabic (060).

95. 'Substància negra que es diposita al fumerals i tubs que condueixen fum' .
o Com es diu això negre que es fa a les ximeneres?

a) sutja (000); b) hollín (030); c) sutge (070); d) sulla (180); e) cascarulla (250).

96. 'Conjunt d'operacions destinades a netejar i blanquejar la roba'.
o Què es fa quan dediquem un temps a netejar la roba?

a) ruscá (010) / rufxcá (011); b) colada (030); c) bugada (070).

97. Recipent més o menys cilíndric amb ansa semicircular que serveix per guardar, transportar,
trafegar, pouar, etc, líquids' .
o Com és diu el recipient que servix per a dur aigua? [dibuix]

a)poal (000); b) cubo (031); c) galleda (040); d) pual (090); e) balde (190); f) caldero (191).

98. 'Llevar, dissoldre amb aigua clara el sabó o altra substància, esbandir'.
o Si vols omplir una marraixa amb aigua i té restes de vi, què fas perquè no faça l'aigua gust a vi?

a) rentar (000); b) en(xjuagar (030).

99. Estri que serveix per pentinar els cabells' .
o Què utilitzes per a pentinar-te?

a)pinta (000); b) escarpidor pronunciat escarpior (010); c) pintó (011); d) peine (030); e)
batidorpronunciat batidoo batió (190); f)pentinadorpronunciat pentinaor (250); g)pentina
(251).

100. 'Ganxo petit de ferro o d'altre material que, penjat d'un fil i proveït d'esquer, serveix per pescar' .
o Què és açò? [dibuix] Serveix pera pescar.

a) ham (000); b) ansuelo (030); c) an¡Ojuelo (031); d) anzol (060); e) anzol (061); f) hamp
(180).

101 . 'Fil d'acer dolç, d'una gran flexibilitat i tenacitat'.
a Com es diu el fil de metall?

a) fil d'aram (000); b) fil dalambre, alambre (030); c) filferro (070); d) fil dalam (170).

102 . Instrument consistent en un gran nombre de cerres, crins, brins rígids, etc ., plantats en una
placa que serveix pernetejar, fregar, etc .' .
o Si tens pols als pantalons, què hauràs d'agarrar [gest] per llevar-te-la?

a) espalmadora pronunciat espalmaora o aspalmaora (010) / espalmador pronunciat
espalmaor (011); b) cepillo (030); c) cepill (060); d) raspall (070); e) raspell (140).

103 . 'Làmpada elèctrica formada per una ampolla de vidre i un filament metàl-lic que es posa
incandescent i fa llum' .
o Com es diu això [indicació o dibuix]?

a) bombeta (000); b) pereta (00l) ; c) bombilla (030).

104 . 'Sac rectangular de tela cosit de tots costats, ple de llana, crin, ploma, etc, que serveixperjaure-
hi al damunt' .
o Què es posa al llit damunt del somier?

a) matalaf (000); b) matalàs (001); c) matalap (010); d) colxó (060).

105 . Recipient portàtil fet devímets, de joncs, etc, entreteixits, amb unaansasemicirculartravessera
a la meitat de la seva llargària'.
o Quan estàs collint figues, què utilitzes per a posar-les?

a) cestella (010); b) canasta (011); c) banastra (012); d) cesta (030); e) [6]esta (031); f)
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cistella (070).

106. 'Conducte vertical quedóna eixida a l'exterior al fum'.
o Com es diu el conducte perun se n'ix el fum?

a) ximenera (000); b) xumenera (011); c) ximenea (030); d) ximeneia (040); e) fumera!
(050).

107. 'Cadascun dels objectes mòbils, pràctics ode guamiment, que constitueixen l'equip estable
dels interiors dels edificis 1 queen complementen la utilitat' .
o Com es diu això [indicació o dibuix]?

a) mueble (020); b) moble (070).

108. 'Pla inclinat que serveix per passar d'un nivell aun altre amb escalons'.
o Què utilitzem per apujar d'un pis a un altre?

a) escalera (020); b) escala (070).

109. 'Seient individual amb respatller i petges'.
o Què és això [indicació o dibuix]?

a) caria (010); b) caixa (011) aGuardamar; (090) a la resta; c) cadira (070); d) carida (200).

110. Vas portàtil generalment de vidre de coll llarg i estret, destinat a contenir-hi líquids' .
o On posem el vi per guardar-lo?

a) botella (000); b) ampolla (001) al camp d'Elx; (040) a la resta de la comarca (inclosa la
ciutat d'Elx, FAltet, Torrellano i la Marina).

111 . 'Dit d'una cosa de quèha estat sostret el líquid que la recobria oamerava' .
o Si veiem la roba estesa i l'arrepleguem és perquè, segur, la roba ja està . . .

a) enxut (010); b) entxut (011); c) sec (030); d) eixut (070); e) enjut (180).

112. 'Saquet (de plàstic) per guardar tota mena d'objectes, sobretot per dur la compra'.
o Quan vas aun supermercat, et posen tot el que has comprat en una . . . de plàstic .

a) bolsa (020); b) bossa (070); c) borsa (140).

113. 'Peça rectangular de roba que serveix per eixugar-se lacara, les mans, etc, després de rentar-se
o banyar-se, tovallola' .
OQuanet llaves la cara i les mans, després te les torques en una . ..

a) tovalla (010); b) toalla (030); c) tovallola (070).

114. 'Arma ofensiva formada per una llarga fulla tallant i punxant, d'un o dos fils, recta ocorbada,
i una empunyadura, amb guardamà o sense, on s'engrapa la mà, o ambdues mans, per al seu
maneig, espasa'.
oQuina arma de mà és la que més es gastava abans d'aparèixer les de foc?

a) espada (030); b) espasa (070); c) espassa (150); d) espà (220).

115. Instrumentconsistent en una fulla llarguera, generalment d'acer, ambunavora afilada, proveït
de mànec i que serveix per tallar'.
o Què utilitzes per a tallar el pa?

a) ganivet (000) a Santa Pola ; (070) a la resta; b) ganyivet (010) / gavinyet (011); c) gavinet
(012); d) cutxillo (030).

116. Instrument d'acer de tall molt fi queserveix per afaitar el pèl, els cabells, però també ambels
mateixos usos que el ganivet' .
o Com es diu el tipus de ganivet que es tanca?

a) navalla (070); b) navaixa (090); c) navaja (220).

117. 'Fer agut el tall o la punta d'una aïna, una arma, etc. donant a la fulla (angle de tall adequat per

afús a què és destinada, esmolar' .
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oSi un ganivet no talla, hauràs de dur-lo a . . .
a) esmolar (000); b) amolar (010) / molar (011); c) afilar (030); d) ammolar (180).

118. 'Líquid contingut en la fruita fresca, ja escorregut i llest per prendre' .
o Si tens set, pots agafaruna taronja, escórrer-la i fer-te'n un bon . . .

a) suc (000); b) sumo (030).

119. 'Vàlvula d'accionament manual que, adaptada a (orifici d'un recipient o a l'extrem d'una
coducció, regula l'eixida d'un fluid' .
o Què s'obri perquè isca aigua?

a) aixeta (000) aSanta Pola, Crevillent, FAltet i Torrellano; (070) a la resta; b) elxeta (010);
c) grifo (030); d) font (180).

120. 'Mesclar la baralla de cartes'.
o Què es fa ambla baralla perquè les cartes no queden ordenades i es puga jugar?

a) bamejar (010); b) barallar (060); c) barejar (170); d) palmejar (180); e) bardejar (181);
f) barrejar (200).

121 . 'Cilindre de qualsevol matèria cèria que envolta unametxa de cotó que fa una flama lluminosa
quan hom l'encén'.
o Ambquèens il-luminem si no hi ha llum?

a) espelma (000) ; b) ciri (001); c) v['e]la (030) (pronunciat també ['bela]) ; d) v['E]la (060)
(pronunciat ['vsla], ['bsla], ['vsls], ['bsls], ['vele], ['bele]).

122. 'Líquid alcalí emprat per fer la bugada'.
o Quèutilitzem perquè la roba quede més blanca, a banda del detergent?

a) lleixiu (000); b) le¡xjia (030); c) legia [le'd3ia] (060); d) aigüeta (180).

123. 'Manyoc d'espart, de fils d'alumini, esponja dura, etc, que serveix per fregar, especialment els
plats, les rajoles, etc.'
o Quina cosa utilitzem per a refregar i netejar una paella bruta?

a) fregall (070); b) estropall (220).

124. 'No brut' .
o EI contrari de brut .

a) net (070); però (000) a 1'Áltet .
b) llimpio (220).

125. 'Emportar-se la humitat, el líquid que conté una cosa'.
o Si et llaves les mans després te les hauràs de . . .

a) torcar (010); b) secar (030); c) eixugar (070); d) trocar (180).

126. 'Que no ha pres aliments des del començament del dia' .
o Si no has menjat encara de matí, és que estàs en . ..

a) en dejú (000); b) en dijú (010) ; c) en ajunes (030); d) en ajunes (060); e) en aiú (170) /
en ajú (171); f) en dejuc (180).

127. 'Dolç en forma de coca de pa fet ambfarina, sucre, ous, llevat, etc' .
o En Pasqua, mengem mones. La resta de l'any en mengem unes de semblants però més grans i
sense ou .'

a) mona (000); b) tonya (010); c) fogasseta (011).

128. 'Fruit de l'alberginiera' .
o Vg . dibuix .

a) albargina (010) a 1'Altet i Torrellano; (090) a la resta/ bargina (011); b) albargenya (011)
/ bargenya (0l2); c) beren[xlena (030); d) albergina (050); e) beren[d~]ena (060); f)
albargínia (070); g) albargena (250).
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129. 'Fruit de la cogombrera'.
o Verdura verda, de forma allargada, semblant a falficòs però més fosc, curt i gros .

a) pepino (020); b) pepí (060).

130. 'Pastanaga, safanòria' .
o Verdura de color carabassa, pareguda a la safanòria.

a) safanòria (000); b) cart['o]ta (010) / carl['o]ta (011); c) sanaória (030); d)
[0 ]anaórfa (03 l) ; e)pastanaga (040); f) sanaòria (060); g) carrota (090); h) escarlota (180).

131. 'Patata, trumfa'.
o Una truita pot ser a la francesa o de . . .

a) creilla (000); b) querallla (010) / querei7la (011) / querilla (012) / crilla (013); c) patata
(080).

132. 'Carxofa'.
o Vg. dibuix.

a) carxofa (000) a 1'Áltet 1 Torrellano ; (070) a la resta; b) encamella (010); c) ancanària
(011); d) alcarxofa (012) l acarxofa (0l3); e) alcatx['o]fa (030); f) alcatx['o]fa (060).

133. Mongeta, fesol' .
o Llegum Vg. dibuix .

a) fessol (010); b) habitxuela (030); c) mongeta (040); d) fesol (050); e) betxuela (060) /
habetxuela (060); t) fessol (150).

134. 'Taronja'.
o La fruita més cultivada aValència .

a) teronja (010); b) taronja (070).

135. 'Poma'.
o La fruita que Eva donà a Adam .

a) poma (070); b) mançana (130).

136. 'Préssec'.
o Fruita d'estiu que té la pell suau com si fos de vellut.

a) bresquilla (000) a Santa Pola, Torrellano, FAltet, Elx i totes les seves partides ; (050) a la
Marina, Guardamar i Crevillent; b) malacató (011) / malacató (012); c) melocotó (060); d)
melicotó (080); e) fresquilla (190).

137. 'Cirera' .
o Fruiteta d'estiu, vermella, quesempre va en parelles .

a) cirera (000); b) cirereta (001); c) cireta (010); d) ceressa (030); e) [ 0jere[0 ]a (031); f) cira
(180).

138. 'Llentilla' .
o Llegum de color marró que més solen odiar els xiquets.

a) gentilla (010); b) llentilla (070); c) dentilla (090).

139. 'Tomaca'.
o Verdura encamada, vermella .

a) tomata (010); b) tomaca (050).

140. Espàred.
o Mena de verdura que pot ser verda o blanca, en llanda osense [dibuix] .

a) espàrrec (000); b) espàrric (010) / espàric (011) / espàrec (013); d) espàn-ago (030).

141. 'Sépia' .
o Mollusc de la familia del calamar.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic . 2 Criteris de selecci6 i codificaci6

	

586

a) sípia (000); b) sépia (080).

142. 'Musclo' .
o Mollusc negreambla molla de color carabassa. També n'hi ha en llanda.

a) me[x]illó (030) ; b) clòtxína (050); b) mequelló (060) / mequilló (061) / me[x]elló (062).

143. 'Bacallà' .
o Peix que es menja sec.

a) abadejo pronunciat abaejo (010); b) bacallar (011); c) bacalao (030); d) bacalat (060);
e) bacallà (070).

144. 'Cigró' .
o Llegum que es posa a la camd'olla.

a) cigró (000); (070) aGuardamar; b)garbanço (030)/garban[0]o (031); c)garbanç (060);
d) garvanço (220) (només aGuardamar) .

145. 'Cullera, estri de menjar
o Pera menjar-nos la sopa, hem de fer servir una. . .

a) cullera (000)
b) cutxara (030); (020) a Guardamar.

146. 'Grill dels cítrics'.
o Una taronja se separa en diversos . . . [gest] .

a) galló (000) a Santa Pola, Guardamar i Crevillent ; (090) a la resta; b) gall (010) / gallet
(011); c) ga [x]o (030); d) gallo (170).

147. 'Ametla, llavor de 1'ametler' .
o La molleta de fametla es diu. . .

a) galló (000); b) molla (120).

148. 'Floricol' .
o Verdura semblant a la col però ambflor.

a) floricol (010); b) coliflor (080); c) pavo (190).

149. Massa groga quehi ha a l'interior dels ous' .
o La part groga de fou.

a) rovell (o rovellet) (000); b) iema (030); c) gema (060); d) rovellat (250).

150. 'Crosta, part dura i més torrada del pa'.
o Com es diu la part dura del pa?

a) escorfa (010); b) cortessa (030); c) corte[6]a (031); d) escorça (040); e) corfa (050); f)
closca (070).

151 . 'Closca de l'ou' .
o Com es diu la part dura de l'ou?

a) càscara (030); b) escorça (040); c) closca (070); d) càixquera (220) / càsquera (221) /
càixcara (222).

152. 'Pilota de cam, farcidura'.
o A la cam d'olla, sobretot de Nadal, se li posen unes boles de cam que s'anomenen. . .

a)pilota (000) a Guardamari Crevillent; (070) a la resta; b) terongeta (010)/ tarongeta (011).

153. 'La primera (o la segona) menjada del dia' .
o Com es diu la primera menjada del dia?

a) armozar (010) / almozar (011); b) ermozar (012) / élmozar (013); c) almorzar (015) a
Guardamar i Torrellano ; (170) a la resta; d) armorzar (016); e) amorzar (017) a 1'Altet i
Torrellano ; (171) a la resta.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 2 Criteris de selecció i codificació

	

587

f) almorsar (030) ; g) esmorzar (070); h) esmorzar (150);1) esmozar (200) .

154. Dur un xiquet a l'esquena, amb els braços pel coll i les cames als costats' .
o Dur un xiquet a l'esquena, amb els braços rodant pel coll i les cames als costats, és dur-lo a . . .

a) al be (000); b) a ba borrego (-et) (011) / a ba i borrego (012) ; c) a(k) be borrego (-et)
(014); d)acacot (015) ; e) a coscoletes (030) ; f) a l'espalda (031) ; g) a caballito (032) ; h) a
ca coletes (060) ; i) a !esquena (120) ;j) a cavall (-et) (121) ; k) aborreguito (190);1) acacote
(191); m) a(k) borrego (-et) (180); n) a ca borrego (181); o) a baix borrego (182).

155. 'Amb el peu enlaire sense tocar terra'.
o Com es diu si vas amb un peu en alt i només utilitzant !altre' .

a) a coix-coix (010); b) a lapata co[x]a (030) ; c) ala cama coixa (060); d) ala pata coixa
(061); e) a coixaes (180); f) a coixquetes (250) .

156 . Acumulació de greix, sobretot a la panxa, que forma una espècie de rodes al voltant del cos,
especialment, la dels infants .
o [Indicació] sobretot en els xiquets .

a) rolls (010); b) balones (011); c) rnitxelins (030) ; d) molles (120) ; e) rollos (170); t)
pengeroles (250) .

157. 'Solemnitat que se celebra el 25 de desembre i té per objecte commemorar el naixement de
Jesús a Betlem'.
o Per quina època mengem el torró?

a) Nal (010); b) Naal (011); c) Navidà (030) ; d) Navidat (03l) ; e) Nadal (070).

158. 'Instrument musical format per un recipient cobert amb una membrana travessada per una
canya' .
o Com es diu un instument musical que està format per un pot, una pell i una canyeta que es fa
sonar amb la mà sobretot per Nadal?

a) pandorga (010); b) sambomba (030) .

159 . 'Pare, en el llenguatge dels fills, com a vocatiu' .
o Com crides/cridaves ton pare?

a) pare (000); b) tata (010) / ta (011); c) papà (030) ; d) papi (031) ; e) papa (080); f) «pel
nom» (120) .

160. 'Pasta de guix i de greda, en barretes, per escriure a les pissarres' .
o Amb què escrivim a les pissarres?

a) tissa (020) ; b) ti[0]a (031); c) clarió (070); d) guix (071) ; e) gix ['d3if ] (150); t) clarion
(190).

161 . 'Part d'una assignatura que un alumne ha d'aprendre per dir-la al mestre'.
o Part d'una assignatura que un alumne ha d'aprendre per dir-la al mestre.

a) llecci6 (060); b) lliçó (070); c) llici6 (130); d) llicci6 (170).

162 . Volta completa d'un cos sobre ell mateix quan és en !aire' .
o Volta que fem jugant sovint damunt d'una estora o un matalaf.

a) xirimbela (010) a FAltet i Torrellano ; b) voltereta (030); d) tombarella (040); e) volta
(120) .

163. 'Objecte fet expressament per jugar' .
o Una nina, un cotxet, una cuineta, etc . són . . . perquè juguen els xiquets i les xiquetes.

a)joguet (000); b) juguesca pronunciat juesca (010); c) juguesquet pronunciat juesquet
(011) /jugasquet pronunciatjuesquet (012) ; d)juguesqueta pronunciatjuesqueta (013) ;
jugasqueta pronunciatjuasqueta(014); e)juguet (015); t)juguet pronunciatjuet (016); g)
joguina (040).
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164. 'Persona que apareix en forma d'ésser real, tot i ésser imaginat'.
a Com es diu quan una persona es posa una llençol per damunt i es dedica a espantar la gent?

a) unapantasma (010) ; b) unfantasma (080) ; c) una fantasma (200) / un pantasma (201).

165 . Aparell format per un tros de paper mantingut estès i subjecte per una carcassa de canyes o
de llistons, lligat a un cordell llarg que hom deixa anar perquè s'eleve amb l'impuls de l'aire' .
a Què fem volar per mona al camp?

a) catxirulo (010) / catxerulo (011) ; b) mirlotxa (012) ; c) envilotxa (013) ; d) guilotxa (014) ;
e) aveutxo /avelutxo (015) ; t) dragó (016) ; g) tragó (017) ; h) estrella (018) ; i) cometa (030) ;
j) milotxa (050) ; k) milotxa però pronunciat afectadament [mi'lottfa] (150) ; 1) mitxola
pronunciat [mit'tfola] (151) .

166 . '1"igureta humana de cartó, drap, cera, plàstic, etc . que serveix de joguina per infants'.
o Amb què juguen sobretot les xiquetes?

a) munyica (010) /munyica (011) ; b) monya (012) ; c) nona (013) .
d) munyeca (030) ; d) nina (070) ; e) nyonya (180).

167. 'Recipient clos que t6 una petita escletxa perla qual hom introdueix diners per guardar-los-hi'.

o Recipient tancat que té una ranureta per on clavem monedes per guardar-les .
a) vidriola (000) ; b) vedriola (010) .
c) hutxa (030) ; d) guardiola (070) .

168 . 'Sot ple d'aigua de pluja' .
o Si plou, aI carrer s'acumula l'aigua i es fan . . .

a) xarco (020) ; b) xarc (060) ; c) bassal (070) ; d) xàrcol (220).

169. 'Llançar una petita quantitat de líquid que es desprèn d'alguna cosa i és llançada a distància en
agitar-la, colpejar-hi, etc .'
o

	

Si colpegem l'aigua, ens en saltarà a la roba . Ens ha . . .
a) esguitar (000) ; b) salpicar (030) .

170. 'Sostenir-se un cos a la superfície d'un líquid'.
o La fusta no s'afona . Això vol dir que. . .

a) surar (000) ; b) anedar pronunciat anear (010) / anadar (011) ; c) flotar (080) .

171 . 'Porció d'aire o d'un gas qualsevol envoltat d'un tel d'aigua o d'un altre líquid' .
o Quan plou, als tolls, es fan unes boletes d'aigua que rebenten de seguida com si foren de sabó.

a) bambolla (000) ; b) barbulla (011) / barbulla (012) / barbulla (013) ; c) bomba (014) /
bombeta (015) ; d) burbu[x]a (030) / borbu[x]a (031) ; e)pompa (032) ; t) borbuixa (060) /
burbuixa (061) ; g) borbuja pronunciat [bor'bud3a] (061) ; h) bombolla (070) ; i) ampolla
(140);j) barralet (180) / banilet (181) ; k) bufa (182) ; k) borbolla (183).

172. 'Agregat de bombolles que es forma a la superfície d'un líquid violentament agitat .
o Si poses sabó a (aigua i l'agites es farà . . . També si la mar és agitada, se'n forma a la platja en
trencar les ones.

a) bromera (000) ; b) broma (010) ; c) espuma (030) ; d) escuma (040) .

173. 'Lleugerament impregnat d'aigua'.
o Si la roba no està eixuta ni banyada, és que està. . .

a) húmeda (030) ; b) humida (070) ; c) hòmia (130) / hòrrida (131) ; d) húmita (171) ; e)
húrnida (172) ; t) húrnia (200) .

174. 'Porció de terra voltada d'aigua per tots els costats' .
o Mallorca t6 mar per tots els costats . És una. . .

a) illa (000) ; b) isla (030) .
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175 . 'L'Illa Plana o Nova Tabarca' .
o Enfront de Santa Pola, al mig de la mar, hi ha . ..

a) Cllla (Plana) (000) ; b) Tabarca (030) .

176. 'Moviment oscil-latori de les aigües de la mar' .
o Si la mar està revolicada, a la platja hi haurà moltes . . . que si són fortes et poden fer perillar.

a) ona (000) ; a Crevillent (020) ; b) colo de mar (010); c) ola (030) .

177 . 'Porció de costa amb arena'.
o A festiu, ens n'anem a la. . . a banyar-nos .

a)platja (000) a Santa Pola, Guardamar, la Marina, FAltet, Torrellano i les partides orientals
d'Elx ; (070) a la resta; b) la urellà de la mar (010) ; c) la mar (011) ; d) plaja (030).

178. 'Embarcació gran' .
o Per anar a Mallorca, s'ha d'agafar un . . .

a) barco (020) ; b) banc (060) ; c) vaixell (070).

179. 'Germen d'una planta'.
o Perquè isquen les plantes, les haurem de sembrar. Hem de soterrar una miqueta les . .. i regar-les .

a) semilla (030) ; b) llavor (070) ; c) siment (160).

180 . 'Instrument agrícola per llaurar'.
o Què s'utilitzava per a llaurar?

a) aladre (000) ; b) forcat (010) ; c) arado (030) ; d) arat (060) .

181 . 'Obscuritat relativa' .
o Si et pega el sol, a la paret es projectarà la teua . . .

a) sombra (020) ; b) ombra (070) .

589

182 . 'Ploure en gran quantitat' .
o Si plou en gran quantiat es diu que està plovent . ..

a) a rejo (010) / a réjol (011) / a rejos (012) / a réjols (013) ; b) a banals (014) ; c) a cànters
(060) ; d) molt (120) ; e) a manta (121) .

183 . 'Pluja forta i curta'.
o

	

Si ha plogut molt però ha durat poc, ha caigut un bon . . . o una bona. . .
a)xapacó (010) ; b) xapalló (011) ; c) aiguanada (012) ; d) xaparron (030) ; e) xaparró (060) ;
i) ramalada (180) ; g) anejada (182) .

184 . 'Humitat en forma de gotes líquides que es formen sobre el sòl, la vegetació, etc . durant la nif .
o A la nit, es fan gotetes per damunt de les plantes o els cotxes. Això es diu. . .

a) roixio (010) ; b) rocio (030) .

185. Resplendor viva i molt breu que es produeix a les tempestes' .
o Si hi ha tronada, hi ha el tro. Però, abans, què es veu?

a) llamp (000) ; b) rellamp (010) ; c) relàmpago (030) ; d) rellàmpec (060) .

186 . 'Astres que brillen al firmament amb llum pròpia' .
o

	

Com es diuen els punts de llum que hi ha al cel en una nit clara?
a) estrella (000) ; b) estrela (050).

187. 'Primer mes de l'any
o Idem.

a) gener (010) ; b) enero (030) ; c) ener (060) ; d) gener (070).

188. 'Tercer mes de l'any
o Idem ".
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a) març (000); b) março (030).

189. 'Cinquè mes de l'any
o Idem .

a) maig (000); b) maio (030); c) mai (060); d) maig però pronunciat [m'aitj] (150); e) maig
però pronunciat [m'aix] (151).

190. 'Sisè mes de l'any'
o Idem .

a)jun (010); b) [x]únio (030); c)juni (060); d)juny (070).

191 . 'Setè mes de l'any
o Idem .

a)juriol (010); b) [x]úlio (030); c) juli (060); d)juliol (070).

192. 'Onzè mes de l'any
o Idem .

a) novembre (000); b) noviembre (030).

193. 'Dotzè mes de l'any
o Idem .

a) diciembre pronunciat [disjémbre] (030); b) diciembre pronunciat [disjémbre] (060); c)
dicembre (061); d) desembre (070) ; e) dessembre (150).

194. 'Últim dia de la setmana' .
o Idem.

a) dumenge (010); b) diumenge (070).

195. 'Després'.
o Jo pucfer una cosa ara, en aquests moments, a les cinc de la vesprada. Si he de fer-ne una altra
a les set de la vesprada diré : això ho he de fer, no ara, sinó d. . .

a) dempués (010); b) después (030); c) després (070); d) dempués (170); e) endespués
(190); f) dispués (191).

196. 'Ans, abans, fa unaestona'.
o Una cosa l'has feta o l'has dita fa un temps però no massa. Si jo et preguntara: quan has fet o dit
això? Tu em respondries .. . És el contrari de la paraula anterior (después, després, etc.) .

a) abans (000); b) ans (010) ; c) denans (011); d) nans (012); e) antes (030).

197. 'Fa bastant de temps, antigament, abans'
o Aprincipis i a mitjans d'este segle diuen que es vivia més tranquil. Creus que això és veritat?

a) abans (000); b) ans (010); c) denans (011); d) nans (012); e) antes (030).

198. Matí'.
o Tu et sols alçar a les vuit o les nou del . . .

a) matí (000); però aGuardamar (090); b) matí (010).

199. 'Matinada' .
o La primera part del dia, abans del matí és la . . . M'he alçat a les tres de la. . .

a) matinà (000); b) madrugada (030); c) matinada (070).

200. Vesprada, capvespre' .
o La segona part del dia, després de dinar és . . .

a) esprà (o asprà) (010); b) tarde (020) a Guardamar; (030) a la resta de la comarca; c)
tarda (040); d) vesprada (050); e) vesprà (090).
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201 . 'Blat'.
o La farina del pa està feta de. . . mòlt .

a) forment (010); b) trigo (030); c) blat (070).

202. Escorça d'alzina surera' .
o De què està fet el tap d'una marraixa o el tauler d'una aula'.

a) suro (000); b) corxo (030).

203. 'Poncella, la flor abans d'obrir-se' .
o La flor abans d'obrir-se es diu un.. .

a) capull (010); b) capullo (030); c) capoll (070).

204. 'Òrgan de les plantes superiors especialitzat en la fixació de la planta i l'absorció d'aigua i
substàncies químiques'.
o La part d'una planta que va per davall terra i la hi subjecta s'anomena . . .

a) (ar)rails (010); b) raíces (030); c) raises (060) ; d) (ar)rels (070); e) raels (200).

205. 'Òrgan retràctil situata la part terminal de l'abdomen i que serveix com aarmaofensivaa alguns
insectes' .
o Com es diu l'agulla que clava la vespa en picar?

a)1içó (010); b) vinçó (011); c) funçó (012) ; d) agui[x]ó (060) ; e) agulló (070); t) punxa
(120) / punxo (121) ; g) punçó (180).

206. Insecte de la família dels formícids' .
o Insecte menut i molt treballador que apareix a les cases a festiu.

a) formigó (010); b) hormiga (030); c) formiga (070); d) cuc (120) .

207. 'Fer fugir un animal'.
o Fer fugir les mosques. Diem: «Xe, . . . les mosques, que en tens moltes damunt».

a) hoixar (010) / ahoixar (011); b) ahuixar (012) / hoixar (013); c) espantar (080).

208. 'Grup nombrós d'abelles' .
o Un grup d'abelles volant forma un. . .

a) eixam (000) / aixam (001); b) en [xjambre (030); c) enxam pronunciat [ejYjam1 (060) ;
d) enxambre pronunciat [ef'Jambre] (061) ; e) eixambre pronunciat a(1)xambre (170).

209. Insectes del gènere Bombus, semblant a les abelles però més gros, pelut i de vol brogent' .
o Insecte paregut a l'abella però més gros, pelut i que fa soroll en volar.

a) bomiró (010) / bumeró (011); b) bombiró (014) / bumbiró (015) ; c) bumerol (016) ; d)
brumerol (017); e) abe[x]orro (030); t) buberó (180) / bovir6 (181).

210. Insecte de la família del coccinèl-lids, de cos arredonit i èlitres puntejats' .
o Insecte semblant a (escarabat però roig i menudet, amb uns puntets negres al cos .

a) mariquita (030); b) mariqueta (060) ; c) marieta (070); d) mariola (090); e) cucaratxeta
(160) / cucaratxeta de Sant Miquel (161) / cucaratxeta de la mel (162) ; t) bouet (250) ; g)
maricona (251) .

211 . Insecte de l'orde dels lepidòpters'.
o Insecte volador amb les ales grans i de colors .

a) paloma (000) / palometa (001); b) maripossa (030) ; c) papallona (040) ; d) mariposa
pronunciat [mari'poza] (060) ; e) maripossa pronunciat [mari'posa] (061).

212 . Insecte paregut a la llagosta però més menut i no tan saltador, saltamartí' .
o Insecte paregut a la llagosta però més menut i no tan saltador.

a) llagostí (010); b) cavallet (012) ; c) saltamontes (030); d) saltamartí (050) ; e) saltamonts
(060) ; f) llangostí (180).
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213. Escarabat de cuina' .
o Insecte pareguta (escarabat però queva per les trapes i albellons.

a) pamerola (010); b) panderola (011); c) cucaraixa (030); d) pamerola (180).

214. Insecte de la família dels vèspids'.
o Insecte estiuenc voladora ratlles grogues i negres que té unapicadura dolorosa .

a) vespa (000); b) avespa (010); c) Llobet (011); d) avispa (030); e) vispa(060) ; t) abella
(180).

215. Teixit quefabriquen diversos aràcnids'.
o Teixit que fan les aranyes.

a) teranyina (010); b) telaranya (030); c) teranyina (070); d) talaranya (170).

216. 'Gènere de mamífers de la família dels camèlids (Camelus sp.), gran, robust i amb una odues
gepes' .
o Animal domèstic del desert ambdues gepes.

a) gamell (010); b) camello (030); c) camell (080).

217. 'Mamífer de l'orde dels quiròpters, ratapinyada' .
o Mena de rata voladora queapareix apoqueta nit a l'estiu per amenjar insectes mentre vola.

a) mosseguello (010) / mossiguello (011) / mossiguello (012); b) mosseguillo (013) /
mossiguello (014); c) morsiguíllo (015) / mosseguillo (016); d) morsiguello (017) /
mosseguello (018) / mursiguello (019); e) murciélago (030) / mur[0]iélago (031) /
murciégalo (032); f) rata penada (050); g) ratpenat (051); h) murciélac (060);1)murciàlago
(061) /murciégalo (062);.1) rata pelada(140); k) mossaguillo (180);1) monaguillo (181).

218. 'Amfibi de la família dels rànids'.
oAnimal verd i saltador que viu a les basses .

a) granota (000); b) rana (030).

219. Rèptil saure lacertiforme de diferents famílies' .
o Rèptil que ix a la nit per les parets . Vg . dibuix.

a) dragó, -et (000); b) tragó (010); c) lagart[x]a (030); d) Ilagarti[x]a (060); e)
lagartijapronunciat [layar'tid~a] (061); t) andragó (090); g) fardaxet (180); h) sargantana
(250);1) salamandra (251);j) fardaixina (252); k) drac (253).

220. Rèptil escatós de la família dels lacèrtids i de gran tamany (sobretot la Lacerta ocellata)' .
o Rèptil paregut a l'anterior però gran i de camp .

a) fardatxo (000); b) lagarto (030); c) llangardaix (040); d) llagan (060); e) lagart (061).

221 . 'Peix de la família dels selacis' .
o Vg . dibuix.

a) tauró (000); b) tiburon (030); c) tiburó (060).

222. 'Peix de la família dels túnids'.
o Com es diu aquell peix blanc i saborós que es posa en llanda amb oli?

a) tonyina, -eta (000); b) atun (030); c) atú (060).

223. 'Classe dels cordats de (embrancament dels vertebrats, ovípars, plomats, alats, de fecundació
interna, la major part voladors'.
o L'àguila, el falcó, el canari o el colomsón. . .

a)pardal, -et (000); b) ocell (070).

224. 'Òrgan format per les mandíbules dels ocells i revestit d'una beina còrnia'.
o Per on mengen els pardals?

a) pico (020); b) pic (060); c) bec pronunciat tant ['bek] com ['bsk] (070).
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225. 'Part posterior dels ocells' .
o La part de darrere d'un pardal .

a) coa (010) ; b) cola (030) ; c) cua (070) ; d) rabo (190).

226. 'Part posterior dels peixos'
o La part de darrere d'un peix.

a) coa (010) ; b) cola (030) ; c) cua (070); d) rabo (250).

227. 'Part posterior camosa de certs mamífers' .
o La part de darrere d'un gat.

a) cola (030) ; b) cua (070) ; c) rabo (160).

228. 'Producció de la pell dels ocells'.
o Els pardals estan coberts de. . .

a) ploma (000) ; b) pluma (030) .

229 . 'Ocell de l'ordre dels passeriformes de la família dels hirundínids, de cua forcada' .
o Ocell negre que ve a l'estiu i fa el niu a les teulades . Vg . dibuix.

a) golondrina (020) ; b) oroneta (070) / oronella (071).

230. 'Ocell de la família dels plocèids, el més conegut i habitador de les ciutats i pobles' .
o Pardal grisós més conegut i habitual als pobles i ciutats .

a) taulaí (O1 l) ; b) teuladí (050) ; c) gonió (060) ; d) tauladí (200) ; e) teulaí (201) .

231 . 'Ànec colíverd, ocell de la família dels anàtids, bon nadador, el mascle del qual té un magnífic
coll verd lluent; la femella és parda . Anas platyrhynchos'.
o Als saladars hi ha moltes classes de pardal. Aquest [vg . dibuix] quin és?

a) gabre (010) ; b) ànera (01 I) ; c) pato (030) ; d) ànec (070) ; e) anec (150) .

232. 'Extremitat locomotora de certs mamífers, carnosa, com ara la del cavall' .
o Extremitat del cavall .

a) pota (000) ; b) pata (030) ; c) cama (070) .

233. 'Extremitat locomotora de les aus '.
o Extremitat del pollastre.

a) pota (000) ; b) cama (001) ; c) pata (030) .

234 . 'Mamífer de la família dels èquids (Equus asinus)'.
o Animal domèstic, més menut que el cavall, amb el cap i les orelles més grosses .

a) ase (000) ; b) burro, -et (030) ; c) as(n) (060); d)mc (070) ; e) asse (150) ; t) matxo (250) .

235. Varietat domèstica del porc senglar (Sus scrofa)' .
o Animal la carn del qual serveix per a fer botifarres, salsitxes, pemils, etc .

a) porc (000) ; b) cotxino (030) ; c) cerdo (031) ; d) xino (190).

236. Mamífer remugant de la família dels bòvids (Bos taurus)' .
o Animal que s'utilitza per a torejar.

a) bou (000) a tota la comarca ; (050) a Guardamar i Crevillent; b) toro pronunciat [`toro]
(001) o [`toro] (002) a Guardamari Crevillent ; d) toro pronunciat ['toro] (030) a la resta de
la comarca .

237. Traure la llet d'una femella prement-li la mamella' .
o Idem .

a) munyir (000) / esmunyir (001) ; b) munyir (010) / esmunyir (011) amonyir (012) ; c)
ordenyar (030) ; d) traure la llet (120) ; e) sacar la llet (121) ; f) ammonyir (180) / armunyir
(181) / mullir (182) / almonyir (183) .
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238. 'En aquest lloc'.
o En aquell lloc és allí, en aquest lloc és .. .

a) aquí (020) ; b) ací (050).

239. 'En direcció a'.
o Uns van en direcció a aquí, els altres van . . . allà .

a)pac a (010) a Santa Pola, Torrellano, FAltet i la Marina ; (090) a la resta de la comarca ; b)
dret a (011) / detr a (012) / retr a (013); c) p'a (030); però (020) a Crevillent i Guardamar ; d)
hacía pronunciat [asja] (031); e) cap a (070).

240. 'En un lloc pròxim' .
o Si ta casa és pròxima a la meua, això és que vivim . . .

a) (a)prop(et) (000); b) cerca (020) a Guardamar ; (030) a la resta de la comarca .

241 . 'En un lloc no pròxim' .
o El contrari de prop (o cerca) .

a) (a)llunt pronunciat també [`junt] i fins i tot ['d~unt] (010) ; b) lluny (070); c) llarg (180).

242. 'Lentament' .
o El contrari de fer les coses a pressa és fer-les . . .

a) a espai, -et, -iu (000); b) despai, -et, -iu (001); c) xino-xano (010); d) aespau, -et (011)
a Torrellano i FAltet ; (090) a la resta ; e) d'espau, -et (012) a Torrefano i FAltet ; (091) a la
resta; /)a poc, apoquiu (013).

243. 'Segons' .
o Això depèn. Se. . . com un mires .

a) segun (030); b) segons (070); c) seguns (170).

244. 'A la part de dalt'.
o Això està. . . la taula [indicació] .

a) damunt (000); b) dalt (010); c) encima (030).

245. A la part de baix' .
o El contrari de damunt.

a) sota (040); b) davall (050); c) baix i ses variants abaix, debaix (060).

246. Dins, dintre' .
a Ei contrari de fora .

a) dins (000); b) dintre (001).

247. 'Mai, jamar .
o No ho he fet, ni abans, ni ara ni ho faré . . . de la vida .

a) mai (000); b) nunca (030) .

248 . 'En qualitat excessiva'
o Te n'has passat. M'has posat una quantitat excessiva de vi. Me n'has posat . . .

a) massa (000) a Torrellano, l'Altet, Santa Pola i les partides orientals ; (070) a la resta ; b) de
més (010); c) demasslado, -ao (030); d) demaslat (060) / demassiat (061).

249 . 'Aquestes coses, açò'.
o Aqueixes coses és això, aquestes coses d'ací és . . .

a) açò (050); b) astò (130).

250 . 'En quantitat regular'.
o Enguany, aquests arbres s'han portat bé . Han fet . . . fruita.

a) bastant (000); però (080) a Guardamar en la 4a i 3a generacions ; b) prou (090) ; però
(001) a Guardamar en la la i 2a generacions .
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251 . 'De matí o abans d'hora foscant, auna hora no avançada del dia'.
o II contrari de tard.

a) enjom (000) ; b) prompte (030) .

252. 'Menys'.
o E1 contrari de més.

a) manco (010); b) menos (030); c) menys (070): d) mens (140).

253. 'Protuberància frontal que posseeixen molts remugants' .
o Què tenen els bous al cap?

a) cuerno (020); b) banya (070).

254. 'Genoll'
o [Indicació] .

a) g[e]noll (000); (070) a 1'Altet, Torrellano, part . or. i Santa Pola; b) g[i]noll (010); (090) a
Crevillent, Guardamar i la Marina ; c) rodilla (030).

255. 'Fstemudae
o Si estàs refredat normalment tusses i també et pot pegar per. . . [gest] .

a) esomdar(010); estemuar (011); b) estomudar (030); c) estemudar (070); d) estornuar
(170); estamudar (171).

2.3.5. Adscripcions de variants

Oferim ara agrupades per categories totes les respsotes obtingudes. Les formes

amb una (9 són castellanismes semàntics. Recordem que no especifiquem

ortogràficament les variants fonètiques corresponents als fenòmens fonètics noconsiderats

en aquest apartat lèxic. Per als mots no catalans o híbrids, seguim, sempre que puguem,

les regles ortogràfiques del català .

Entre parèntesis apareix, sempre que convé, el sinònim o sinònims estàndards,

seguit del número de localització en el qüestionari. Entre claudàtors indiquem la

codificació assignada però simplificada, és adir, sense diferenciar variants`'.

MODELTRADICIONAL
COINCIDENT AMB QUALSEVOL DELS MODELS ESTÀNDARDS CATALANS 000

a espai (a poc a poc; 242) [000]

	

afonar (86) [000]
a espaiet (a poc a poc; 242) [000]

	

aixam (208) [000]
a espaüu (a poc a poc; 242) [000]

	

aixeta (119) [000]
abans (adés, fa poc; 196) [000]

	

al be (a collibè ; 154) [000]
abans (antigament; 197) [000]

	

aladre (180) [000]

45' Recordem que, igual com hem optat en els nivells fonètic i morfològic, les variants
pertanyents a un mateix codi es marquen amb el dígit de les unitats.
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albelló (88) [000]
ampolla (botella ; 110) [000]
aprop (240) [000]
apropet (240) [000]
arracà (arracada; 65) [000]
arrapar (esgarrapar; 32) [000]
ase (234) 1000]
bambolla (bombolla; 171) [000]
bastant (250) [000]
bes (besada, petó ; 15) [000]
beset (besada, petó; 15) [000]
bessons (5) [000]
blau (63) [0001
blaüra (blau ; 39) [000]
bombeta (bombeta; 103) [000]
bony (6) [000]
borrumballa (encenall, borumballa; 92) [000]
borumballa (92) [000]
botella (110) [000]
botijós (13) [000]
bou (236) [000]
bromera (172) [000]
calfar (7) [000)
calfred (esgarrifança; 26) [000]
call (43) [000]
cama (232) [0001
camisola (62) [000]
carpó (17) [000]
carxofa (132) [000]
cigró (144) [0001
cirera (137) [000]
cirereta (137) [000]
ciri (espelma ; 121) [000]
clavar (ficar alguna cosa punxent; 73) [000]
colze (25) [000]
creïlla (131) [000]
cullera (145) [000]
d'espai (a poc a poc; 242) [000]
d'espaiet (a poc a poc; 242) [000]
d'espaiiu (a poc a poc; 242) [000]
damunt (sobre ; 244) [000]
demanar (55) [000]
desbaratat (malmès, un aparell, avariat ; 68) [000]
desfondrar (86) [000]
dins (246) [0001
dintre (246) [000]
dragó (219) [000]
dragonet (219) [000]
dur (portar cap ací ; 53) [000]
eixam (208) 1000]
embrutar (75) [000]
en conill (nu; 56) [000]
en dejú (126) [000]
enjorn (251) [000]
esfondrar (86) [000]

esgarrar (esquinçar, estripar paper; 59) [000]
esgarrar (esquinçar, estripar teixits ; 58) [000]
esguitar (169) [000]
esmolar (117) [000]
esmunyir (237) [000]
espalar-se (espatllar-se, ferir-se ; 34) [000]
espàrrec (140) [000]
espelma, ciri (121) [000]
espentar (empènyer; 19) [000]
esquerre (44) [000]
estrella (estel, estrela,186) [000]
famolenc (42) [000]
fardatxo (220) [000]
farfallós (13) [000)
fil d'aram (101) [000)
fuster (49) [000]
galló (grill de cítric ; 146) [000]
galló (grill, molla d'un fruit sec, 147) [000]
ganivet (115) [000]
granota (218) [000]
grip (fem . ;38) [000]
ham (100) 1000]
illa (174) [000]
joguet (163) [000]
(Illa (Plana) (175) [000]
llamp (185) [0001
lleixiu (122) [000]
llevar (51) [000]
mai (247) [000)
maig (289) [000]
març (188) [0001
massa (adverbi ; 248) [000]
matalaf (104) [000]
matalàs (104) [000]
matí (198) [0001
matinà (matinada; 199) [000]
mona (dolç de Pasqua ; 127) [000]
munyir (237) [000]
muscle (24) [000]
net (124) [000]
novembre (192) [000]
ofegar (35) [000]
ona (176) [0001
pallola (xarampió; 37) [000]
paloma (211) [000]
palometa (211) [000]
pardal (223) [000]
pardalet (223) [000]
pare (159) [000]
pegar un pessic (27) [000]
penjar (54) [000]
pereta (bombeta ; 103) [000]
pessigar (27) [000]
pilota (de carn 152) [000]
pinta (99) [000]
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platja (177) [000]

ploma (228) [000]

poal (97) [0001
porc (235) [000]

portar (dur cap ací; 53) [000]
pota (d'ocell ; 233) [000]

pota (de mamífer; 232) [000]
prop (240) [000]

propet (240) [000]

prou (bastant; 250) [000]
rentar (esbandir; 98) [000]

retortilló (caragolamentdeventre, retorçó;36) [000]
rovell (149) [000]
rovellet (149) [000]

safanòria (130) [000]
sancer (sencer; 70) [000]

sencer (70) [000]
setrill (93) [000]
setrillet (93) [000]
sípia (sèpia; 141) [000]
suc (118) [000]
surar (170) [000]

suro (207) [000]
sutja (95) [000]
tauró (221) [0001
teulà (teulada ; 85) [000]

tonyina (222) [0001
tonyineta (222) [000]

tóro (bou brau ; 236) [000]

tòro (bou brau ; 236) [000]
trencat (67) [000]

turmell (20) [000]
ulleres (9) [000]

ungla (10) [000]
variat (malmès, un aparell, avariat; 68) [000]
vespa (214) [0001

vidriola (167) [000]
xafar (calcigar, trepitjar el peu; 28) [0001
xafar (calcigar, trepitjar ráim ; 29) [000]

MODELTRADICIONAL
NO COINCIDENT AMB QUALSEVOLDELS MODELS ESTÀNDARDS CATALANS 010

a ba borrego (a collibè ; 154) [010]

a ba borreguet (a collibè ; 154) [0101
a ba i borrego (a collibè; 154) [010]
a barrals (a bots i barrals ; 182) [010]
a be borrego (a collibè ; 154) [010]
a be borreguet (a collibè ; 154) [010]
a cacot (a collibè ; 154) [010]
a coix-coix (a peu coix; 155) [0101

a espau (242) [010]
a espauet (242) [010]

a poc (a poc a poc; 242) [010]
a poquiu (a poc a poc; 242) [010]

a rejo (a bots i barrals;182) [010]

aréjol (a bots i barrals;182) [010]
a réjols (a bots i barrals;182) [010]
a rejos (a bots i barrals;182) [010]
abaejo (bacallà ; 143) [0101
acarxofa (carxofa ; 132) [010]

acatxat (ajupit; 30) [010]
afincar (ficar-se alguna cosa punxent; 73) [010]
afondre (afonar, esfonsar ; 86) [010]
afonir (afonar, esfonsar; 86) [0101

afuegar (ofegar; 35) [0101
afunir (afonar, esfonsar; 86) [010]
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agimponat (ajupit; 30) [010]
agrip (masc . ;grip; 38) [010]
ahoixar (espantar; 207) [010]
ahuixar (espantar; 207) [010]
aidar (ajudar ; 33) [010]
aiguarrada (xàfec ; 183) [010]
ajuar (ajudar ; 33) [010]
ajumponat (ajupit ; 30) [010]
al be borrego (a collibè ; 154) [010]
al be borreguet (a collibè ; 154) [010]
alàstic (samarreta ; 62) [010]
alastiquet (samarreta ; 62) [0101
albargenya (albergínia ; 128) [010]
albargina (albergínia ; 128) [010]
alcarxofa (carxofa; 132) [010]
alforrar (estalviar; 46) [010]
allunt (lluny; 241) [010]
almagasent (magatzem ; 83) [010]
almorzar (esmorzar; 153) [010]
almozar (esmorzar; 153) [010]
amagasent (magatzem ; 83) [010]
amolar (esmolar; 117) [010]
amonyir (munyir ; 237) [010]
amorzar (esmorzar; 153) [010]
anadar (nadar ; 80) [010]
anadar (surar; 170) [010]
ancanària (carxofa; 132) [010]
anear (surar ; 170) [010]
anedar (nadar ; 80) [010]
ànera (ànec collverd ; 231) [010]
ans (abans, adés, fa poc ; 196) [010]
ans (abans, antigament ; 197) [010]
aponat (ajupit; 30) [010]
apunxonat (ajupit; 30) [010]
arbelló (albelló ; 88) [010]
ariçó (esgarrifança, calfred ; 26) [010]
armonyir (munyir; 237) [010]
armorzar (esmorzar; 153) [010]
armozar (esmorzar; 153) [010]
armunyir (munyir; 237) [010]
arrai7s (arrels ; 204) [010]
assentaüra (call; 43) [010]
atximponat (ajupit ; 30) [010]
atxumponat (ajupit; 30) [010]
aufegar (ofegar ; 35) [010]
aufuegar (ofegar; 35) [010]
aüssar (alçar, aixecar ; 40) [010]
avelutxo (estel, milotxa ; 165) [010]
avespa (vespa ; 214) [010]
avilutxo (estel, milotxa ; 165) [010]
a[x]uegar (ofegar ; 35) [010]
bacallar (bacallà ; 143) [010]
balones (molles de greix, especialment a la panxa ;

156) [010]
banastra (cistella; 105) [0101

barbulla (bombolla; 171) [0101
bargenya (albergínia; 128) [010]
bargina (albergínia; 128) [010]
barnejar (barrejar; 120) [010]
barumballa (encenall, borumballa; 92) [010]
blaverol (blau ; 39) [010]
blec (quitrà ; 82) [010]
boljaca (butxaca; 66) [010]
bomba (bombolla ; 171) [010]
bombeta (bombolla; 171) [010]
bombiró (borinot; 209) [010]
bomiró (borinot; 209) [010]
borbulla (bombolla ; 171) [010]
borbulla (bombolla ; 171) [010]
borjaca (butxaca; 66) [010]
borufalla (encenall, borumballa ; 92) [010]
braverol (blau ; 39) [010]
bresquilla (préssec; 136) [010]
broma (bromera, escuma ; 171) [010]
brossa (fem, escombreries ; 90) [010]
brumballa (encenall, borumballa ; 92) [010]
brumerol [borinot ; 209) [010]
buberó (borinot; 209) [010]
bumbiró (borinot; 209) [010]
bumeró (borinot ; 209) [010]
bumerol (borinot ; 209) [010]
burrumballa (encenall, borumballa ; 92) [010]
burumballa (encenall, borumballa; 92) [010]
butjaca (butxaca ; 66) [010]
càira (cadira; 109) [010]
canasta (cistella; 105) [0101
capull (poncella ; 203) [010]
caria (cadira; 109) [010]
carlóta (safanòria ; 130) [010]
carlóta (safanòria ; 130) [010]
catxerulo (estel, milotxa ; 165) [010]
catxirulo (estel, milotxa ; 165) [010]
cavallet (saltamartí, llagosta; 212) [010]
cestella (cistella ; 105) [010]
cireta (cirera ; 137) [010]
clevill (badall, clivell; 89) [010]
coa (cua d'ocell ; 225) [010]
coa (cua de peix; 226) [010]
colp de mar (onada; 176) [010]
comare (padrina de casament; 48) [010]
comare (padrina de fonts ; 47) [010]
copló (carpó, rabada animal; 17) [010]
copró (carpó, rabada animal; 17) [010]
corpó (carpó, rabada animal; 17) [010]
crilla (crei7la, patata ; 131) [010]
cropó (carpó, rabada animal; 17) [010]
cucar I'ull (clucar; 2) [010]
cuscanelles (pessigolles, cosquerelles ; 31) [010]
d'espau (a poc a poc; 242) [010]
d'espauet (a poca poc ; 242) [010]
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de més (massa ; 248) [010]
demprés (després ; 195) [010]
denans (abans, adés, fa poc; 196) [010]
denans (abans, antigament; 197) [010]
desgarrar (esquinçar, estripar paper; 59) [010]
desgarrar (esquinçar, estrípar teíxits ; 58) [010]
desguellar (esquinçar paper; 59) [010]
desguellar (esquinçar tela; 58) [010]

despeior (albelló ; 88) [010]
despertugó (esglai ; 41) [010]
desquallat (decebut ; 78) [010]
destraviat (malmès; 68) [010]
detr a (capa; 239) [010]

dormiscon (dormilec; 1) [010]
dragó (estel, milotxa; 165) [010]
dret a (cap a; 239) [010]

dumenge (diumenge; 194) [010]
durulló (call; 43) [010]
eixeta (aixeta; 119) [010]
eixquert (esquerre; 44) [010]
elàstic (samarreta; 62) [010]
elastiquet (samarreta ; 62) [010]
elmozar (esmorzar; 153) [010]
embeure(`s) (arronsar-se, entrar-se'n; 57) [010]
en cúrios (en conill, nu ; 56) [010]
en dejuc (en dejú ; 126) [010]
en dijú (en dejú ; 126) [010]

encarnella (carxofa; 132) [010]
entortil16 (caragolament deventre, retorç6;36) [010]
entregue (sencer; 70) [010]

entxut (eixut ; 111) [010]
envilotxa (estel, milotxa; 165) [010]
enxut (eixut; 111) [010]

eriçament (esgarrifança, calfred; 26) [010]
ermozar (esmorzar; 153) [010]
escarpior (pinta; 99) [010]
escarpó (carpó, rabada animal ; 17) [010]
escorfa (corfa, escorça; 150) [010]
esfondrir (afonar, esfonsar ; 86) [010]
esguellar (esquinçar, estripar paper; 58) [010]
esguellar (esquinçar, estripar teixits ; 58) [010]
esmonyir (munyir; 237) [010]
espalmaor (raspall ; 102) [010]
espalmaora (raspall ; 102) [010]
espàrec (espàrrec; 140) [010]
espàric (espàrrec; 140) [010]
espàrec (espàrrec; 140) [010]
espeior (albelló ; 88) [010]
espertugó (esglai ; 41) [010]
espertuó (esglai ; 41) [010]
espinella (canella; 23) [010]
espior (albelló ; 88) [010]
esprà (vesprada, tarda; 200) [010]
esquallat (decebut ; 78) [010]
esquer (esquerre; 44) [010]

esquerro (esquerre; 44) [010]
esquert (esquerre; 44) [010]
estibar (empènyer; 19) [010]
estrella (milotxa, estel; 165) [010]
eufegar (ofegar; 35) [010]
feixut (atapeít ; 60) [010]
fiçó (ficar; 73) [010]
fincar (ficar un objecte punxent; 73) [010]
floricol (coliflor; 148) [010]
fogasseta (mena de dolç, pa cremat; 127) [010]
fonar (86) [010]

fondre (afonar, esfonsar; 86) [010]
forcat (aladre, arada; 180) [010]
forment (blat; 201) [010]
formigó (formiga; 206) [010]
fresol (fesol; 133) [010]
friolenc (fredolic ; 69) [010]
fugir (llevar; 51) [010]
funçó (fibló ; 205) [010]

gabre (ànec collverd ; 231) [010]
galipot (quitrà ; 82) [010]
gall (galló de cítric, grill ; 146) [010]
gallet (gafó de cítric, grill ; 146) [010]
gamell (camell; 216) [010]
ganyivet (ganivet; 115) [010]
garaig (garatge ; 84) [010]
garaix (garatge ; 84) [010]
garró (turmell ; 20) [010]

gavinet (ganivet; 115) [010]
gavinyet (ganivet ; 115) [010]
gentilla (llentilla ; 138) [010]

giver (gener; 187) [010]
glai (esglai ; 41) [010]
grip (masc. ; grip ; 38) [010]
guílotxa (estel, mílotxa; 165) [010]
hoixar (espantar; 207) [010]
huixar (espantar; 207) [010]
juar (ajudar; 33) [010]
juasquet (joguet, joguina; 163) [010]
juasqueta (joguet, joguina; 163) [010]
juesca (joguet, joguina; 163) [010]
juesquet (joguet, joguina; 163) [010]
juesqueta (joguet, joguina; 163) [010]

juet (joguet, joguina; 163) [010]
juguet (joguet, joguina; 163) [010]
jun (juny; 190) [010]
juriol (juliol ; 191) [010]

llagostí (saltamartí, llagosta ; 212) [010]
Ilobet (vespa; 214) [010]

Ilunt (lluny ; 241) [010]
magasent (magatzem; 83) [010]

maití (matí; 198) [010]
mal (individu dolent, roí; 72) [010]
mal (objecte dolent, roí; 71) [010]
malacató (préssec; 136) [010]
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mangana (poma; 135) [010]
manco (menys ; 252) [010]
mar (fem . ; platja; 177) [010]
matalap (mataaaf; 104) [010]
melacató (préssec; 136) [010]
mirlotxa (estel, milotxa; 165) [010]
molar (esmolar ; 117) [010]
monya (nina; 166) [010]
monyica (nina; 166) [010]
monyir (munyir; 237) [010]
morseguello (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
morseguillo (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
morsiguello (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
morsiguillo (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
mosseguello (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
mosseguillo (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
mossiguello (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
mossiguillo (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
munyica (nina; 166) [010]
mursiguello (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
mussiguello (rata penada, ratapinyada; 217) [010]
Naal (Nadal ; 157) [010]
naar (nadar ; 80) [010]
nafrar-se (ferir-se, espatllar-se ; 34) [010]
Nal (Nadal; 157) [010]
nans (abans, adés, fa poc; 196) [010]
nans (abans, antigament ; 197) [010]
near (nadar ; 80) [010]
nona (nina ; 166) [010]
paastre (repeló, reveixí ; 11) [010]
pac a (cap a; 239) [010]
panderola (escarabat de cuina; 213) [010]
pandorga (simbomba; 158) [010]
panerola (escarabat de cuina; 213) [010]
pantasma (fem. ; fantasma; 164) [010]
parpall (parpella; 3) [010]
pàrpol (parpella; 3) [010]
pasme (esglai ; 41) [010]
pastre (repeló, reveixí; 11) [010]
pereto (bony al cap; 6) [010]
pintó (pinta; 99) [010]
pisar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [010]
pisar (trepitjar, calcigar raïm ; 29) [010]
pontilló (puntada de peu, puntelló ; 14) [010]
puntelló (puntada de peu, puntelló ; 14) [010]
puntilló (puntada de peu, puntelló; 14) [010]
punxonat (ajupit; 30) [010]
querailla (creïlla, patata ; 131) [010]
quereilla (crei7la, patata ; 131) [010]
querilla (crei7la, patata; 131) [010]
rabello (carpó humà; 16) [010]
rabello (carpó, rabada animal; 17) [0101
racà (arracada ; 65) [010]
rails (arrels ; 204) [0101
raja (badall, clivell; 89) [010]

600

ramar (nadar; 80) [010]
refreat (refredat; 12) [010]
rellamp (llampec; 185) [010]
renegar (renyar, marmolar; 74) [010]
repèl (repeló, reveixí ; 11) [010]
retr a (cap a; 239) [0101
revencillà (caragolament de ventre, retorçó ; 36)

[010]
roig (pèl-roig; 76) [010]
roig (ros ; 77) [010]
roig apanotxat (pèl-roig; 76) [010]
roig assafranat (pèl-roig; 76) [010]
roig de panotxa (pèl-roig; 76) [010]
roig encarnissat (pèl-roig ; 76) [010]
roig picatós (pèl-roig ; 76) [010]
roig picotós (pèl-roig ; 76) [010]
roín (individu dolent, roí; 71) [010]
roín (objecte dolent, roí; 71) [010]
roixio (rosada; 184) [010]
rolls (molles de greix, especialment a la panxa; 156)

[010]
rot (trencat; 67) [010]
ruixcà (bugada; 96) [010]
ruscà (bugada; 96) [010]
sarsallós (farfallós, tartamut; 13) [010]
sarsallós (farfallós, tartamut; 13) [010]
sentaüra (call; 43) [010]
serraüra (serradures ; 91) [010]
sitara (envà, barandat; 94) [0101
somior (albelló ; 88) [010]
sullar (tacar ; 75) [010]
sumior (albelló ; 88) [010]
ta (pare ; 159) [010]
tapit (atapeït ; 60) [010]
taranyina (teranyina ; 215) [010]
tarongeta (pilota de carn ; 152) [010]
tata (pare ; 159) [010]
taulaí (teuladí; 230) [010]
terongeta (pilota de carn; 152) [010]
teronja (taronja ; 134) [010]
terrat (teulada ; 85) [010]
tindre (o tenir) hestèric (badallar; 21) [010]
tindre (o tenir) histèric (badallar; 21) [010]
tindre (o tenir) migranya (badallar; 21) [010]
tomata (tomàquet, tomaca; 139) [010]
tonya (mena de dolç, pa cremat ; 127) [010]
torcar (eixugar; 125) [010]
tormell (turmell ; 20) [0101
torondo (bony al cap; 6) [010]
tortilló (retorçó ; 36) [010]
toruro (bony al cap; 6) [0101
tovalla (tovallola ; 113) [010]
tragó (dragó; 219) [010]
tragó (estel, milotxa ; 165) [010]
tremolí (esgarrifança, calfred ; 26) [010]
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tremoló (esgarrifança, calfred; 26) [010]
tximponat (ajupit ; 30) [010]
txumponat (ajupit ; 30) [010]
ufegar (ofegar; 35) [010]

urellà de la mar (platja; 177) [010]
ussar (alçar, aixecar; 40) [010]
vedriola (guardiola, vidriola; 167) [010]
vinçó (ficar ; 73) [010]

visgüenyo (guerxo; 4) [010]
vore (veure ; 45) [0101
xangló (singlot; 8) [010]

xapacó (xàfec ; 183) [010]
xapalló (xàfec; 183) [010]

xapicar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [010]
xapicar (trepitjar, calcigar ráim ; 29) [010]
ximenera (fumeral, xemeneia ; 106) [010]
xino-xano (a poca poc; 242) [010]
xirimbela (tombarella, volantí; 162) [010]
xumenera (fumeral, xemeneia ; 106) [010]

MODEL TRADICIONAL
QUE ÉS UN CASTELLANISME NO ADAPTAT (O ADAPTACIÓ NO OBSERVABLE)
COINCIDENTAMB L'ESTÀNDARD CASTELLÀ 020

aquí (ací; 238) [020]
barco (vaixell; 178) [0201
bolsa (bossa ; 112) [020]
bostessar (badallar; 21) [020]
cera (vorera; 81) [020]
cerca (prop; 240) [020]
cuerno (banya ; 253) [020]

cutxara (cullera; 145) [0201

escalera (escala; 108) [0201
llevar (dur, portar damunt; 52) [020]
mueble (moble ; 107) [020]
olvidar (oblidar; 79) [020]
ona (176) [020]

p'a (cap a; 239) [020]
párpado (parpella; 3) [020]
pepino (cogombre; 129) [020]

pico (bec; 224) [0201
sombra (ombra ; 181) [0201
surdo (esquerrà; 22) [020]

tarde (vesprada, tarda; 200) [020]
tissa (guix; 160) [020]

unya (ungla; 10) [0201
visco (guerxo; 4) [020]
xarco (toll, bassal; 168) [020]

601

PROVINENT O

MODEL TRADICIONAL

QUEÉS UN CASTELLANISMEPROVINENTOCOINCIDENTAMBMODELS CASTELLANSNOPERTANYENTS
AL'ESTÀNDARDCASTELLÀ 160

aporrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ; 34)
[160]

baldosa (vorera; 81) [1601
cucaratxeta (marieta, insecte; 210) [160]
cucaratxeta de la mel (marieta, insecte; 210) [160]
cucaratxeta de Sant Miquel (marieta, insecte; 210)

[160]

desgarítat (malmès, un aparell; 68) [1601
desgarlitat (malmès, un aparell; 68) [160]
desgarritat (malmès, un aparell; 68) [160]

encarnat (vermell ; 64) [160]
esporrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ; 34)

[1601
porrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;34) [160]
rabo (cua carnosa; 227) [1601
siment (llavor ; 179) [160]

socato (esquerrà; 22) [1601
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MODELTRADICIONAL
QUEÉS UN HÍBRID ENTREEL CATALÀ I EL CASTELLÀ ESTÀNDARD 130

arranyar (arrapar, esquinçar; 32) [130]
astò (açò ; 249) [130]

hòmia (humida; 173) [130]

MODELTRADICIONAL

QUEÉS UN CASTELLANISMEADAPTATPROVINENTOCOINCIDENT DE L'ESTÀNDARDCASTELLÀ 220
arrempuixar (espentar, empènyer; 19) [220]
càixcara (closca d'ou ; 151) [220]

càixquera (closca d'ou ; 151) [220]
càsquera (closca d'ou ; 151) [220]
empuixar (espentar, empènyer; 19) [220]
espà (espasa; 114) [220]

estropall (fregall ; 123) [220]

INNOVACIó

QUEÉS UNCASTELLANISME NO
acaballito (a collibè; 154) [030]
a coscoletes (a collibè ; 154) [030]
a ('espalda (a collibè ; 154) [030]
a la pata co[x]a (a coix-coix; 155) [030]
abe[x]orro (borinot ; 209) [030]
aceitera (setrill ; 93) [030]
acera (voravia; 81) [030]

afilar (esmolar; 117) [030]
agatxat (ajupit; 030) [030]

ahogar (ofegar; 35) [030]
ahorrar (estalviar; 46) [030]
aiudar (ajudar; 33) [030]
alambre (fil d'aram, filferro ; 154) [030]
alcatxófa (carxofa; 132) [030]
almassén (magatzem; 83) [030]
almorsar (esmorzar; 153) [030]
ansuelo (ham ; 100) [030]

antes (abans, adés, fa poc; 196) [030]
antes (abans, antigament ; 197) [030]
an[0]uelo (ham; 100) [030]
apretat (atapeït ; 60) [030]
arado (aladre, arada; 180) [030]
aranyar (arrapar; 32) [030]
assul (blau; 63) [030]
atun (tonyina; 222) [030]
averiat (desbaratat, malmès un aparell; 68) [030]
avispa (vespa; 214) [030]
bacalao (bacallà;143) [030]
bassura (fem, escombreries ; 90) [030]
beren[x]ena (albergínia; 128) [030]
bessito (besada, petó; 15) [030]
besso (besada, petó; 15) [030]
bolsillo (butxaca ; 66) [030]

hòmida(humida; 173) [130]

Ilició (lliçó ; 161) [130]
ranyar (arrapar, esquinçar; 32) [130]

garvanço (cigró ; 144) [220]
navaja (navalla; 116) [220]
olviar (oblidar; 79) [220]
rempuixar (espentar, empènyer; 19) [220]
riny6 (reny6 ; 18) [220]
roïo (soroll ; 87) [220]

xàrcol (toll, bassal ; 168) [220]

602

ADAPTAT(OSEMÀNTIC)PROVINENT DE L'ESTÀNDARD CASTELLÀ030
bombilla (bombeta ; 103) [030]

borbu[x]a (bombolla; 171) [030]
bostessar (badallar; 21) [030]
bulto (bony al cap; 6) [030]
burbu[x]a (bombolla; 171) [030]

burret (ase ; 243) [030]
burro (ase ; 243) [030]

calentar (calfar; 7) [030]
callo (call; 43) [030]
camello (camell; 216) [030]

camisseta (samarreta d'esportista ; 61) [030]
camisseta (samarreta interior ; 62) [030]
capullo (poncella; 203) [030]
cáscara (closca; 150) [030]
cepillo (raspall ; 102) [030]
cerca (prop; 240) [030]
cerdo (porc; 235) [030]
ceressa (cirera ; 137) [030]

cereza pr . [6]ere[6]a (cirera ; 137) [030]
cesta (cistella ; 105) [030]
cesta pr. [0 ]esta (cistella; 105) [030]
codo (colze; 25) [030]

cola (cua carnosa; 227) [030]
cola (cua d'ocell ; 225) [030]

cola (cua de peix; 226) [030]
colà (bugada; 96) [030]
colgar (penjar; 54) [030]

cometa (estel, milotxa; 165) [030]
cortessa (corfa, escorça; 150) [030]
corte[0]a (corfa, escorça; 150) [030]
corxo (suro; 202) [030]

cosquilles (cuscanelles, pessigolles; 31) [030]
cotxino (porc; 235) [030]
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crieta (badall, clivell; 89) [0301

cubo (poal, galleda; 97) [030]

cucaratxa (escarabat de cuina; 213) [030]

cutxara (cullera ; 145) [0301

cutxillo (ganivet ; 115) [0301

decepcionat (decebut; 78) [0301
demassiado (massa ; 248) [030]

demassiao (massa; 248) [030]
después (després ; 195) [030]

diciembre (desembre; 193) [030]

dormilon (dormilec; 1) [0301

empu[x]ar (empènyer, espentar; 19) [030]

en aiunes (en dejú ; 126) [0301

en cuclilles (ajupit ; 30) [030]

en cuquilles (ajupit ; 30) [0301
encima (damunt; 244) [030]

enero (gener ; 187) [0301

en[x]ambre (eixam ; 208) [030]
en[x]uagar (esbandir, rentar; 98) [0301

escalofrio (calfred ; 26) [030]

escatxarrat (desbaratat, malmès un aparell; 68)

[030]

espada (espasa; 114) [0301

espárrago (espàrrec; 140) [030]

espinilla (canella ; 23) [030]

espuma (escuma, bromera; 172) [030]

fil d'alambre (fil d'aram; 101) [030]
friolero (fredolic ; 69) [030]

gafes (ulleres ; 9) [0301

gara[x]e (garatge ; 84) [0301

garbanço (cigró ; 144) [030]
garban[01o (cigró ; 144) [030]

ga[xIo (gall6 de cítric; 146) [030]

gemelos pr. [x]emelos (bessons ; 5) [0301

golondrina (oroneta; 229) [0301

grieta (badall, clivell ; 89) [030]

grifo (aixeta; 119) [0301

gripe (fem. ; grip ; 38) [030]
guinyar (clucar; 2) [030]

habitxuela (fesol, mongeta; 133) [030]

hacia (cap a; 239) [030]

hipo (singlot; 8) [030]
hollín (sutja ; 95) [030]
hombro (muscle; 24) [0301

hormiga (formiga ; 206) [0301

húmeda (humida; 173) [030]

hundir (esfonsar, afonar ; 86) [030]

hutxa (guardiola ; 167) [030]

iema (rovell; 149) [0301

isla (illa ; 174) [0301
júlio pr . [xjúlio (juliol ; 191) [030]

júnio pr.[x]únio (juny; 190) [0301

lagart[x]a (dragó; 219) [030]

lagarto (fardatxo, llangardaix; 220) [0301
lentes (ulleres ; 9) [0301

603

le[x]ia (lleixiu ; 122) [030]

madrina (padrina, comare de casament; 48) [0301
madrina (padrina, comare de fonts; 47) [030]

madrugada (matinada; 199) [030]

maio (maig; 189) [0301

malo (individu dolent, roí; 72) [030]

malo (objecte dolent, roí; 71) [0301
manxar (tacar; 75) [030]

março (març; 188) [030]
maripóssa (palometa, papallona; 211) [0301

mariquita (marieta, insecte; 210) [030]
mellissos (bessons ; 5) [0301

menos (menys ; 252) [030]

me[x]illó (musclo, clòtxina; 142) [030]
mitxelins (molles; 156) [030]

munyeca (nina; 166) [0301

murciégalo (rata penada, ratapinyada; 217) [030]
murciélago (rata penada, ratapinyada; 217) [030]

mur[0]iélago (rata penada, ratapinyada; 217) [030]

Navidà (Nadal; 157) [030]

Navidat (Nadal ; 157) [030]

noviembre (novembre; 192) [030]

nunca (mai ; 247) [030]

ola (ona; 176) [0301
ordenyar (esmunyir; 237) [030]

p'a (cap a; 239) [0301
papà (parem papa; 159) 1030)

papi (parem papa; 159) [030]

párpado (parpella; 3) [0301

pata (pota d'ocell ; 233) [030]
pata (pota de mamífer; 232) [0301

pata(da) (puntelló; 14) [0301

pato (ànec; 231) [0301

pedir (demanar ; 55) [030]

peine (pinta ; 99) [030]

pelirro[x]o (pèl-roig ; 76) [030]

pelliscar (pessigar; 27) [030]
pissar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [030]

plaia (platja; 177) [030]
pluma (ploma; 228) [030]

pompa(bombolla; 171) [030]

prompte (enjorn; 251) [030]
ràices (arrels ; 204) [030]

rana (granota; 218) [0301

rasgar (esquinçar ; 58) [0301

reganyar (renyar; 74) [0301

relámpago (llampec ; 185) [0301

renyir (renyar; 74) [030]

rocio (rosada; 184) [030]

rompre (esquinçar paper; 59) [030]

rompre (esquinçar teixits ; 58) [030]

rot (desbaratat, malmès un aparell; 68) [0301

ro[x]o (vermell, roig ; 64) [030]

rúbio (ros ; 77) [030]
ruïdo (soroll ; 87) [030]
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sacar (llevar; 51) [030]

sacar (traure, de l'interior; 50) [030]
salpicar (esguitar, esquitxar; 169) [030]
saltamontes (llagosta, saltamartí ; 212) [030]
sambomba (sambomba, 158) [030]
sanahória (safanòria, pastenaga; 130) [030]
sec (eixut; 111) [030]

secar (eixugar ; 125) [030]
segun (segons; 243) [030]
semilla (llavor; 179) (030]

serrín (serradures ; 91) [030]
somidero (albelló ; 88) [030]

sumidero (albelló ; 88) (030]
sumo (suc ; 118) [030]
susto (esglai ; 41) [030]
Tabarca (l'Illa Plana; 175) [030]
tabique (envà; 94) [030]
tarde (vesprada, tarda; 200) [030]
tartamudo (tartamut; 13) [030]
tarta[x]a (tartamut; 13) [030]
telaranya (teranyina; 215) [030]
tetxat (teulada; 85) [030]
tetxo (teulada; 85) [030]
tiburon (tauró; 221) [030]
ti[0]a (guix; 160) [030]
toalla (tovallola; 113) [030]
tobillo (turmell; 20) [030]
tóro (toro, bou; 236) [030]
trencar (esquinçar paper; 59) [030]
trencar (esquinçar teixits ; 58) [030]
trencat (desbaratat, malmès un aparell; 68) [030]
trigo (blat; 201) [030]

visco (guerxo; 4) [030]
voltereta (tombarella, volantí; 162) [030]
xaparron (xàfec ;183) [030]
ximenea (fumeral, xemeneia ; 106) [030]
zanahória pr. [0]anahória (safanòria, pastenaga;

130) [030]
zurdo pr. [6]urdo (esquerrà; 22) [030]

tupit (atapéit; 60) [030]
txitxon (bony al cap; 6) [030]
unya (ungla ; 10) [030]
véla (espelma ; 121) [030]

vinagrera (setrill ; 93) [030]
vina[x]era (setrill ; 93) [030]
viruta (encenall, borumballa ; 92) [030]

INNOVACIÓ

PROVINENT DELMODELESTÀNDARDDELCATALÀ CENTRAL (O PRINCIPAT[ EN GRAL .) 040
ampolla (botella ; 110) [040]

dolent (individu roí; 72) [040]
dolent (objecte roí; 71) [040]
empentar (espentar; 19) [040]

empènyer (espentar; 19) [040]
escombreries (fem ; 90) [040]
escorça (closca de l'ou; 151) [040]
escorça (crosta, corfa del pa ; 150) [040]
escuma (bromera; 172) [040]
espatllat (desbaratat, malmès ; 68) [040]
galleda (poal; 97) [040]

joguina (joguet; 163) [040]

llangardaix (fardatxo; 220) [040]
mongeta (fesol; 133) [040]
nedar (nadar; 80) [040]

papallona (palometa; 211) [040]
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pastanaga (pastenaga, safanòria; 130) [040]
pessigolles (cusquerelles ; 31) [040]
petó (besada, bes; 15) [0401
renyar (bonegar; 74) [040]

samarreta (camiseta d'esportistes ; 61) [040]
samarreta (camiseta interior; 62) [040]

sota (davall ; 245) [040]

tarda (vesprada; 200) [040]

tombarella (volantí ; 162) [040]
trepitjar (xafar el peu; 28) [040]

trepitjar (xafar ráim; 29) [040]
treure (llevar; 51) [040]

treure (traure; 50) [0401
vermell (roig; 64) [040]

ximeneia (xemeneia, fumeral; 106) [040]

INNOVACIÓ

PROVINENT DELMODELESTÀNDARD DEL CATALÀ VALENCIÀ 050
ací (aquí; 238) [050]

açò (això; 249) [050]
albergina (albergínia; 128) [050]

bou (brau, toro; 236) [050]
bresquilla (préssec ; 136) [050]
clòtxina (musclo; 142) [050]
corfa (escorça, crosta del pa; 150) [050]
cosquerelles (pessigolles ; 31) [050]
davall (sota; 245) [050]
espentar (empényer; 19) [050]
estrela (estrella; 186) [050]

fem(escombreries; 90) [050]
fesol (mongeta; 133) [050]

fumeral (xemeneia; 106) [050]
mílotxa (estel ; 165) [050]

rata penada (ratapinyada; 217) [050]
ratpenat (rata penada, ratapinyada; 217) [050]

renyó (ronyó ; 18) [0501
roí (objecte dolent ; 71) [050]

roig (vermell ; 64) [050]

saltamartí (llagosta ; 212) [050]
teuladí (pardal; 230) [050]

tomaca (tomàquet; 139) [050]
traure (treure; 50) [050]
vesprà (tarda; 200) [0501

INNOVACIÓ

QUE ÉS UN CASTELLANISME ADAPTAT PROVINENT DE L'ESTÀNDARD CASTELLÀ 060
a ca coletes (a collibé; 157) [060]

	

asserrí (serradures; 91) [060]
acànters (a bots i barrats; 186) [060]
a la cama coixa (a peu coix; 155) [060]
a la pata coixa (a peu coix; 155) [060]

abaix (sota, davall ; 245) [060]

agui[x]ó (fibló ; 205) [060]
alcatxòfa (carxofa ; 132) [060]

almasén (magatzem; 83) [060]
almasent (magatzem; 83) [060]

alquitrà (quitrà; 82) [0601
ansol (ham ; 100) [060]

anzol (ham ; 100) [0601

arat (aladre, arada; 180) [060]
arrempuixar (espentar, empènyer; 19) [0601

asn (ase; 234) [060]

atú (tonyina; 222) [060]
bacalat (bacallà ; 143) [060]
baix (sota, davall ; 245) [060]

barallar (barrejar les cartes ; 120) [060]
bare (vaixell; 178) [060]

basura (fem, escombreries ; 90) [060]

berengena (albergínia; 128) [060]
betxuela (fesol, mongeta; 133) [060]

bolsill (butxaca ; 66) [060]

borbuixa (bombolla; 171) [060]

bostejar (badallar; 21) [060]

bostesar (badallar; 21) [060]

burbuixa (bombolla; 171) [060]

burbuja (bombolla; 171) [0601
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carpinter (fuster ; 49) [060]

cepill (raspall ; 102) [060]
cera (voravia; 81) [060]
colxó (matalaf; 104) [060]
debaix (sota, davall ; 245) [060]
demasiat (massa; 248) [060]
demassiat (massa; 248) [0601
dicembre (desembre; 193) [060]

disiembre (desembre; 193) [060]
dormiló (dormilec; 1) [060]
durea (call; 43) [060]
duresa (call; 43) (060]

elquitrà (quitrà; 82) [060]
empuixar (espentar, empènyer; 19) [060]
en ajunes (en dejú ; 126) [060]
en cuclelles (ajupit; 30) [060]
encollir (entrar-se'n, arronsar-se la roba; 57) [060]
ener (gener ; 187) [060]
engollir (entrar-se'n, arronsar-se la roba; 57) [060]
enter (sencer; 70) [060]
enxam (eixam ; 208) [060]

enxambre (eixam; 208) [060]
escalofred (calfred ; 26) [060]
estropejat (malmès; 68) [060]
fredoler (fredolic ; 69) [060]
frioler (fredolic; 69) [060]
garbanç (cigró ; 144) [060]
gema (rovell; 149) [060]
gemelos (bessons ; 5) [060]

gemels (bessons ; 5) [060]
gemels pr.[x]emets (bessons ; 5) [060]
gorrió (teuladí, pardal; 230) [060]
habetxuela (fesol, mongeta; 133) [060]
hambrient (famolenc; 42) [060]
hip (singlot; 8) [060]

juli (juliol ; 191) [060]
juni (juny; 190) [0601
lagart (fardatxo, llangardaix; 220) [060]
lagartija (dragó ; 219) [060]
legia (lleixiu ; 122) [060]
Ilagart (fardatxo, llangardaix; 220) [060]
Ilagarti[x]a (dragó ; 219) [060]
Ilecció (lliçó; 161) [060]

¡limpio (net; 124) [060]

mai (maig; 189) 1060]
maripósa (paloma, papallona; 211) [060]
maripòssa (paloma, papallona; 211) [060]
mariqueta (marieta, insecte; 210) [060]
melocotó (préssec ; 136) [060]
mequelló (clòtxina, musclo ; 142) [060]
mequilló (clòtxina, musclo; 142) [060]
me[x]elló (clòtxina, musclo ; 142) [0601
morat (blau, blaüra; 39) [060]
murciàgalo (rata penada, ratapinyada; 217) [060]
murciàlago (rata penada, ratapinyada; 217) [060]

606

murciélac (rata penada, ratapinyada; 217) [060]
oliera (setrill ; 93) [060]
pàrpad (parpella; 3) [060]
pàrpago (parpella; 3) [060]
pàrpalo (parpella; 3) [060]
pelirroig (pèl-roig ; 76) [060]
pendent (arracada; 65) [060]
pendient (arracada; 65) [060]
pepí (cogombre; 129) [060]
pic (bec; 224) [060]
puntapeu (puntelló, puntada de peu; 14) [060]
rabel (carp6 humà ; 16) [060]
raises (arrels; 204) [060]

rellàmpec (llampec; 185) [060]
rempuixar (espentar, empènyer; 19) [060]
retorti[x]ó (caragolament de ventre, retorçó; 36)

[0601

saltamonts (llagosta, saltamartí ; 212) [0601
safaòria (safanòria, pastenaga; 130) [060]
sarampió (pallola, xarampió ; 37) [0601
serrí (serradures; 91) [060]
sumider (albelló ; 88) [060]
surd (esquerrà; 22) [060]

sust (esglai ; 41) [060]
tabic (envà; 94) [060]

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 2 Criteris de selecció i codificació

teixat (teulada ; 85) [060]

tiburó (tauró; 221) [0601

tobill (turmell ; 20) 1060]

tovillo (turmell; 20) [060]

txitxó (bony al cap; 6) [0601

txitxot (bony al cap; 6) [0601

vèla (espelma ; 121) 10601

veruta (encenall, borumballa ; 92) [0601

visc (guerxo; 4) [060]

vispa (vespa; 214) [0601

xaparró (xàfec; 183) [0601

xarc (toll; 168) [060]

INNOVACIÓ

PROVINENT DELMODEL ESTÀNDARD CATALÀ GENERAL (NOMARCAT DIALECTALMENT) 070

diumenge (194) [070]
dormilec (1) [070]

dormilega (1) [070]
dur (portar damunt; 52) [070]

eixugar (125) [070]
eixut (111) [0701

escala (108) [070]

esmorzar (153) [070]
espasa (114) [070]

esquerrà (22) [070]
esquerre (44) [070]

estalviar (46) [070]
fer l'ullet (clucar l'ull ; 2) [070]

filferro (101) [070]
formiga (206) (070]

fregall (123) [070]
ganivet (115) [070]

gener (187) [070]

guardiola (167) [070]

guix (160) [070]

humida (173) [070]

juliol (191) [0701

juny (190) [070]

llavor (179) [070]

llentilla (138) [070]
lliçó (161) 1070]

lluny (241) (0701

magatzem (83) [070]
marieta (insecte ; 210) [070]

massa (adverbi ; 248) [070]

matinada (199) [070]

menys (252) (0701

moble (107) [0701

Nadal (157) [070]
navalla (116) [070]

net (124) [070]

nina (166) 1070]

nu (56) [070]

agulló (fibló ; 205) [070]

aixeta (119) [070]

ajudar (33) [070]

ajupit (aponat; 30) [070]

albargínia (albergínia; 128) [070]

alçar (elevar, aixecar; 40) [070]

ànec (231) [070]

arracada (65) [070]

arrels (204) [070]
atapeït (atapit ; 60) [070]

bacallà (143) [0701
badallar (21) [070]

banya (253) 1070]
bassal (168) [070]

bec (224) 10701
blat (201) [0701

bombolla (171) [070]
bossa (112) [070]

bugada (96) [070]

butxaca (66) [070]

cadira (109) [0701
cama (232) 1070]

canella (23) (070]

cap a (239) [070]

capoll (203) [070]

carxofa (132) [070]

cigró (144) [0701

cistella (105) [070]

clari6 (160) [0701

closca (closca de l'ou ; 152) [070]

closca (crosta, corfa del pa; 151) [0701

cua (carnosa ; 227) [070]

cua (d'ocell, de peix o carnosa225-226-227) [070]

cua (d'ocell ; 225) [070]

cua (de peix ; 226) [070]
decebut (78) [070]

desembre (193) [070]
després (195) (070]
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oblidar (79) [070]
ocell (223) [070]
ombra (181) 1070]
oronella (229) [070]

oroneta (229) [070]
padrina (comare de casament; 48) [070]

padrina (comare de fonts; 47) [070]
pèl-roig (76) [070]

pilota (de carn; 152) [070]

platja (177) [070]
poma (135) [0701

portar (dur damunt; 52) [070]
raspall (102) [070]

refredat (12) [070]
rels (arrels ; 204) [070]

ros (77) 1070]
ruc (234) [070]
sanglot (singlot; 8) [070]
segons (243) [070]
sencer (70) [070]
singlot (8) [070]

soroll (87) [070]
sutge (sutja; 95) [070]
tacar (75) [070]
taronja (134) [070]

teranyina (215) [070]
teulada (teulada; 85) [070]

tovallola (113) [0701
ungla (10) [070]

INNOVACIÓ

PROVINENT DEL MODEL ESTÀNDARD CATALÀ GENERAL COINCIDENT (+/-) AMBEL CASTELLÀ 080
acatarrat (refredat; 12) [080]
bastant (250) [080]

camell (216) [080]
camiseta (samarreta d'esportista; 61) [080]
camiseta (samarreta interior ; 62) [080]
co(n)stipat (refredat; 12) [080]
coliflor (148) [080]

defraudat (decebut ; 78) [080]
desenganyat (decebut; 78) [0801
desilusionat (decebut; 78) [080]
espantar (les mosques, p.ex. ; 207) [080]

INNOVACIÓ

PROVINENT DELS MODELS TRADICIONALS D'ALTRES DIALECTESVALENCIANS 090
cosquinelles (cosquerelles, pessigolles; 31) [090]
d'espau (a pocapoc; 242) [090]
d'espauet (a poc apoc; 242) [090]

dentilla (llentilla; 138) [090]
en conill (nu; 56) [090]

espitjar (espentar; 19) [090]

esquerro (esquerre; 44) [090]
galló (grill de cítric ; 146) [090]

aespau (a poca poc; 242) [090]
albargina (albergínia; 128) [090]
andrag6 (dragó ; 219) [090]
bonegar (renyar; 74) [090]
cáira (cadira; 109) [090]

carrota (safonòria ; 130) [090]
cosconelles (cosquerelles, pessigolles; 31) [090]
cosquelles (cosquerelles, pessigolles; 31) [0901

vaixell (178) [070]
veure (45) [070]
vorera (81) [070]

fantasma (masc.;164) [080]
flotar (170) [080]

garatge (84) [080]
melicotó (136) [080]

nadar (80) [080]
padastre (repeló, reveixí; 11) [080]
papa (159) 1080]

patata (131) [080]
sépia (141) [080]

tartamut (13) [080]
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mariola (marieta, insecte; 210) [090]

	

pual (poal; 97) [090]

matí (198) [090]

	

sancer (sencer, 70) [090]
navaixa (navalla ; 116) [0901

	

vesprà (vesprada, tarda; 200) [090]

pac a (cap a; 239) [090]

parpall (parpella; 3) [090]
prou (bastant ; 250) [0901

INNOVACIÓ

NO MARCADA O MANCA D'UN MOT CONCRET PER AL CONCEPTE. MOTS MÉS GENERALS .
EMPOBRIMENTLÈXIC 120

a cavall (a collíbè ; 154) [120]
a cavallet (a collibè ; 154) [120]

a l'esquena (a collibè; 154) [120]
a manta (a bots i barrals; 186) [120]

cuc (formiga ; 206) [1201
desaigüe (albelló ; 88) [120]

desau(gu)ie (albelló ; 88) [120]
desmaiat (famolenc; 42) 1120]
despullat (nu; 56) [120]

dolor de panxa (torçó, retortilló ; 36) [120]

dormidor(dormilec; 1) [120]

espés (feixuc, atapéit; 60) [120]

fer-se mal (espatllar-se, nafrar-se; 34) [120]

fer-se xiquico (arronsar-se, entrar-se'n la roba; 57)

[120]

forat (albelló ; 88) [120]
gros (feixuc, atapeït; 60) [120]

molla (galló del cítric ; 146) [120]
molles (molla de greix, especialment a la panxa;

156) [120]

molt (a bots i barrats; 186) [120]

obrir la boca (badallar; 21) [120]

punxa (fibló ; 205) [120]

punxo (fibló; 205) [120]

que gira l'ull (guerxo; 4) [1201

sacar la llet (esmunyir; 237) [120]

tancar full (clucar; 2) [120]

traure la llet (esmunyir; 237) [1201

volta (volantí, giragonsa; 162) [120]

«cridar pel nom» (pare, papa ; 159) [120]

INNOVACIÓ

PROVINENT DE QUALSEVOLESTÀNDARDCATALÀ MALREPRODUÏT OMALCOMPRÈS 140

ampolla (bambolla, butllofa; 171) [1401

	

mens (menys ; 252) [140]

badar (badallar; 21) [140]

	

raspall (raspall ; 102) [140]

borsa (bossa ; 112) [140]

	

rata pelada (rata penada, ratapinyada; 217) [140]

esquerrat (esquerrà; 22) [140]

INNOVACIÓ
PROVINENTDE QUALSEVOL ESTÀNDARD CATALÀ MAL LLEGIT 150

anec (ànec; 231) [150]

	

enfon[s]ar (enfonsar; 86) [150]

asse (ase ; 234) [1501

	

esmor[s]ar (esmorzar; 153) [150]

dessembre (desembre; 193) [1501

	

espassa (espasa; 114) [150]

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 2 Criteris de selecció i codificació

fessol (fesol, mongeta; 133) [150]

	

gix (guix; 160) [150]

maitx (maig; 189) [150]
mai[x] (maig; 189) [150]

milottxa (milotxa, estel; 165) [150]
mittxola (milotxa, estel; 165) [150]
renjó (renyó ; 18) [150]

INNOVACIÓ
QUE ÉS UN HÍBRID ENTREEL CATALÀ LOCALI EL CATALÀ ESTÀNDARD 200

barrejar [barrejar les cartes ; 120) [200]

carida (cadira; 109) [200]
enfonar (enfonsar; 86) [200]
esfonar (enfonsar; 86) [200]
esmozar (esmorzar; 153) [200]

ficar (ficar un objecte punxent; 73) [200]
raels (arrels; 204) [200]

sangló (singlot ; 8) [200]
tauladí (teuladí, pardal ; 230) [200]

teulaí (teuladí; 230) [200]
teulat (teulada; 85) [200]
fantasma (fem . ; 164) [200].
pantasma (masc. ; fantasma; 164) [200].

INNOVACIÓ
QUE ÉS UN HÍBRID ENTRE EL CATALÀ LOCAL 1 EL CASTELLÀ ESTÀNDARD. 170

almorzar (esmorzar; 153) 11701
amorzar(esmorzar; 153) [170]

barejar (barrejar les cartes ; 120) 11701
calofred (calfred ; 26) [170]

dempués (després ; 195) [170]
eixambre (eixam ; 208) [170]
en aiú (en dejú ; 126) [170]

en ajú (en dejú ; 126) [170]

escalfred (calfred ; 26) [170]
fil d'aram (fil d'aram ; 101) [170]
gallo (galló de cítric, grill ; 146) [1701

húmia(humida; 175) [170]
húmida (humida; 175) [170]

610

húmita (humida; 175) [170]
llicció (lliçó ; 161) [170]
pàrpell (parpella; 3) [170]
refriat (refredat ; 12) [170]
resfreat (refredat; 12) [170]
rollos (molles de greix, sobretot a la panxa; 156)

[170]
rilio (soroll ; 87) [170]
seguns (segons; 243) [1701
somier (albelló ; 88) [170]
talaranya (teranyina ; 215) [170]

INNOVACIÓ
QUE SÓN MOTS LOCALS O PROPIS D'UN IDIOLECTE; MÉS O MENYS GENUÏNS PERÒ DEFORMATS
(SOBRETOT APARTIR DELMODELTRADICIONAL DE LA COMARCA), EVOLUCIONS SEMÀNTIQUES O
FONÈTIQUES POC ESTESESALA COMARCA, CANVIS INCIPIENTS, MOTS HUMORÍSTICS. 180

a baix borrego (a collibè ; 154) [180]
a borrego (a collibè; 154) [180]
a borreguet (a collibè ; 154) [1801

aca borrego (a collibè ; 154) [180]
acoixaes (a coix-coix; 155) [ 180]
abella (vespa ; 214) [180]
acorrucar-se (entrar-se'n, arronsar-se la roba ; 57)

[180]
aforrar (estalviar; 46) [180]
aigüeta (lleixiu; 122) [180]
al borrego (a collibè; 154) [180]

al borreguet (a collibè ; 154) [180]

almolar(esmolar; 117) [180]
almonyir (munyir; 237) [180]
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arrejada (xàfec ; 183) [180]

	

xillar (renyar, marmolar; 74) [180] .
bardejar (barrejar les cartes ; 120) [180]
barralet (bombolla; 171) [180]
barrilet (bombolla ; 171) [180]
besons (5) [180]
borbolla (bombolla ; 171) [180]
boviró (borinot; 209) [180]
bufa (bombolla; 171) [180]
catalana (setrill; 93) [180]
cira (cirera ; 137) [180]
consomior (albelló ; 88) [180]
coscanelles (cosquerelles, pessigolles ; 31) [1801
cosquenelles (cosquerelles, pessigolles ; 31) [180]
creso] (carpó, rabada animal ; 17) [180]
dalt (damunt ; 244) [1801
enforrar (estalviar; 46) [180]
enjut (eixut ;] 11) [180]
escarlota (safanòria, pastenaga ; 130) [180]
famolent (famolenc;42) [180]
fardatxet (dragó; 219) [180]
font (aixeta ; 119) [180]
fugir (llevar; 51) [180]
furtar (llevar ; 50) [180]
furtar (traure ; 51) [180]
geló (fredolic ; 69) [180]
hamp (ham ; 100) [180]
llangostí (saltamartí, llagosta ; 212) [180]
llarg (lluny ; 241) [180]
monaguillo (rata penada, rata pinyada ; 217) [180]
mos de la reina (carpó animal ; 17) [180]
mossaguillo (rata penada, ratapinyada; 217) [1801
mullir (munyir; 237) [180]
nyonya (nina ; 166) [180]
palmejar (barrejar les cartes ; 120) [180]
pamerola (escarabat de cuina; 213) [180]
parpo (parpella ; 3) [180]
porronet (setrill ; 93) [180]
punçó(fibló ; 205) [180]
quallat (decebut; 78) [180]
ramalada (xàfec ; 183) [180]
rovisco (pèl-roig ; 76) [1801
safranero (pèl-roig; 76) [180]
sulla (sutja ; 95) [180]
tindre (o tenir) desteri (badallar; 21) [180]
tindre (o tenir) histèrit (badallar; 21) [180]
tindre (o tenir) mistèric (badallar ; 21) [180]
tirar (llevar; 51) [180]
tomell (turmell; 20) [180]
tordenxa (guerxo ; 4) [180]
tornell (turmell; 20) [1801
toronto (bony al cap ; 6) [180]
trocar (eixugar; 125) [180]
tumell (turmell; 20) [180]
turnell (turmell ; 20) [180]
vissuenyo (guerxo; 4) [180]
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INNOVACIÓ
ADAPTADAONO,PROVINENT DEMODELS CASTELLANSNOPERTANYENTSAL'ESTÀNDARDCASTELLÀ

190

a borreguito (a collibè ; 154) [190]

a cacote (a collibè ; 154) [190]

balde (poal, galleda; 97) [190]

baldossa (vorera;81)[190]
batior (pinta; 99) [ 190]

caldero (poal; 97) [190]
clarion (guix; 160) [190]

dispués (després ; 195) [190]

endespués (després ; 195) [190]
faldiquera (butxaca; 66) [190]
faldriquera (butxaca ; 66) [190]

fresquilla (préssec ; 136) [190]

INNOVACIÓ

QUE SÓNMOTS INEXACTES,

a coixquetes (a coix-coix; 155) [250]
albargena (albergínia; 128) [250]

bouet (marieta, insecte; 210) [250]
cascarulla (sutja; 95) [250]

desfrauat (decebut ; 78) [250]
destragat (famolenc; 42) [250]

drac (dragó ; 219)[250]
fardatxina (dragó ; 219) [250]

fer una ullada (clucar full; 2) [250]
maricona (marieta, insecte; 210) [250]

matxo (ase; 234) [250]
pengeroles (molles de greix sobretot

156) [250]
pentina (pinta ; 99) [250]

pentinaor (pinta; 99) [250]

rabo (cua de peix; 226) [250]

rovellat (rovell; 149) [250]

salamandra (dragó; 219) [250]

sargantana (dragó ; 219)[250]

xirlo (bony; 6) [250]

MIG INVENTATS 250

a la panxa;

melguissos (bessons ; 5) [190]
merguissos (bessons ; 5) [190]

pavo (floricol; 148) [190]
pegar un repixco (27) [190]

pixcar (pessigar; 27) [ 190]
rabillo (carpó humà; 16) [190]

rabillo (carpó, rabada animal; 17) [190]
rabo (cua d'ocell ; 225) [190]
repixcar (pessigar; 27) [ 190]
socato (esquerrà; 22) [190]

txitxote (bony; 6) [190]

xino (porc; 235) [190]
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3. Descripció i estudi quantitatiu

Dediquem aquest apartat a la descripció 1 quantificació dels trets lingüístics

seleccionats . Ensdisposem, doncs, acaracteritzarsociolingüísticament el modelde llengua

de la comarca.

Exposem de manera detallada la distribució de les variants lingüístiques en la

mostra de població . Aquestes dadesconformenunaprimera aproximació concreta al grau

de penetració del model estàndard-normatiu en el parlar de la comarca i al grau

d'acceptació o abandó del model tradicional . En definitiva, doncs, una aproximació a

l'índex de qualitat lingüística del model de llengua del Baix Vinalopó . S'hi mostra una

enumeració dels trets lingüístics triats i, en el cas del lèxic, de totes les entrades del

Qüestionari reduft. Cadascund'aquests subapartats contéunaexplicació alvoltant de quina

distribució té cadascuna de les variants lingüístiques segons les variables sociològiques

tingudes en compte i queenshansemblat rellevants, fonamentalmentdues : l'edat i el tipus

de programa educatiu .

En l'Apèndix III adjuntem les dades completes, en percentatges, referides a la

distribució de les variants de cada fenomen lingüístic . Hem optat perannexar aquestes

dades de manera esquemàtica perquè, organitzades en taules o fitxes, esdevenen una

mena dels mapes sociolingüístics de consulta fàcil i que aporten dades valuoses per a

descriure detalladament el model de llengua de la comarca. Hi remetem en cada

subapartat .

3.1 . Fonètica

3.1.1 . Els grups inicials en-, em-i es-

Recordem que hemtriat els elements següents : escoltar¡ entendre coma formes

comunes i ambuna freqüència d'ús elevada; estemudar coma forma colloquial menys

freqüent i escudellarcomaformano coincident ambel castellà . Per últim, hemconsiderat
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també el mot embut, ja que és precisament la pronúncia ambut la més habitual i

tradicional atota comarca. Vg . Apèndix III fitxes núm. 1 al 4. ss

Les tres primeres formes donen poc de joc quant a la variació . Es pot dir de

manera global que són formes pròpies de la comarcales que presentene- inicial . Només

a I'Altet i Torrellano tenen una presència notable les formes amb a-.

Així doncs, en posició inicial absoluta la pronúnciaambe- es mantéinalterada en

la població comarcal on és efectivament tradicional . L'influx del castellà estàndard i de

l'ortografia del català deureforçar aquesta situació . En canvi, un influx possible delmodel

estàndard oral valencià, en el qual la pronúncia a- és relativament habitual -tot i queno

sempre recomanada peralguns manuals459-, no hi és gens rellevant.

Si considerem per separat les dues localitats on a- és tradicional -1'Altet i

Torrellano-, sí que cal observar algun resultat destacable .

Cal dir que l'edat és la

variable més significativa (vg.

gràfic 1) : el grup més ancià és el

que prefereix obertament la

forma amb -a. És ací d'on

deduïm que és aquesta la

tradicional i pròpia actualment

d'aquestes dues localitats. Les

altres dues generacions adultes

en fan un ús descendent. Els
Gràfic 1 . Percentatges de realitzacions del grup inicial en- a l'Altet i

escolars en bloc460 només fan Torrellano per edats .

servir la forma innovada en e-.

En conclusió, la pronúncia tradicional a- en aquestes dues localitats està en

decadència . El canvi ja existeix en els pares, tot i que no arriba a afectar el 30% d'aquesta

100
90
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40
30
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10
0

més de 60
anys

entendre (en- inicial) [Alt . i Tor .]

de 37 a 60
anys

de18a36 de9a17 anys
anys

458 D'ara en avant, sempre que es faça referència a les fitxes, remetem a l'Apèndix III sense
fer-ne menció explícita.

459

	

menys en nivells formals, per exemple Lacreu (1990: 32) oMollà (1990) .

4so En aquest cas, noméshempogut comptarambescolars catalanoparlants de Torrellano,
no els d'Altet .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol 111 Estudi sociolingüístic . 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

615

població, sobretot a Torrellano, on el fenomen és més generalitzat. L'evolució de la

pronúncia ha estat molt brusca, ja que els escolars ja no la realitzenen cap cas.

Cal afegir que la substitució de a per e es troba una mica més avançada, potser

anecdòticament, en els mots amb paral-lelisme en castellà: escudellar conserva la forma

tradicional amba- entre un 1 tres punts perdamunt que entendre i estemudar.46 '

Per últim, cal fer

referència a la variable que

presenta a- com a forma

tradicional a tota la comarca:

embut. La forana amb a- ja no

és l'única en els avis però hi

predomina en un 61% (vg.

gràfic 2) . El descens és

notable enparesijóvens462 , les

quals es troben en índexs Gràfic 2. Percentatges de realitzacions del grup inicial em- en embuta tota la
comarca per edats.

semblants -amb un curiós

però menyspreable augmentde la forma tradicional en els adults mésjóvens . Els escolars

es decanten evidentment per la forma prestigiosa embut en un 95%. No hi ha diferències

apreciables respecte al tipus d'escolarització ja que la generalització del tancament

[am] >[em] és gairebé completa i idèntica en tots dos grups.

En resum, en els casos entendre 1 esternudar, com que la forma tradicional

coincideix amb l'ortografia del català i amb l'estructura fonètica del castellà, no es

produeix canvi en cap variable social . Notem, doncs, que la generalització del canvi

[e]> [a] de gran part del valencià no té cap indici d'aparició al Baix Vinalopó . La

immobilitat és idèntica allà on la pronúncia tradicional ambe- no existeix en castellà -és

el cas d'escudellar . D'altra banda, si la variant tradicional és en a-1, per tant, divergeix

d'aquests dos factors, l'afebliment d'aquestaformaés extremadamentmarcat i reculat en

46' No fem cap referència al tipus de model educatiu, ja que la població escolaritzada
catalanoparlant precisament d'aquestes dues localitats és molt poca i, amés amés, no hi existeix
ensenyament en català.

462Per simplificar, anomenem també les quatre generacions d'edat de la manera següent:
a) mésde 60 anys : primera generació o avis; b) de 37 a60 anys : segona generació o pares; c) de 18
a 36 anys : tercera generació ojóvens ; d) de 9 a 17 anys: quarta generació o escolars .
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el temps a tota la comarca, ja que té presència notable en els avis . I açò s'acompleix tant

allà on la forma amb a- és excepcional respecte a la resta de mots amb el mateix

començament-com és el cas d'ambut a gairebé tota la comarca-, com allà on el model

tradicional presenta generalment a- en qualsevol context -el cas de l'Altet i Torrellano .

Aquest afebliment generacional de la pronúncia tradicional a- que hem detectat va en

consonància amb les dades aportades per Segura & Ponsoda (1997: 62) pel que fa a totes

les comarques meridionals valencianes i amb les de Baldaquí (2000) a l'Alacantí.

3.1.2. L'assimilació vocàlica

3.1 .2 .1 . L'assimilació progressiva velar : corda > ['kordoj

La comarca queda dividida, com ja hem esmentat en el capítol II, en tres zones

segons si el model tradicional presenta o no la realització de l'assimilació vocàlica

progressiva (vg . fitxes núm. 5 i 6) :

a) El nord-est, amb Santa Pola, 1'Altet, Torrellano i les partides orientals d'Elx,

realitzen l'assimilació velar de manera generalitzada .

b) Guardamar i Crevillent no mostren cap mena d'assimilació.

c) La resta de la

comarca -Elx, la Marina i la

resta de partides del municipi

d'Elx- es troba en un procés

de generalització

l'assimilació velar i, en un grau

gairebé complet, de la palatal .
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de 37 a60

	

de 18 a 36

	

de9a 17 anys
anys anys anys

®assimilació [3w ass milació

Pel que fa a la situació
Gràfic 3 Percentatges de realitzacions I'kordoj/i'kordal a la zona on ja hade la primera zona (vg, fitxa 5b esdevingut tradicional (Santa Pola, Torrellano, FAltet i les partides orientals)
per edats .
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i gràfic 3), les tres generacions d'adults no mostren cap realització [`kurda]`. Són els

escolars els que han reintroduït la pronúncia de la a àtona final que és general en

valencià .464 Malgrat aquest canvi notable, el procés de desassimilació encaraafecta només

un 20% de la població escolar.

Els alumnes

pertanyents al programa

educatiu bilingüe, 1'Eva1465

(vg. gràfic 4) són els que

presenten un augment més

gran de les realitzacions no

assimilades, un 23%, enfront

del 7% que noméshi ha en la

població escolar que té el

castellà com a llengua

vehicular de l'ensenyament.

De manera que la pronúncia pertanyent al model tradicional té més vigor en el sector

escolar que menys contacte té amb el català normatiu . Idèntics resultats trobem en

Baldaquí (2000: 468-469) .

Cal ressaltar, per últim, que el sector que declara usar menys el català és el que

més casosde no assimilació presenta . El contacte méscontinuatambel model tradicional

fomenta, doncs, la conservació de ['kordo] .

corda (assimilació vocàlica) [SPo., Tor., Alt., or.]

No Ecas / Eval Ecas

assimilació j3 no assimilació

Eval

Gràfic 4. Percentatges de realitzacions ['kurdo]/['kurda] a la zona on ja ha
esdevingut tradicional (Santa Pola, Torrellano, FAltet i les partides orientals)
segons el programa educatiu.

463 Optem per transcriure [`kurda]tot i que gran part de la població ja s'ha decantat per la
pronúncia fricativa de la d [ `korba] . Vg. més avall apartat 3.1 .20 d'aquest capítol.

464 Cal dir que, sovint, amb el tancamentde la o tònica oberta .

617

465 Recordem que hi ha el programa educatiu que incorpora progressivament el català en
una o diverses assignatures però que té el castellà comallenguavehicular. Es pot donar el cas que
només hi haja l'assignatura de Valencià vehiculada en aquesta llengua. En els gràfics apareix una i
altra opció agrupades sota el nomde Ecas . Aquest grup incorpora també diversos individus d'entre
18 i 36 anys que han posseït un ensenyament on almenys hi havia l'assignatura de Valencià. Els
programes que vehiculen l'ensenyament majoritàriament en català hi apareixen anomenats Eval .
L'etiquetano Ecas/Evales refereix a larestadepoblació, laqualno es trobaactualmentescolaritzada
-sense tenir en compte l'ensenyament universitari- ni ha posseït (assignatura de Valencià en el
seu ensenyament.
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A la zona on la

pronúncia no assimilada

['korda] (vg. gràfic 5) és encara

existent en el model tradicional

(vg. fitxes núm. 5c i 5d), entre

els adults només la generació

més anciana conserva aquest

estat, ja que respon ['kurda] en

un 75%. Les altres dues

generacions d'adults han

generalitzat completament la

pronúncia assimilada .

Pel que fa als

escolars, s'observa com

novament es reintrodueix la

pronúncia no assimilada,

encara de manera

minoritària, però amb un

percentatgeque frega el 30%.

Les diferències entre

programes educatius (vg.

gràfic 6)

considerables . La pronúncia

més pròximaal'ortografia-i

també al castellà- es reintrodueix més marcadament en els escolaritzats en català.

Globalment, la forma amb-[a] s'ha recuperat un xic més clarament que en la zonac), és

a dir, allà on tradicionalment encara existeix . En podríem deduir que el modeltradicional

hi té acíunalleugera pressió reintroductora . Comqued'aquestazona el grup escolaritzat

en català pertany només a Elx, el canvi s'ha d'atribuir al comportament dels escolars de

la capital comarcal . Aquests escolars recuperen/introdueixen la forma no assimilada més

fàcilment, formaquecoincideix ambel modelortogràfic i estàndard del català però també

amb el castellà. Aquesta coincidència impedeix, de moment, atorgarunaresponsabilitat

tornen a ser

618
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corda (assimilació vocàlica)
[Elx, Mar ., occ., cen ., mer.]

més de 60
anys

de37a60
anys

®assimilació pnoassimilació

de 18a36

	

de9a17 anys
anys

Gràfic 5. Percentatges de realitzacions ['kordo1/['kurda) a la zonaonencarano
és tradicional (Elx, la Marina, les partides orientals, centrals i meridionals) per
edats.

corda (assimilació vocàlica)
[Elx, Mar ., occ ., cen ., mer.]

No Ecas / Eva[ Ecas

*assimilació pno assimilació

Eval

Gràfic 6. Percentatges de realitzacions ['kordal/['kordol a la zona on encarano
és tradicional (Elx, la Marina, les partides orientals, centrals i meridionals) per
programa educatiu.
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evident en el canvi ni al model normatiu del català ni al castellà.

En la zona c), la generació anciana prefereix de manera clara la pronúncia no

assimilada. Aquest fet podria indicar que en un passat pròxim devia ser aquesta la forma

revestida de prestigi a tota la comarca." 6 L'assimilació, però, ja devia tenir gran extensió

en part de la comarcaveïnade l'Alacantí aprincipis de segle, on el canviés araconsumat

en totes les generacions i grups. L'extensió de la innovació ['kurdoj <['kurda], segurament

dotada de prestigi encobert, fou fulminant ja que no en quedarastre entre els descendents

generacionals dels ancians actuals. Les partides i localitats millor comunicades amb

Alacant degueren estendre l'assimilació abans; recordem que Torrellano, 1'Altet, les

partides orientals d'Elx i Santa Pola'6' no mostren cap cas de formano assimilada .

Ala ciutat d'Elx la forma no assimilada és bengeneral entre els ancians i, sobretot,

les ancianes. Si el pas d'una pronúncia no assimilada a una altra d'assimilada al Baix

Vinalopó es produí en part pel contacte geogràfic amb terres immediatament al nord, on

l'assimilació és mésantiga, Elx en deguéquedarinicialment fora. Comahipòtesi, podríem

afirmar quela pronúnciano assimilada s'hi deguéconvertir en una pronúncia prestigiosa

que també diferenciava el parlar elxà del d'altres localitats veïnes on l'assimilació prenia

vol, la qual era mantinguda més fortament sobretot per la població femenina.

Les partides més allunyades dels centres de difusió de la pronúncia assimilada

-per exemple les meridionals i, sobretot, les occidentals, fiteres ambCrevillent-seguien

amb la pronúncia tradicional, coincidint així amb Crevillent 1 Guardamar, localitats també

eminentment arcaiques.

Arabé, unavegada l'assimilació prengué vol a Elx, el canviesdevingué imparable

a totes les partides . Efectivament, a hores d'ara la pronúncia assimilada és única en els

sectors d'edat compresos entre 18 i 60 anys a tot el camp d'Elx; Crevillent i Guardamar,

com a localitats independents, no en foren afectades.

Malgrat la força de la innovació i l'èxit global que ha tingut l'assimilació, les

generacions d'escolars n'han capgirat l'evolució. Notemqueles últimes localitats i partides

46 ' Encara que anecdòticament, potser recolza aquesta afirmació el fet que siguen les
ancianes les que prefereixen la forma no assimilada, enfront dels hòmens, queno lamantenen tant .
Cal tenir en compte que, sovint, s'ha considerat el parlarfemení comamésclarament seguidor de
formes dotades de prestigi no encobert.

4671 igualment a l'Illa Plana, parlar que, per altra banda, és bastant conservador.
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on el canvi és a punt de consumar-se en les generacions d'adults, el 30%ja dels escolars

reprenen les formes no assimilades, sobretot ara els nens . Allà on el canvi foumés antic

-recordemSanta Pola, Torrellano, l'Áltet i les partides orientals d'Elx-també s'ha produït

unarepresa de les formes no assimilades, tot 1 que en menormesura -arriben aun 20%.

És important remarcar que s'ha produït un tancament de la o oberta precisament en

aquestes darreres zones, on l'arrelament de l'assimilació és mésgran.Aixíqueaquest 20%

de què parlem, correspon bàsicament a una pronúncia ['kordaj,46s

Tot plegat condueix apensar que és la forma no assimilada la que toma a tenir

prestigi entre els escolars, ja que es vincula amb l'ortografia, la norma oral de tots els

mitjans de comunicacióen català, la de part del professoratque sovint no és de la localitat

i, com no, la del castellà . L'assimilació té més vitalitat en els escolars de les zones on el

català és més viu. De fet, sónprecisament aquells que tenen un ús més elevat del català

els que no haniniciat l'esmena. Igualment l'escolarització amb el català comallengua de

vehiculació afavoreix l'eliminació de l'assimilació.

En

pronúncia

característica ja del parlar

d'Elx i el seu terme-tot i que

encara no del tot adscrita al

seu model tradicional-¡ de

Santa Pola, té tendència a ser

substituïda per la forma no

assimilada en la generació

que té menys edat (vg. gràfic

7) . Un element important que Gràfic7.Percentatgesderealitzacionsl'kurda]/['kurdo]/I'kordo]/['kordal/atota

participa enl'eliminació de les
la comarca per edats .

formes assimilades potser es troba en el tancament de la o oberta -sobretot esdevingut

a Santa Pola. Aquest fenomenprodueix unapronúncia ['kordoj notablement diferent tant

conclusió, la

assimilada, ben

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

corda (assimilació vocàlica)
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de 37 a 60 anys
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®còrda p còrdO p córdo p kórda

468 Mentre queun 68% ja l'ha feta esdevenir ['kordo] ; el tant per cent restant encara respon
ala pronúncia tradicional ['kurdo] .
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de la formanormativa en català com del castellà queprodueix un cert rebuig social.` La

convergència fonètica envers el castellà pot inhibir aquesta pronúncia i afavorir la no

assimilada . Tant Ponsoda & Segura (1997: 63) com Baldaquí (2000: 486) corroboren

l'afebliment generacional de les assimilacions i l'accentuació de la pèrdua del model

tradicional en la població escolaritzada en català .

3.1 .2 .2 . L'assimilació progressiva palatal: tela > [`tsle]

No es troba pas aquest

altre tipus d'assimilació en el

mateix estadi d'evolució i

extensió en què està la velar (vg.

fitxa núm. 7) . La forma

assimilada no afecta tampoc

Guardamar ni Crevillent però

s'ha generalitzat a la resta de les

partides 1 localitats, coincidint, a

més a més, amb l'extensió

també més gran que té aquest

fenomen a la resta de l'Alacantí

(Colomina 1985 : 271, mapa 3) . Ara bé, aquesta generalització no és completa.

Tradicionalment només queda rastre de la pronúncia no assimilada a les partides

meridionals i occidentals d'Elx 1 únicament en la primera generació: afecta la meitat dels

individus ancians d'aquestes zones (vg. gràfic 8) .

De nou els escolars tenen tendència a eliminar aquestaassimilació. Enfront de la

generalització del fenomenen la segona i tercera generacióde tota la comarca-llevat de

Guardamar i Crevillent-, els escolars ja hanintroduït la formano assimilada en prop d'un

25%, percentatge ben similar a l'assimilació velar. La resta de dades són paral-leles a

aquesta.
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tela (assimilació vocàlica) [mer., occj

més de 60
anys

de 37a60
anys

assimilació j3noassimilaci6

de 18a36
anys

de 9a17
anys

Gràfic 8. Percentatges de realitzacions ['tslal/['tels] a la zona on encara
no és tradicional però on ja es dóna l'assimilació (partides meridionals i
occidentals) per edats .

469 Hemestattestimonis de comentaris despectius respectesaaquestamenade tancament
en diverses zones de la comarca.
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3.1.3. El diftong -ou

La situació que

nosaltres hem trobat a la

comarcaés unamica divergent

a la que Colomina (1985: 83-

93) descriu (vg. fitxa núm. 11) .

D'una banda, a

Guardamar el predomini de au

és evident en totes les

generacions adultes, inclosos

els ancians actuals. Els que fa Gràfic9.Percentatgesderealitzacions[owl/[awl/[owlaGuardamarilaMarina
per edats.

uns vint anys, en l'estudi de

Colomina"' °, conservaven encara la forma normal ['ow], avui ja no hi tenen rellevància

demogràfica. Només són els escolars els quepresenten canvi: dels cinc informants, ja n'hi

ha dos que noméspronuncien ['ow] i un altre que altema aquesta amb au (vg. gràfic 9) .

A la Marina (vg. també gràfic 9), només hi ha la pronúncia normal ['aw] entre

ancians i adults de segona generació; alterna ['ow] amb ['ow] entres els jóvens i, es

reparteixen a parts iguals els escolars les tres pronúncies ['ow], ['Ow] i ['aw] .

En aquestes dues localitats, unaactitud indiferent envers la llengua pròpia afavoreix

la forma ['aw] . Un ús social baix del català afavoreixaquestapronúncia, mentre que un ús

elevat propicia la pronúncia normal ['ow] . Efectivament, la Marina encara manté la

pronúncia normal en les generacionsancianes, les quals sónprecisament les que fan servir

més habitualment el català .

"'° Segons ens informa l'autor, des de la realització de les entrevistes fins que es publicà el
treball passaren uns cinc anys .

ous (realitzacions del diftong -ou-) [Gua., Mar.]
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Pel que fa al tipus

de programa educatiu 1 ara

ja pera tota la comarca (vg.

gràfic 10), cal dir que

s'estableixen diferències

notables entre els dos

grups. D'unabanda, el grup

que té el català com a

llengua majoritària en

l'ensenyamentopta enprop

d'un 60% pel tancament Gràfic 10 . Percentatges de realitzacions low]/law]/low] a tota la comarca segons
els programes educatius .

['ow] > ['owl. Mantenen,

però, la pronúncia tradicional i normativa en un 42%. No hi ha rastre de ['aw] 471 De l'altra,

el grup queté l'ensenyament vehiculat majoritàriament en castellà mantémés fortament

la forma tradicional ['ow], mentre que el diftong ambo tancada arriba a ser resposta d'un

terç dels individus d'aquest grup . En aquest grup hi ha ['aw], tot i queabraça tan sols el 3%

dels escolars. 'z Sembla clar, doncs, que el tancament és més habitual en els escolars

pertanyents aun ensenyamentvehiculat majoritàriament en català, la qual cosa no deixa

de serbastantcontradictòria. Efectivaments'espera queaquestamenad'ensenyamentsiga

més efectiu en la recuperació/manteniment de formes normatives . Arabé, concretament

pel que fa al tancament de la vocal el comportament de cada localitatés bastant revelador.

El gràfic 11 mostra la situació a la ciutat d'Elx pel que fa al tipus d'ensenyament.

El tancament [ow]>[ow] és majoritari però encara es mostra vigent la pronúncia

tradicional i normativa [ow] en tots dos sectors escolars. Les diferències que s'observen

entre els dos grups d'escolars són força rellevants ja que, al contrari del que es podria

esperar, [ow] és molt més habitual en els escolars de I'Ecas que en 1'Eval. El gràfic 12 no

corrobora aquesta realitat a Santa Pola, ja que [ow] ja no hi existeix

4'1 Recordem queaGuardamari ala Marina, que són les localitats on hi ha ocurrències de
[aw], no hi havía programes d'ensenyament bilingües en el moment de fer l'entrevista

472 Ja que Guardamar i la Marina conformen una petita part del global poblacional de la
comarca.
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Gràfic 11 . Percentatges de realitzacions [ow]/[ow] a Elx
segons els programes educatius.

	

Gràfic 12 . Percentatges de realitzacions [ow]/[ow]
a Santa Pola segons els programes educatius.

Gràfic 13 . Percentatges de realitzacions [ow]/[ow] a
Crevillent segons els programes educatius.

	

Gràfic 14 . Percentatges de realitzacions [ow]/[aw]/[owj a la
resta de la coamrca segons els programes educatius .

A Crevillent, per contra (vg. gràfic 13), l'estat és ben diferent . La pronúncia

tradicional¡ normativa [ow] ésabsolutament general¡ [ow]nomésafectaaproximadament

15% de la població escolar vehiculada majoritàriament en castellà. Per últim, la resta de

la comarca no posseeix ensenyament en català (vg. gràfic 14). El manteniment de la

pronúncia tradicional és equivalent al tancament. La presènciade l'obertura [ow] >[aw]

-pròpia de Guardamar 1 la Marina-és destacable .

En resum, la tendènciamésclara en la pronúncia d'aquest diftong s'adreça cap a

la forma tancada i, doncs, cap a la convergència fonètica amb el castellà. Açò esdevé

fulminant a Santa Pola i menys a Elx i la resta de la comarca; Crevillent se'n queda al

marge. Ara, aquesta tendènciaés moltlenta entre les tres generacionsadultes i molt brusca

1 marcadaen la dels escolars . El vulgarisme ['aw], allà on existeix, pren unalleugeravolada

entre les tres generacions d'adults però decreix en arribar als escolars, on és encara

preferent però ambun contrincant potent : ['ow] . Igual resultat obtenenPonsoda&Segura

(1997: 65) 1 Baldaquí (2000 : 472) .

El programa educatiu bilingüe preserva el tret tradicional quealhora és normatiu

-1V; I,, ,,
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nomésallà on la presència contextual del castellà és menys elevada, és a dir, aCrevillent .

En canvi, si el fenomenja té arrelament en la població no infantil -com ocorre a Santa

Pola-obé hi ha unapresència contextual del castellà molt baixa-com aElx-el model

educatiu bilingüe no és eficaç en l'esmena d'aquest fenomen. Aquest fet requereix una

explicació més aprofundida, sobretot perquè contrasta amb l'eficàcia lingüística que

s'espera d'una sistema d'ensenyamentque es vehicula majoritàriament en català. Encara

més quan altres estudis nostres (Segura & Ponsoda 1997 ; Baldaquí 2000) contradiuen

aquests resultats. Per això, vg. apartat 4d'aquest capítol. Avancem, però, queen gran part

s'explica pel comportament diferenciat de PEval d'Elx pel que fa aaquesta mena de trets

fonètics, poc controlables conscientment. Es tracta de la conducta d'infants que, malgrat

pertànyer a un programa educatiu bilingüe on el català té molt de pes, conviuen en un

context social -], de vegades, també familiarA73-més castellanitzat que la resta, el qual

sembla tenir molta transcendència precisamenten aquestamena de trets fonètics . Aquesta

fenomenologia es repeteix en

diversos casos anàlegs, els quals

palesem convenientment en cada

apartat.

3.1.4. El manteniment-

desaparició de les vocals obertes

El model de llengua

tradicional del Baix Vinalopó

manté amb normalitat les vocals

oo i ee obertes (vg. fitxa núm. 9) .

	

Gràfic 15 . Percentatges de realitzacions [o]/[o] a tota la comarca per edats.

473 Encara queno ho podempas provar, intuïm que a les localitats on la vitalitat lingüística
és baixa-en el nostre cas sobretot a Elx, però també en part a Guardamar-, la castellanització
familiarde moltsescolars que assisteixen a unaensenyamentvehiculatencatalà és méselevadaque
els que no hi assiteixen . Fa l'efecte que aquestes les families on fús del català és o ha estat més
deficitari tenen una actitud envers fúsdelcatalàmés positiva i, doncs, tenen tendènciaadur els seus
fills a l'escola en català. En un nivell diferent però segurament comparable, tenim constància quea
diverses localítats del sud valencià on el català té força més vitalitat, la caracterització fonètica o
entonativa dels individus que duen els seus fills a l'ensenyament en català és una mica més
castellanitzada que la resta. Açò es deu sobretot al,fet que es tracte de persones adultes amb un
índex d'instrucció elevada realitzada en castellà, la qual cosaespenta fortament amodificar els trets
tradicionals no coincidents amb el castellà més vulnerables i menys controlables conscientment:
sobretot l'entonació però també alguns trets fonètics .
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Només les darreres generacionscomencen apresentarunamodificació d'aquest estatde

coses i, amés amés, de manera idèntica tant en la velarcom en la palatal (vg. gràfic 15).

El 10% dels jóvens d'entre 18 i 36 anys de tota la comarca presenten la

castellanització [oj >[o], en què ara ens centrem Coindidint aproximadament amb els

resultats exposats mésamunt(vg. 3.1 .3 El diftong-ou), [oj ja abasta totes les respostes de

les dues generacions de menys edat a Guardamar i aSanta Pola ; unabona part de les de

la Marina i l'Altet; ] un petit grup aTorrellano i Elx. Encaraés present de manera anecdótica

al camp d'Elx i aCrevillent, precisament zones on l'ús i lavitalitat del català és més elevat.

L'ensenyament en

català no sembla que faça

que el fenomens'esmene (vg.

gràfic 16), exactament igual

que en el cas del diftong ou

-amb incidència sobretot a

Santa Pola, menys aElx i gens

aCrevillent-i en proporcions

semblants. Novament aquesta
Gràfic 16 . Percentatges de realitzacions [o]/[o] a tota la comarca segons el

contradicció té relació amb el model educatiu.

comportament especial dels escolars d'Elx. Cal dir, però, que la distribució del tancament

[oj >[oj a la comarcaen part és responsable d'aquests resultat . De les tres localitats on hi

ha ensenyamentencatalà, Elx i, sobretot, Santa Polaja tenenun estat dialectal caracteritzat

pel tancament. Les respostes delsescolarsd'aquestes localitats produeixen la contradicció

aparent que mostra el gràfic 16 . Crevillent, per contra, encara se'n manté al marge, ja que

presenta un esquema de comportament completament invers, a pesar que no arribe a

reflectir-se en el gràfic, ja que el manteniment de la o oberta és elevat al camp i ací no hi

ha ensenyamenten valencià .

El fenomen del tancament de les vocals obertes també és detectat per Baldaquí

(2000: 466) . Aquest autor troba el tancament més habitualment en les localitats on hi ha

menys ús i coneixement de la llengua. També es troba lligat amb la primera llengua i al

programa educatiu, «jaque en la mesura que els alumnes tenen el català comaprimera

llengua i en la mesura que assisteixena programes educatius bilingües, els percentatges

de tancament de les vocals descendeix dràsticament». Aquests resultats quadren
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exactament amb la conducta lingüística que nosaltres hem trobat aCrevillent.

3.1 .4 .1 . El cas de les formes rizotòniques del verb sobrar

Les dades que es desprenen de les enquestes realitzades indiquen efectivament

quela pronúnciaambooberta de sobra és la pròpia 1 tradicional de tota la comarcallevat

de 1'Altet (vg. fitxa núm. 8) on, sobre sis informants, nomésunadona de 50 anys pronuncia

el mot amb o oberta .'7a

La substitució d'aquestapronúncia tradicional pers[ojbra es produeix de nou en

els escolars, els quals arriben a donar-la en un 64%. Sembla que el model castellà s'hi ha

imposat, però ressalta el fet quesiga precisament l'ensenyamenten català el quefomente

vigorosament aquest canvi. Les raons adduïdes en els dos apartats precedents

relacionades amb la distribució de la pronúncia [o] entre els mésjóvens de la comarca,

són les que expliquen la presència més accentuada del tancamenten l'ensenyament en

català . Podríem pensar, però, que el model d'altres parles valencianes també hi pot tenir

certarellevància, sobretot acausadel professorat, de manera queel tancamentesdevé un

xic mésaccentuat.

Efectivament, són Guardamar, la Marina, Santa Pola i Elx les localitats on s'ha

produït el tancamentmés acusat, justamenton el tancamentde la o i la e obertes a causa

de la castellanització és més evídent.

Com veiem, doncs, el tancament de la o oberta s'incrementa notablement en

aquest mot, el qual no té o oberta de manera generalitzada en la resta del valencià,

sobretot en el valencià fronterer del Baix Vinalopó .

3.1.5. El tractament del grup -tl-: motle

Ja haestatditque lasolució tradicional en la pronúncia d'aquest aplecconsonàntic

és la simplificació, i és així com es pronuncien els mots que en són afectats, llevat

d'almendra, castellanisme unànime de Guardamar: mole, armela, armeló, guala, espala,

velar, etc. (vg. fitxanúm. 33). Mirem, de tota manera, més detingudament el cas de motle

ala En deduïm que es tracta d'una extensió de la pronúncia de les localitats veïnes a 1'Altet
i no de les presumptes restes d'un estat lingüístic anterior on sobra tenia o oberta.
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queés, segurament, d'entre aquests, el motquemésjocpotdonarrespecte ala variació.'

La pronúncia

tradicionalmole estrobaen

ple retrocés (vg. gràfic 17).

Entre els ancians només

resta en un 30%, el qual es

redueixa 1' l 1%en els pares

i menys encara en les altres

dues -9% i 4%

respectivament . Tot afavor

del

	

castellanisme molde, Gràfic 17 . Percentatges de realitzacions [11/[id1 enmode a tota la comarca per
edats.

tant amb o oberta com

tancada.

Les formes geminades nomésapareixen de manera extremadament esporàdica

en els jóvens : mésaïna podematorgar-los valor simbòlic i no pasefectiu, ja que nomésés

un informantde la Marina. Igualment hi ha la pronúncia ortogràfica ['motlej, també només

d'un escolar, en aquest cas de Guardamar. La tradicional mole (o en diminutiu molet) es

conserva sobretot al camp d'Elx, I'Altet i Santa Pola .

En definitiva, la pronúncia simplificada es troba molt afeblida, fins 1 tot ja en la

generació dels ancians. Tot i això, arriba a tenir-ne ocurrències entre els escolars -un

4%- no pertanyents aun model educatiu bilingüe . La pronúncia innovada normativa no

coincideix ni ambel model tradicional comarcal ni ambel model castellà, de manera que

en resulta força difícil la reintroducció . Més encara quan la geminació és totalment aliena

als hàbits articulatoris del parlar de la comarca 1, a més a més, no té un representació

ortogràfica en català que conduescaa la incorporació d'aquest so ni tan sols en un registre

formal. La introduccióde [llj allà on tradicionalment no existeix es presenta comun canvi

molt difícil de durala pràctica. L'estudi de Ponsoda&Segura (1997 : 65) corrobora aquesta

dificultat.

"7s Notem que guatla, espatla, ametló o vedar no són formes gaire conegudes perquè no
pertanyen al vocabulari bàsic. En el punt oposat, ametla és un fruit universalment conegut a la
comarca i, per tant, presentade manerageneralitzadala forma tradicional armela (oalmela), llevat
de Guardamar on hi ha almendra .
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3.1.6. El ieisme

El ieisme no és tret tradicional comarcal però hi és força generalitzat (vg. gràfic 18

i fitxes núm. 50 ] 51). Es tracta

d'un dels fenòmens més

fulminants . Mentre que entre els

ancians només hi ha ieisme en el

16% de la població comarcal,

entre els escolars gairebé no

existeix el so [A l . Amés amés, el

salt entre la primera i els paresés

ben marcat -uns 58 punts-

mentre que la transició entre les

generacions més jóvens només
Gràfic 18 . Percentatges de realitzacions [A]/[j] en cavall a tota la

abasta 8 punts.

	

comarca per edats.

El ieisme s'ha estès pertot arreu i, de manera més marcada, a Elx, Santa Pola,

Crevillent i la Marina, mentre que a la resta, [A] es troba millor conservat. Cal dir, doncs,

que aquest canvi [A] > [j] és força més generalitzat en l'hàbitat urbà que en el rural.

No hi ha una relació

gaire marcada entre els tipus

d'ensenyament ] la

conservació de la distinció

fonètica que tractem ara (vg.

gràfic 19), ja que el ieisme és

absolutament generalitzat

entre els escolars . Les

conservacions de [1C] hi són
Gràfic 19 . Percentatges de realitzacions [A]/[j] en cavall a tota la comarca

anecdòctiques. Tant Ponsoda segons programa educatiu.

& Segura (1997: 69) com

Baldaquí (2000: 484-484) afirmen que el ieisme és un fenomen imparable d'extensió

claramentgeneracional . Coincideixen a dir quel'ensenyament en català no pot aturar el

canvi fonètic [A] > [j ] .
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3.1.7. La palatalització

de s implosivadavant [k]

Lapronúnciatradicional

amb palatal sibilant ['moJka] és

única en els avis i gairebé en la

segona a tota la comarca (vg.

gràfic 20 i fitxa núm. 48). En

decreixclaramentlapreferència Gràfic 20. Percentatges de realitzacions [f]/[h]/[s] en mosca a tota la

en els jóvens i es queda en un
comarca per edats.

escafit 20% entre els escolars, tot fonamentalment a favor de la forma general del català

i coincident amb el castellà mosca. En els escolars mosca abasta ja més d'un 60% de les

respostes.

Hem pogut detectar un altre resultat directament relacionat amb el castellà no

estàndard: la forma aspirada ['mohka]. En trobem una primera manifestació esporàdica

en els pares. Entres els jóvens i escolars ja abasta entre un 16% i un 25%.

Interessa destacar que són precisament les dues localitats geogràficament més

pròximes a l'Alacanti 76, PAltet i sobretot Torrellano, les que més casos presenten de la

pronúncia no palatalitzada, la qual cosa corrobora el factor geogràfic com a rellevant en

l'extensió d'un canvi.

L'Eval és el quemenysfa

servir la forma tradicional, de

manera, a més a més, ben

diferenciada de la resta

d'escolars (vg. gràfic 21).

L'aspiració també és més

habitual en 1'Eval . Sorprèn

novament que siguen els

escolaritzats en català els que en

facen un ús més habitual . Es comarca segons programa educatiu.

476 Comarca on és única la pronúncia mosca.

100
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60

40
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0

mosca (palatalització de s)

més de 60 anys de 37 a 60 anys de 18 a 36 anys de 9 a 17 anys

moixca p mosca pmohca l

Gràfic 21 . Percentatges de realitzacions [j]/[h]/[s] en mosca a tota la
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comprova queaquest comportament és degut al comportament dels escolars il-licitans, ja

quel'aspiració és molt minoritàriaala resta de localitats, llevat de Guardamaron és força

habitual entre escolars.

Novament la forma tradicional té unaclara tendència decreixent. Els dos factors

més rellevants que hi poden influir, el català normatiu i el castellà, hi donen suport. A

banda, sorgeix una innovació bastant potent causada evidentment per l'espanyol, molt

lligada al parlar castellà fronterer del Baix Segura i Múrcia i als escolars guardamarencs i

il-licitans . Vg. punt següent on es tomen a repetir els mateixos resultats.

davant [k]

3.1.8. L'aspiració de s implosiva

Es tracta d'un fenomen incipient

1 d'arrel castellana meridional i que ja

hem trobat en el punt anterior com a

substitut d'una palatal"". Vg . fitxa núm.

49 . El mot hem triat en el nostre

qüestionari és Pasqua. En aquest motno

és tradicional la palatalització de la s

implosiva davant la velar a la comarca.

L'existència del canvi

	

[S] > [h]

	

Gràfic 22 . Percentatges de realitzacions [sl/[hl enPasqua a tota
la comarca per edats.

recula bastant, fins a diversos informants

de segona generació, però només en un percentatge que no arriba al 5%. Vg . gràfic 22 .

S'eleva fins més del 20% en els jóvens i fins un 25% entre els escolars.

Les localitats amb una població castellana o castellanitzada notable afavoreixen

laimplantació d'aquestapronúncia: l'Altet, laMarina, GuardamaroElxenvanal capdavant.

"" Hempogut comprovaruna extensió bastant generalitzadad'aquesttipus d'aspiració ales
comarquesvalencianes centrals, on fins i tot s'arriben aaspirarss intervocàliques, les quals sempre
són sordes : mohca, mohatros (en viva veu, l'Alcúdia, Sueca, any 1998).
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Deu reforçar-ne l'èxit la presència d'aquesta realització en la caracterització

fonètica de la comarcaveïna del

Baix Segura. A més a més, cada

vegada és més sentit en el

castellà estàndard que arriba a

través de la televisió.

L'Eva) mostra una

presència bastant elevada

d'aquestcastellanisme (vg. gràfic

23), equiparable a PEcas, ja que

les diferències quantitatives que

s'hi observen no són gaire

significatives .

	

Es

	

tracta

	

d'Un Gràfic 23 . Percentatges de realitzacions [s]/[h] en Pasqua a tota la

fenomen força més habitual en
comarca segons programa educatiu .

localitats castellanitzades . Entre els infants és habitual a Elx, Guardamar i la Marina . No

existeix aCrevillent i és poc sentit a Santa Pola .

3.1.9 .

	

Pronúncia del grup final

-cio

La sonorització del grup final -ció

> -[zjió ens és força familiar en diverses

localitats del sud valencià . En concret, la

tenim ben constatada a la Vila Joiosa

(Marina Baixa) i diverses localitats de la
més de 60

	

de 37 a 60

	

de 18a 36

	

de 9 a 17
subcomarca de la Foia de Castalla

	

anys

	

anys

	

anys

	

anys
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0

explicació (final -ció)

(1'Àlcoià) i al Baix Vinalopó .
®explica[s]ió E] explica[z]ió

El fenomen és propi de parlants

jóvens i de mitjana edat, no del parlar Gràfic 24 . Percentatges de realitzacions -[a'sjo]/-[a'zjo] en
el mot explicació a tota la comarca per edats.

tradicional que presenten els ancians

-resultats que coincideixen exactament en Baldaquí (2000 : 502)-, tot i que hi té alguna

ocurrència esporàdica. Els pares el prefereixen ja ben clarament. En canvi, els jóvens el
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rebutgen fermament -fins a ser propi només d'un quart de les respostes- i gairebé

desapareix entre els escolars (vg. gràfic 24 i fitxanúm. 36).

No té existència atotes les localitats. El sentim a l'Altet, Elx, Crevillent, les partides

occidentals i, de manera mésanecdòtica, aSanta Pola. Es tracta, doncs, d'un tret més aïna

pertanyent a l'àmbit urbà . No es corregeix especialment en el grup escolaritzat en català,

tot i que n'hi ha menys ocurrències.

En resum, aquesta sonorització 1 segurament relacionadaambunahipercorrecció

i «a la inseguretat lingüística» (Baldaquí 2000: 502) ha pres vol en la generació d'edat

mitjana. Comque no té reforç ni en el sistema castellà ni tampoc en el català general, en

decau fús i es troba abocat a la desaparició.

3.1 .10 . La pronúncia del grup final -ts

La pronúncia tradicional d'aquest aplec consonàntic final és -ts atota la comarca

(vg. fitxes núm. 45-47) . Només Guardamar ha generalitzat la simplificació s, la qual

comença a estendre's per altres punts de la comarca. Vegem-ho amb detall :

a) En posició final absoluta

Guardamarha eliminat el so dental en el parlar tradicional. Elx es troba en procés

d'eliminació : ja afecta bastant els ancians; Santa Pola encara més; aCrevillent la població

queredueix 1ts] >[s] és mésjove, igualcoma1'Altet. La resta de localitats i partides manté

el grup sencer comapronúncia única en els avis, tot i quexiqués perxiquets no hi és pas

unapronúnciaindïda . El fenomenté unaclara tendència aaugmentargeneracionalment.

De manera global, passa d'afectar un 21 % de la població anciana, aun 31%de l'adulta 1 un

32%de la jove. Comveiem, l'augment es frenanotablementen aquestdarrersector. La raó

d'aquest canvi es trobaen l'aparició d'una nova realització quepalatalitza el grup: xiquetx.

Es pot observar que la simplificació del grup és més pròpia del sector urbà . Vg. gràfic 25

i fitxa núm. 45 .

Fa l'efecte que a les zones on -ts té més vigor en les generacions de més edat

guanya més terreny la simplificació en els més jóvens . Com dèiem, la palatalització del

grup ha sorgit comainnovació relativament potenten algunes localitats . És molt important
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a Torrellano, on les generacions

jóvens i escolars ja la fan servir força.

Tambése sentbastant-entre un20%

] un 25%- a Elx i Crevillent. A

Guardamar, on la simplificació ja

s'havia generalitzat, va perdent

terreny afavor de la formanormal en

català,ambel so dental restablit: més

de la meitat dels escolars hanrealitzat

aquesta pronúncia.

La pronúncia tradicional

es manté més ferma en els

escolars amb ensenyament en

català (vg. gràfic 26). També hi té

més èxit la innovacióxiquetx. La

reducció, en canvi, és la resposta

més quantiosaen l'altre grup.
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0

xiquets (grup As final)

n:w u
més de 60

	

de 37 a 60

	

de 18 a 36

	

de 9a 17
anys anys anys anys

®xiquets o xiquetx t7 xiqu6s

Gràfic 25 . Percentatges de realitzacions -[ts]/-[J1/-[s] en el mot
xiquets a tota la comarca per edats.

b) El grup -ts en fonètica
Gràfic 26 . Percentatges de realitzacions -[ts]/-[tJ]/-[s] en el mot xiquets

sintàctica

	

atota la comarca segons el programa educatiu .

En fonètica sintàctica els resultats d'aquest grup final són més diversos.

Efectivament, hi ha el manteniment del grup amb la corresponent sonorització, realització

aquesta própia del model tradicional de tota la comarca llevat de Guardamar: ['todz

arreglats. La simplificació esmentada en el subapartat anterior produeix la forma ['toz

arreglats. S'afavoreix de manera evident la palatalització sense sonoritzar ['totf arreglats,

la qual arriba a situar-semés de 20 punts perdamunt que en final absolut. Guardamar, on

la sonorització de lasen fonètica sintàctica és gairebé desapareguda, lapronúnciaés força

castellanitzada: ['tos a]rregla(t)s . Per últim, els escolars, en gran part guardamarencs,

recuperen la forma originària is però l'enllaça sense sonoritzar : ['tots arreglats. Vg. fitxa

núm. 46 .
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La pronúncia

tradicional, coincident

amb la general i única

acceptable en català, es

redueix de manera

espectacular : afecta

entre el 60% i 70% de la

població adulta major

de 36 anys on alterna,
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tots arreglats (grup -ts final)

més de 60 anys

	

de37 a 60 anys

	

de 18 a 36 anys

	

de 9 a 17 anys

till to[dz a]- ® to[z a]-p to[tx a]- ® tolts a]- ® to[s a]-minoritàriament, ambla
Gràfic 27. Percentatges de realitzacions -[dz]/-[z]/-[11/-[ts i/-[s1 en elsintagma tots

forma simplificada ['tOZ arreglats a tota la comarca per edats.

ajrreglats. 478 (Vg. gràfic 27). En la generació jove, el rebuig de la forma tradicional és

extremadament brusc, ja quenomés hi abraça el 5% de les respostes. Sí que s'hi manté,

però, la reducció sonoritzada, fins i totamb un petit creixement . En canvi, la mésafavorida

és ['tos ajrreglats, la qual comparteix ja lloc amb la innovació palatalitzada 1 és la forma

pròpia dels escoalrs, ja que afecta el 42% de les seves respostes. Aquesta al costat de la

recuperació, segurament ortogràfica omorfoortogràfica de la t, però sense la sonorització

de la sibilant, són les úniques veritablement afavorides pels escolars. La resta de

realitzacions tendeixen a descendir. Només hi observem un petitíssim creixement de

l'originària ['todz ajrreglats, que passa d'afectarun 5% de les respostes dels jóvens fins un

8% de les dels escolars. No hemsabut trobar la variantvocalitzada ['tojsj que J. Colomina

troba a Crevillent (1985 :

140), forma que aquest

autor hi detecta

esporàdicament, així com

tampoc la sonoritzada

['tod3 ajrreglats .

Cal destacar la

diferenciació de resultats

tots arreglats (grup As final)

0
0

no Ecas/Eval Ecas

to[dz a]- ® to[z al- p to[tx a]- M tolts al- IM tols ai- I
Eval

segons el model educatiu
Gràfic 28. Percentatges de realitzacions -[dz1/-[z1/-[V1/-[ts1/-[s1 en el sintagma
tots arreglats a tota la comarca segons el programa educatiu.

498Aexcepció de Guardamar on, comdiem, on és cap d'aquestes ja pronúncia tradicional.
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(vg. gràfic 28). L'Ecas prefereix de manera majoritària -un 57%- la pronúncia ['tos

ajrreglats. Un 22% encara manté aquesta mateixa simplificació, però amb la sibilant

sonoritzada ['toz ajrreglats . Hi és bastant notable, però clarament minoritària, la

palatalització -un 10%. La pronúnciapròpia de model tradicional hi és excepcional. Per

últim, ja hi ha casos de recuperació morfoortogràfica del grup -ts.

Els resultats per a l'altre grup d'escolars són bastant divergents. La pronúncia

majoritària, en un 61 %, és la forma palatalitzada . Aquest fet s'explica fàcilment recordant

quexiquetx perxiquets és bastantméshabitual adues de les localitats on precisament hi

ha implantat el programa educatiu bilingüe (Crevillent i Elx) . Assoleixen més del30% les

respostes amb la s final ensordida, amb manteniment o no de la dental aparts iguals. La

pronúnciapròpiadelmodel tradicional és tambéexcepcional, tot i que3puntsperdamunt

de l'altre grup d'escolars .

En definitiva, la pronúncia tradicional ja es troba en una etapa d'afebliment

relativament notable entre les generacions adultes urbanes. La substitució menys

condicionada per factors extems és l'eliminació de la dental, però ambel mantenimentde

la sonoritat de la sibilant. Aquest canvi es trenca en les generacions jóvens . L'ensordiment

d'aquestaconsonant s'escampa de maneraimparable (vg. apartat 3.1 .12 d'aquest capítol) .

Sorgeix una innovació bastant potent que palatalitza el grup 1 el fa coincidir amb els

resultats fonètics de moltes comarques septentrionals veïnes (Colomina 1985 : 139-140,

Beltran 1994 :33, Segura 1996 : 64-65) . L'influx del model escrit reintrodueix la dental en el

sector que hi està més exposat, però no és capaç de fomentar la forma tradicional

sonoritzada.

c) El cas de dimarts

La pronúncia més

habitual d'aquest mot a les

comarques meridionals

valencianes és dimats (Colomina

1985 : 140) . Actualment segueix

predominant la forma

100

80

60

40

20

0

dimarts (grup final -ts)

més de 60 anys

	

de 37 a 60 anys

	

de 18 a 36 anys

	

de 9 a 17 anys

Edimats odimatxldimàs/dimacs Odimarts/dimartx/dimars

Gràfic 29 . Percentatges de realitzacions dimacs (forma tradicional) /
dimatx-dimàs-dimacs (innovacions no normatives) / dimarts-dimartx-
dimars (innovacions normatives) a tota la comarca per edats.
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simplificada dimats atota la comarca, llevat de Guardamar on ja s'ha reduït a dimàs. Vg .

fitxanúm. 47. El fenomen és bastant parallel a la reducció del punt anterior, tot 1 que la

freqüència elevada del mot ha fet proliferar pronúncies provinents del català normatiu,

sobretot escrit : dimars, dimarts, dimartx, de manera bastant evident en la generació

escolaritzada actualment . La variant dimacs que J. Colomina (1985:140) observavaen els

parlants jóvens de Santa Pola i Elx es troba ja en els pares de Santa Pola i bastantmenys

aElx. (Vg. gràfc 29).

De tota manera, els

actuals parlants jóvens han

tendit a eliminar dimacs, a

favor sobretot de dimats. Els

escolars gairebé no fan servir

dimacs ja que han optat per

variants més pròximes a les

escrites, tot i que forçant la

pronúncia del grup . En el

grup dels escolars, la

distribució de cada forma és

divergent (vg. gràfic 30). Els

escolaritzats en castellà prefereixen majoritàriament la formadimats -més d'un 65%-.

La resta de pronúncies tenen una freqüència inferior. Cal destacar, però, la innovació

dimars ambun 12% i lapopulardimàs ambun 8%. Lespronúncies meramentortogràfiques

dimarts-dimartx hi són menys significatives . Resumint, es pot afirmar que el model

tradicional s'hi manté fortament; s'han frenat les innovacions no normatives i n'apareixen

d'altres relacionades amb el coneixementde la normativa i l'escriptura.

Els escolaritzats en català prefereixen fortament la innovació dimarts, amb la

pronúnciacompleta del grup final . L'ortografia, doncs, semblaquehi té unaforçamolt més

marcada que en l'altre grup, més encara quan un altre 24%optaperdimartx. En definitiva,

totes dues pronúncies ortogràfiquessumen el 66%de les respostes. Tambéhi té presència

dimats en un 26%. La restade realitzacions sónmés aïna anecdòtiques .

Baldaquí (2000: 493) també comprova l'extensió de la forma normativa dimarts

sota diverses pronúncies -sima[rs] o dima[rts]- sobretot en les localitats més

dimarts (grup final As)

no Ecas/Eval Ecas Eval

VE dimats odimabddimàs/dimacs []dimarts/dimarbddimars

Gràfic 30 . Percentatges de realitzacions dimats (forma tradicional) / dimatx-
dimàs-dimacs (innovacions no normatives) / dimarts-dimartx-dimars
(innovacions normatives) a tota la comarca segons programa educatiu .
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castellanitzades .

3.1.11 . La s sonora

No pensàvem pas queaquest so bàsic del català 1 benviu a la nostra comarca en

interior de mottingués ocurrències representatives d'ensordiment. Totiaixò, vamoptar per

introduir-ne una pregunta al qüestionari (vg. fitxa núm. 38) . El resultat és pròxim al que

esperàvem ja que generalment no hi ha ensordiment. Malgrat això, se'n troben casos

esporàdics en escolars de Guardamar 1 Elx, els darrers majoritàriament escolaritzats en

català, precisamenton hi haels individus d'aquestes edatsméscastellanitzats i situats més

a més distància del model tradicional .

Baldaquí (2000: 500) també detecta aquest ensordiment (vg. mésimmediatament

§ 3.1 .12) .

sintàctica

3.1.12. La s en fonètica

L'única pronúncia pròpia del

model tradicional i actual de la

comarca és la que presenta tot el

català : la sonorització de las davant

vocal (vg. gràfic 31 i fitxa núm. 39).

L'evolució de l'extensió de la

pronúncia ensordida i el recés de la

tradicional és clarament
Gràfic 31 .

generacional : mentre que [z] >[s] és a tota la comarca per edats.

100

80

60

40
20

0

dos amics (s en fonètica sintàctica)

més de

	

de 37 a

	

de 18 a

	

de 9 a 17
60 anys

	

60 anys

	

36 anys

	

anys

Percentatges de realitzacions do[z almicsldo[s almics

gairebé inexistent entre les dues

generacions de més edat, abraça ja la meitat de les respostes dels jóvens i dos terços de

les dels escolars . Perinfluxevident del castellà, no es dóna aquesta sonorització engeneral

a Guardamar. És comú l'ensordiment entre jóvens i escolars ales partides orientals i aElx

-Baldaquí només en troba casos a Alacant però no a Mutxamel oXixona (2000: 500)-;

menys comú a la resta, llevat de Crevillent i l'Altet, on és inexistent . No hi ha diferències

rellevants segons el tipus d'ensenyament.
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Baldaquí (2000: 501) troba resultats equiparablesal'Alacantí . L'ensordimentde [z],

especialment en fonètica sintàctica, és un fenomen, segonsaquest autor, enexpansió entre

els jóvens, que és dóna en les ciutats grans amb contextos castellanitzats .

3.1.13. Elgrup ix

En posició intervocàlica predomina aclaparadorament la forma sense semivocal

['kajal pertot arreu i en totes les generacions (vg . fitxa núm.41) . Només els escolars

presenten una presència destacable -un22%- d'ocurrències amb semivocal (vg . gràfic

32) . Aquesta fenomenologia afecta bàsicament Elx però també, en menor mesura,

Guardamar i Crevillent . De nou ací, els escolars escolaritzats en català afavoreixen
fortament la recuperació, segurament més ortogràfica que altra cosa, de la semivocal (vg .

gràfic 33) . En posició final com ara en peix es repeteix de manera gairebé idèntica el

fenomen (vg . fitxa núm. 42) .

Gràfic 32 . Percentatges de realitzacions ca[1jalca[iflcGràfic 33 . Percentatges de realitzacions ca[Jla/ca[jfla a tota la
a tota la comarca per edats.

	

comarca segons programa educatiu.

Ponsoda&Segura (1997:70) detectenlarecuperació de la semivocal i l'atribueixen

al poder de l'ortografia del català, sobretot tenintencompte que els escolaritzats en català

són els que més palesen la reintroducció . Els resultats de Baldaquí (2000: 506)

coincideixen amb aquests (vg . un comentari més aprofunditd'aquestcas, enaquest capítol

apartat 3.1 .23) .
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3.1.14. El betacisme

Elbetacisme ha estatunfenomencompletamentaliè al parlarcomarcal fins fa poc.

L'influx del castellà, històricament betacista, ha començatatenir efectes reals en aquesta

qüestió recentment. Vg . fitxes núm. 52-53.

Colomina (1985: 158-159) troba aquesta desaparició de les representacions

fonètiques de /v/ ja presents a Elx en un

xicot sobre tres entrevistats, tots d'uns vint

	

divendres (betacisme)

anys. No esmenta cap cas més en

	

100-
90

localitats de la nostra comarca, tot i que sí

	

80
70

en d'altres de les Valls del Vinalopó 1

	

50
40

l'Alacantí.

	

30

	

. r.
z0

La nostra recerca ja ha detectat

	

100
mésde60

	

de 37a60

	

de 18a36

	

de 9a17
més d'un 30010 de betacistes, distribúíts de

	

anys

	

anys

	

anys

	

anys

manera gradual generacionalment (vg.

gràfic 34) : en els escolars ja arriba al 62%.

Afecta

	

totes

	

les

	

localitats

	

de

	

manera Gràfic 34 . Percentatges de realitzacions [v]/[Ri a tota la

semblant, tot ] que novament és menys
comarca per edats.

present en les zones conservadores delcamp i més habitual en les localitats costaneres i

a Elx. El grup d'escolaritzats en català (vg. gràfic 35) toma arepetir (esquema una mica

més castellanitzant que ja ens és conegut dels casos anteriors. L'Ecas distingeix els dos

sons amb una mica més de freqüència -uns 6 punts. Aquest diferenciació novament

contradictòriasegons allòques'espera de

l'ensenyament en català s'explica de

manera semblantqueels casos anteriors.

ASanta Pola elbetacisme és absolut entre

els escolars . ACrevillent, els escolaritzats

en català són bastant menys betacistes

que la resta. A Elx, però, el betacisme és

més habitua] en l'ensenyamenten català,

de manera quenovament es troben més Gràfic 35 . Percentatges de realitzacions (v]/[(i1 a tota la comarca
lluny de] model tradicional i és la raó de segons programa educatiu .

més pes en els resultats globals. El camp d'Elx mostra l'estat més conservador de la v,
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també en els infants, tot i que no pas de manera espectacular.

L'extensió del betacisme es troba ben comprovada perPonsoda& Segura (1997:

60-61) i Baldaquí (2000: 475-476) . Aquest darrer autor comenta que la incidència del

betacisme és més alta aAlacant, precisament el context social méscastellanitzat. Aquest

fetpodria explicar perquèen el nostre cas l'escolarització en català no frena el betacisme.

Elx-i tambéSanta Pola-, coma àmbit més castellanitzat, té molt de pes en el global de

la comarca i, doncs, fa quela balança s'incline envers l'extensió del betacisme, a pesarde

l'escolarització en català.

3.1.15. El so africat [d3 ]

El so africat [d3] és la pronúncia tradicional i més habitual de la comarca. La

modificació d'aquest so és bastant minsa i només pròpia dels jóvens i dels escolars (vg.

fitxes núm. 34-35). Hem detectat dues solucions que el substitueixen . D'unabanda, hi ha

l'ensordiment [11, conegut des d'antic en el valencià central 1 molt més recentment en

diverses localitats de les Valls del Vinalopó (Montoya 1989 : 93 i ss .; Brotons 1983) . En segon

lloc, hi ha ladesafricació del so amb el resultat d'una semivocal [j ] . Aquest darrer fenomen

es detecta també ala comarcaveïna de l'Alacantí (vg. capítol 11 i també Gimeno i Montoya

1989 : 67-95 i Baldaquí 2000 : 507-509) .

L'ensordiment és més habitual en els jóvens, on abraça prop del 20% de les

respostes. Aquesta solució es redueix fortament entre els escolars, ja quenomés n'afecta

dijous (africada palatal sonora)

més de 60 anys

	

de 37 a 60 anys

	

de 18 a36 anys

	

de 9 a 17 anys

®dljous 0diyous pditxous

dijous (africada palatal sonora)

Os baix

	

ús nitjà

	

ús aft

1dijous ®®djous pdibcous

Gràfic 36 . Percentatges de realitzacions [d3]/[j1/111 atota laGràfic 37 . Percentatges de realitzacions [d3]/[j]/[V] a tota
comarca peredats.

	

la comarca segons ús declarat de la llengua pròpia .

el 8% . La desafricació, percontra, és bastant menys habitual entre els jóvens queentre els
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escolars . Tot i això, els escolars tendeixen a eliminar aquesta mena de pronúncies: totes

dues juntes sumen el 22%, mentre que entre els jóvens assoleixen el 34°ío. Vg. gràfic 36.

L'ensordiment afecta algunes partides i localitats del camp d'Elx i la ciutat mateix;

el desafricament es reparteixen zones o en individus molt castellanitzats (Elx, Santa Pola,

Guardamar, la Marina). L'ús elevat declarat de la llengua pròpia afavoreix bastant la

realitzacióafricada sorda [tj], mentre quefúsbaix es relacionaambla desafricació [j ] . (vg.

gràfic 37)

Aquesta distribució pot conduirainterpretar les dues solucions fonètiques coma

fruit de la interferència amb e] castellà però sota condicions lingüístiques contextuals

diverses: l'ensordiment [q] en una situació lingüística on el català té certa vitalitat 1 la

desafricació [j], en canvi, en un àmbit social més castellanitzat . Efectivament, aquesta

darreraés l'adaptació actual normal del so

[d3] dels parlants del sistema lingüístic

castellà, mentre que l'altra es produí en el

valencià central en un moment de vitalitat

lingüística molt elevada. Es tracta d'una

fenomenologiacompletament paral°lela a

les dues adaptacions diverses de la o

oberta en el diftong ou: per una banda,

100
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dijous (africada palatal sonora)

no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eva[

®dijous l3 diyous 1:]d itxous

[aw] que correspon al primer cas i [OW]

	

Gràfic 38 . Percentatges de realitzacions [d3]/[]]/[V] a tota
la comarca segons programa educatiu .

que correspon segon (vg. més amunt

apartat 3.1 .3) .

L'ensordiment és més freqüent en els escolaritzats en català (vg. gràfic 38),

precisamenten els que declaren fer un ús méselevat de la llengua pròpia. La desafricada

va lligada al'ensenyament en castellà i a l'ús baix del català. Totes dues afecten hàbitats

rurals o urbans de manera bastant indistinta, tot i que la forma ensordida és fa més

trobadissa al camp, on novament la vitalitat lingüística és més elevada.

Baldaquí (2000: 508-509) troba el fenomen de la desafricació a les tres localitats

que estudia Alacant, Mutxamel i Xixona, sobretot a les dues primeres. El canvi [d3] >[j]

afecta per igual tots els infants, tot i que en menor mesura els catalanoparlants amb

l'escolarització en català . No troba, però, cap casd'ensordiment.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capftol III Estudi sociolingüístic . 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

643

3.1.16. El grup -lt final seguit de vocal

La forma tradicional de realitzar aquest aplec a la comarca estudiada és no elidir

capso davant vocal 1 pronunciar, per tant,mo llt a]amble (vg. fitxa núm. 40). Cal dir, però,

que detectem diversos casos d'elisió de t en aquesta posició, de manera que hom

coincideix ambparlarsde comarquesproperes, comara part de les Valls del Vinalopó, la

Foia de Castalla o Alcoi (Colomina 1985). Abraça el 19% de la població global de la

comarca.

La desaparició de la dental és
molt amable

ben notable entre els escolars -un

	

(grup final -It seguit de vocal)

39%- i es va reduint gradualment a

	

100
90

mesura que augmenta l'edat : encara

	

70
60

afecta el 23% de les respostes dels

	

so
40

jóvens, només 1'1% dels adults i no té

	

30

	

-

	

-
20

existència entre els ancians. Vg. gràfic

	

10

0

39 .

	

mésde60 de37a60 de18a36 de9a17
anys anys anys anys

Es tracta d'un tret habitual en

totes les localitats, sense distinció en

I'índex de vitalitat de cadascuna. Aquest Gràfic

	

39.

	

Percentatges

	

de

	

realitzacions

	

moll o ]

trencament amb un tret propi de) parlar
amablelmollt ]amable a tota la comarca per edats.

tradicional és méshabitualenl'hàbitaturbà i en individus ambactituds positives envers l'ús

de la llengua catalana . Pelque fa al tipus de modeleducatiu, la caigudade la dental i, per

tant, el trencament amb el model tradicional és, curiosament, més comú entre els que

posseeixen l'ensenyament en castellà, els quals es troben generalmentméslligats al model

tradicional.

Els resultats coincideixen ambels proporcionats perPonsoda&Segura (1997: 69).

Sembla, doncs, que els escolars amb més contacte amb el model normatiu 1 escrit

mantenen la pronúncia tradicional amb mésfidelitat . L'altre grup tendeix aeliminar-la . En

deduïm, vista l'existència d'aquesta solució també en població no escolaritzada, que

l'eliminació de la dental deu serun procés incipient en el modelcolloquial,queha reculat

recentment acausade l'ensenyament i quepottenirl'arrel enels hàbits articulatoris oferits

pel castellà, tot i que no necessàriament.

Efectivament, tant Ponsoda & Segura (1997: 67-68) com Baldaquí (2000: 490-491)

~mola~ pmolta~
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troben quela reducció-1t>-1 és freqüent entre els escolars, sobretotaquellsquetenenmés

contacte amb el model de llengua tradicional.

3.1.17. La caiguda de -d-Intervocàlica

Recordem que, com que el

fenomenés importantenaquestavarietat

dialectal, hem introduït en el qüestionari

diversos ítems sobre el tema (vg. fitxes

núm. 12-23) . D'una banda, hi ha formes

amb equivalent en castellà (esternudar,

oblidar-olvidar, vida, saludar, roda,

redona, cadena, madur, quedar) i de

l'altra n'hi ha sense aquesta equivalència

(cadira, Nadal, neboda) .

	

Gràfic 40 . Percentatges de realitzacions [0]/[d] en mots amb

Hem observat una diferència
equivalent en castellà a tota la comarca per edats.

notable en els dosblocsde preguntes(vg.

gràfics 40 141): en el primer apareixen

mots on la recuperació es troba en estat

molt avançat -via t6 només un 15% de

respostes, saluar un 16%, olviar un 27%,

caena un 66%.479 En els altres casos

l'elisió sol sobrepassar amb escreix el

80%, llevat d'un cas, la pronúncia Nal,
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an mots amb equivalent an castellà

més de 60 anys

	

de37a 60 anys

	

de 18 a 36 anys

	

de 9 a 17 anys

® caiguda de d £3 presència de d

d Intervocàlica
an mots sense equivalent an castellà

més de 60 anys

	

de 37 a 60 anys

	

de 18 a 36 anys

	

de 9 a 17 anys

~a caiguda de d ®presència de d
mot ben sentit en l'àmbit escolar¡

Gràfic 4l . Percentatges de realitzacions [o]/[d] enmots sense
mediàtic, la qual arriba tot just al 70% "

	

equivalent en castellà a tota la comarca per edats.

El salt lingüístic intergeneracional es troba entre els jóvens i la quarta . Alguns

d'aquests mots, però, ja presenten restitució clara de la den els pares: és el cas d'olvidar

amb un 16%, Nadal un 17%, cadena un 19% i sobretot vida i saludaramb més d'un 80%

-però ja un 70% en els ancians (vg. també gràfics 44 a 55).

479 Açò no implica que hi baja mots amb paral-lelisme fonètic en castellà en què no es
produeix una restitució especialment marcadade la d: quedar, roda, etc.
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d intervocàlica
en mots amb equivalent en castellà

no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eva]

®caiguda de d ®presència de d

Gràfic 42 . Percentatges de realitzacions [0]/[d] en mots sense

	

Gràfic 43 . Percentatges derealitzacions 10]/[d] en mots amb
equivalent en castellà a tota la comarca segons el programa

	

equivalent encastellà a tota la comarca segons el programa
educatiu.

	

educatiu.

Les recuperacions van extremadament lligades a l'escolarització vehiculada en

català i amb un ús reduït del català familiarment i socialment . Elx, Santa Pola 1 la Marina

sónles localitats amb més recuperacions. (Vg. gràfics 42 i 43).

Hi ha mots en què la caiguda és generalitzada en el model tradicional de la

comarca, de manera que la reintroducció se circumscriu al sector escolaritzat, i molt

especialment als escolaritzats en català. En aquests casos, l'actitud positiva envers la

promoció i ús de la llengua pròpia i tambéla indiferent promouen el canvi. Però sobretot

és fús elevat de la llengua pròpia el factor que més afavoreix la conservació del model

tradicional i, doncs, l'elisió de lad. Evidentment es tracta dels individusquedeclaren tenir

un ús reduït de la llengua pròpia, per tant, que usen més el castellà i que estan menys

exposats al model tradicional. La reintroducció, doncs, sembla que està vinculada a la

pressió del sistema lingüístic castellà però també al menor contacte amb el model

tradicional i al'escolarització en general, ja que la progressió és més o menys equivalent

en els casos en què no hi ha parablelisme ambel castellà -mots comaraneboda, Nadal

ocadira.

En definitiva, la generalització dela desaparició de ladintervocàlicaés un fenomen

benarrelat al parlar comarcal però tambées troba força desprestigiat desde fa temps fins

i tot estigmatitzat, tant per la manca de coincidència amb el castellà estàndard com amb

les varietats valencianes veïnes més septentrionals . Açò explica reintroduccions com ara

vida, saludar, etc. força antigues . Un factor i l'altre fomenten la reintroducció de la d. El
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castellà no ha estat tant el factor determinant de larestitució sinó queha compartit terreny

esternudar (d intervocàllca )

més de 60 anys

	

de37a 60 anys

	

de 18 a 36 anys

	

de 9 a 17 anys

I ®esternuar pesternudar

Gràfic 44. Percentatges de realitzacions [o]/[d] en
esternudara tota la comarca per edats.
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®magroda

Gràfic 48 . Percentatgesde realitzacions [o]/[d] enroda
a tota la comarca per edats.
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Gràfic 45. Percentatges de realitzacions [o]/[d] en
oblidar-olvidar a tota la comarca per edats.
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Gràfic 46 . Percentatges de realitzacions [o]/[d] en

	

Gràfic 47 . Percentatges de realitzacions [o]/[d] en
vida a tota la comarca per edats.

	

saludar a tota la comarca per edats.
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Gràfic 49. Percentatges de realitzacions lo]/[d] en
redona a tota la comarca per edats.
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Gràfic 50. Percentatges de realitzacions [0]/[d] en
cadena a tota la comarca per edats.
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Gràfic 51 . Percentatges de realitzacions [0]/[d] en
madur a tota la comarca per edats.

Gràfic 52 . Percentatges de realitzacions [0]/[d] en

	

Gràfic 53 . Percentatges de realitzacions [0]/[d] en
quedar a tota la comarca per edats.

	

Nadala tota la comarca per edats.
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Gràfic 55 . Percentatges de realitzacions [0]/[d] encadiraGràfic54 . Percentatges de realitzacions [m]/[d] enneóoda

	

atota la comarca per edats.a tota la comarca per edats.
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amb la pressió dels dialectes veïns-per tant, amb una tendència ja col-loquialitzada- i,

recentment, amb la del català normatiu .

Ara bé, calno oblidar que precisament els escolars que es mouenen un ambient

méscastellanitzat són els méspropensosala reintroducció. En aquestgrup s'ha accentuat

força tant lapressió delcastellà, el trencament amb el model tradicional 1 l'influx delmodel

normatiu del català.

En conclusió, la reintroducció de la d és una tendència ja arrelada en la comarca,

tot i que la caracterització més antiga presenta l'elisió completa de la d en qualsevol

context i mot. La tendènciarestitutòria de ladental haanat afectantde manera progressiva

més i mésmots, sobretot amesura quedescendeix l'edat. L'estat colloquial actual encara

mostra una desaparició generalitzada de la d però amb molts casos de restitució, alguns

generaIs48°, d'altres en ple procés de recuperació.

Els resultats quemostren els treballs de Ponsoda& Segura (1997: 61-62) i Baldaquí

(2000: 477-480) coincideixen amb els nostres. La recuperació de la d intervocàlica és

pròpia dels individus de menysedat i, per tant, dels quetenenun grau mésalt de contacte

amb el model de llengua normatiu . A més a més, el manteniment del model tradicional

és més evident en els escolaritzats en castellà, els quals es troben méspròxims a aquest

model, ja que el contacte amb el model castellà -el qual reforça la reintroducció- és

semblant i, en canvi, és menor amb el de

l'estàndard català .

	

F

	

la dona (d oclusiva/fricativa)

3.1.18. La d intervocàlica mantiguda

Quant a les dd que no s'elideixen,

sembla que el parlar tradicional de la nostra

comarca i de la resta del valencià meridional

les realitza com a oclusives, més o menys

marcades segons la posició (vg. fitxa núm.

24).

La realització oclusiva és majoritària

®d oclusiva ®d fricativa

100

90
80

70

60

s0

40

30

20

10

més de60

	

de 37a60

	

de 18a36

	

de 9a17
anys anys anys anys

Gràfic 56 . Percentatges de realitzacions [d]/[81a tota la
comarca per edats.

"° Per exemple el cas de medalla on no hem sabut trobar cap cas d'omissió de la d
intervocàlica al Baix Vinalopó, però sí a l'Alacantí.
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en els avis, es redueix a la quarta part en la segona, esdevé anecdòtica en la tercera i

desapareix en els escolars (vg. gràfic 56) . Per localitats, a Guardamar l'oclusiva no és gens

habitual i és bastant insignificant a Elx, augmenta progressivament en les dues localitats

grans on el català és bastantvigorós -Santa Pola i Crevillent-1 esdevé molt presentala

zona rural. És pròpia del grup que fa un ús molt habitual del català .

3.1.19. La b interuocàlica

Tot el valencià meridional, des del Xúquer fins a Guardamarpronunciaqualsevol

b coma oclusiva (vg. fitxanúm. 43) .

De manera molt similar a la seva homòloga dental, la b oclusiva és pròpia i única

en el parlar dels ancians [ general en

el de els pares. Decau de manera

oberta en els jóvens i desapareix

entre els escolars (vg. gràfic 57). Per

localitats, es repeteix l'esquema de

la dental, tot i que té una presència

més estable i no es redueix de

manera significativa a Elx. A

Guardamar la b oclusiva és una

pronúnciaminoritària.
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®b oclusiva pb fricativa [3v

Tant

	

aquesta

	

realitzaciO Gràfic 57. Percentatges de realitzacions [b]/[pla tota la comarca

oclusiva com la de la dental estan
per edats.

abocades ala desaparició. No tenen representació ortogràfica, no sónpròpies dels hàbits

articulatoris del castellà en aquestes posicions i, a més a més, no tenenpresència en la

gran majoria de varietats del català, incloses les estàndard.

Sorprèn una realització que ja havíem sentit puntualmenta diversos individus de

la comarca i d'altres de pròximes, comara Novelda: es tracta de la realització labiodental

d'una b. No es tracta pas d'una realització anecdòtica, tot i que som conscients que

fàcilment s'haja incrementat per la situació semiformal en què ha estat realitzades les

entrevistes ja que fa l'efecte quees tracte d'una hipercorrecció. No es pot descartar, però,
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l'influx del murcià veí, on el canvi [b]>[v] és força habitual.`

En trobem alguncasen els pares, però s'escampa fortament entres els jóvens fins

assolir el 37%de les respostes. Decreix entre els escolars però es mantéen un discret 13%.

Pertany bàsicament al'àmbit urbà i a actituds positives envers lallengua catalana . És força

més sentida en els escolars amb el castellà com a llengua de l'ensenyament, grup que

practica més habitualment la distinció b/v.

3.1.20. El grup final -m

La desaparició de la nasal final

d'aquest grup -car, for per carn, forn-no és

general a la comarca. J. Colomina (1985: 304,

mapa 36) anota aquesta pèrdua a Santa Pola

i Elx però no a Crevillent ni a Guardamar. Es

tracta d'un fenomen relativament antic,

almenys a l'Horta d'Alacant, ja que A.M.

Alcover (1908: 281) el recull a Sant Joan

d'Alacant a principis de segle (vg. fitxa núm.

44) .

La pronúncia no reduïda és efectivament l'habitual a Guardamar i Crevillent (vg.

fitxa núm. 44b 1 gràfic 58) 1 pertany al model tradicional d'aquestes dues localitats . Els

jóvens, però, ja simplifiquen el grup; els escolars generalitzen aquestareducció fonètica .

Notem que sónels escolars ambl'ensenyament vehiculat en castellà els quees presenten

mésaprop delparlartradicional 1, doncs, dela pronúncia completa de l'aplec consonàntic.

A Crevillent l'ensenyament en català no produeix efecte afavoridor de la introduccióde la

nasal final .
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infern (grup final -rn)
[Cre . i Gua .]

més de60 de 37 a 60 de 18a 36

	

de 9a 17
anys anys anys anys

® infer 0 infern]

Gràfic 58 . Percentatges de realitzacions -[rnl/-[rla
Crevillent i Guardamar per edats.

4s' Zamora Vicente (1985: 341) dóna aquesta pronúncia davant sonora labial : lay(pótah 'las
botas', de(pcpokau `desbodado'. Nosaltres tambéhem pogut copsar bastants casos de b>v en altres
posicions: sávado, 1'av :'pa, etc.
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Els ancians de PAltet i

Torrellano encara conserven el grup

de manera bastant notable -un

52%. Els pares només coneixen la

pronúncia reduïda. Curiosament

sembla que s'hi ha produït una

mena d'intent recuperador de la

pronúncia tradicional i normativa en

els jóvens, la qual, per contra, no ha

quallat entre els escolars .
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A la resta de localitats on la
Gràfic 59 . Percentatges de realitzacions -[m]/-Irla la zona on la

forma reduïda és ja la tradicional forma-[r] és tradicional per edats.

(vg. gràfic 59), ha aparegut el reforç

-rt molt fortament en els pares tot i

quetambéés existent a la resta. AElx

i a Santa Pola infert és molt més

habitual que ala resta de la comarca.

Entre els escolars, es produeix un

fenomen de redreçament cap a la

forma normativa, recuperació més

marcada en l'Eva! (vg. gràfic 60).

Fixem-nos com, en aquestes zones Gràfic 60 . Percentatges de realitzacions -[mi/-[rla la zona on la

on la reducció [rn] >[r] és tradicional,
forma-[r] és tradicional segons programa educatiu.
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l'ensenyament en català sí que és capaç de fer introduir la nasal de manera significativa .

3.1 .21. El grup final -rm

Aquest grup final presenta una conservació bastant destacable en el parlar

tradicional de lacomarca(vg. fitxa núm. 37), toti que la generació mésancianajapresenta

casos de reducció [rm] >[r], un 22% de ]es respostes, sobretot a Santa Pola, Guardamar

11'Altet.
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El 14% dels individus de segona

generació 1 el 24% dels de la tercera ja

elideixen la nasal (vg. gràfic 61). Hi podem

observar, doncs, unacerta estabilitat de la

pronúncia.

Segons les localitats, Santa Pola i

1'Altet han arraconat bastant la pronúncia

completa. El camp d'Elx conserva amb

més intensitat el grup fonètic complet, fins

i tot hi ha partides on no hi ha encara rastre

de la reducció en cap informant.

Els escolaritzats en català (vg.

gràfic 62) recuperenambbastant força el

grup fonètic ja que el realitzen en un 91%.

L'altre grup escolar, en canvi, no insereix

aquesta recuperació. Amb la reducció

rrn >r, s'allunya, doncs, del model

tradicional i també del model estàndard

català.

En conclusió, la pronúnciade les

Gràfic 61 . Percentatges de realitzacions -irm]/-[r]a tota la
comarcaper edats.

nasals finals, tantalveolar combilabial, és

	

Gràfic 62 . Percentatges de realitzacions -[rm]/-[r]a tota la
comarca segons programa educatiu .

pròpia delmodel tradicional general de la

comarca. La reducció, no necessàriament vinculada amb el castellà, s'ha iniciat

col-loquialment des de fa temps i, sobretot l'alveolar, afecta fins 1 tot el parlar d'alguns

ancians. L'influx de l'ortografia fomenta 1 força la pronúncia de la nasal en els escolars .
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3.1.22. La -r final

Segons hem desevolupat més amunt al capítol 11 (apartat 2.2.6.3), al Baix Vinalopó

podem distigir sis situacions diverses amb relació a la situació de la-rfinal : a) en inf]tifus

en final absolut, b) en (infinitiu córrer, c) en

noms en final absolut, d) en infinitius en

	

tancar (-r en verbs) [Cre .]

combinació amb un pronom feble

començat per consonant, e) en infinitius

combinats amb el pronom feble vocàlic ho

i f) enfonètica sintàctica (vg . fitxes núm. 25-

32)

a) En infinitius en posició final

absoluta només hi ha pèrdua de -r final a

Crevillent on abasta el 95% de les respostes

(vg . fitxa núm. 25a i b) . La recuperació

només es dóna entre els escolars i assoleix

un quart de les respostes (vg . gràfic 63) . Els

escolaritzats en català (vg. gràfic 64),

presenten un grau de recuperació de la

vibrant final molt més elevat que l'altre

grup .

La presència d'aquest fonema en

castellà, en gran part de les varietats orals

valencianes, ja siga en les col-loquials o en

®-r pcaiguda

100
90
80
70
60

so
40
30
20
10

0

Gràfic 63. Percentatges de realitzacions -[r]/-[olaCrev(llent
per edats.

másde60 de 37a60 de 18a36 de 9a17
anys anys anys anys

l'estàndard i en l'ortografia de totes dues
Gràfic 64 . Percentatges de realitzacions-[r]/-[o1 a Crevillent

llengües

	

espenta fortament

	

envers

	

la segons programa educatiu .

recuperació de la r a Crevillent, almenys -recordem- en una situació d'enquesta.

L'estàndard oral del català central que es pot sentir a TV3, coincident ara amb el

crevillentí, no h] té efecte mantenidor de la caiguda. El valencià general no fomenta

aquesta pronúncia . Ni tan sols esveu coma clarament acceptable en diversos manuals de

tancar (-r en verbs) [Crej
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pronúncia482 de manera queno deuser habitual que el professorat fomente la conservació

d'aquest tret crevillentí .
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b) Cal fer esment a part d'un

verb que presenta unacaiguda de la

-r final generalitzada en el parlar

tradicional de tota la comarca, llevat

de Guardamar: es tracta del verb

córrer que es pronuncia corre en un

64% dels informants de la comarca

-excepció feta de Guardamar (vg.

gràfic 65 i fitxes núm. 29a, b i c) .

El manteniment de la forma

sense vibrant éS SÒlid en les tres

	

Gràfic 65 . Percentatges de realitzacions -(r]/-[ ro]en el verb córrer a

generacions

	

dadults .

	

Fins

	

i

	

tot,

	

tota la comarca per edats.

s'aprecia un increment de les respostes sense r entre els jóvens . Els escolars, però,

reintrodueixen marcadament el so fins situar-lo en el 71% de les respostes. Abanda de

Crevillent, on coincideix amb la resta del paradigma dels infinitius, la desaparició és

completa en tota la població de les partides meridionals d'Elx. És gairebé general-més

d'un 70%- en gran part de lesaltres partides il-licitanes i, especialment, a 1'Altet, onés més

conservada la pronúncia tradicional sense rtambé en fonètica sintàctica (vg. més avall en

l'apartat t) .

Tomena ser els escolars i sota condicions semblants ala del cas anterior els que

pronuncien aquest so de manera decidida .

c) En final absolut de noms, només a Crevillent es produeix una pèrdua

generalitzada i equivalent ala dels infinitius (vg. fitxes núm. 26-28) .

482 Lacreu (1990) en diu: «com anorma general, en valenciàcalpronunciar larde fide mot:
cantar, calor, popular» . Tot i això, creu acceptable l'emmudiment en aquells parlants que no la
pronuncies espontàniament . Mollà (1990) és molt mésinflexible : «S'ha de pronunciarla >r< de totes
les paraules».
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d) Seguida de pronom feble

començat perconsonant, l'únicapronúncia

pròpia de tota la comarcaés la caiguda (vg.

fitxa núm. 31 1 gràfic 66). Només són els

escolars els que reintrodueixen la -r en un

46% de les respostes sobretot a zones

urbanes i en l'Eva!.

e) Seguida del pronom feble ho la Gràfic66. Percentatges de realitzacions -[rl/-lol seguitde
pronom feble començat per consonant a tota la comarca
per edats.caiguda no és, ni de bon tros, general (vg.

gràfic 67 i fitxa núm. 32) . A Guardamar i

la Marina predomina fé-vo amb

consonantització de la semívocal w

després de la pronúncia geminada

acabeu-uo que J. Colomina (1985: 170)

recull en alguna localitat del valencià

meridional-alacantí. Una vegada el

pronom ho ha esdevingut vo i, per tant,

començat perconsonant, no és possible

en el parlar tradicional la conservacióde

la r de l'infinitiu. De tota manera tant a la

Marina com aGuardamarja se sent fer-

ho en diversos individus de la segona i la

tercera generacions i esdevé molt comuna entre els escolars. Tot i això, a Guardamar la

formafé-vo és la més habitual .

A Crevillent, la desaparició de la r final tambéha afectat la de l'infinitiu seguit de

pronom àton vocàlic. J. Colomina (1985: 315, mapa 48) recull la pronúncia fé-ho tambéa

Elx i Santa Pola. Nosaltres, per contra, hemtrobat gairebénomésfer-ho en tot el camp i en

totes les generacions.483 Elx només presenta un 11% de respostes fé-ho, enfront del 89%

restantqueprefereixfer-ho . Aquestes dades contrasten ambles deJ. Colomina (1985:131
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Gràfic 67 . Percentatges de realitzacions -ir]/-[el seguit del
pronom feble ho a tota la comarca per edats.

483 Només un infant de les partides meridionals va respondre fé-ho.
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i mapa 48) . En el cas del cap de la comarca, es podria atribuir a la joventutdels informants

que féu servir aquest estudiós : tots al voltant dels 20 anys, edats en què nosaltres també

hem trobat significativament la forma fé-ho, apesar que tampoc no és resposta única.

En el cas de Santa Pola, J. Colomina trobà fé-ho en tres informants : un de 24 anys,

i dos majors de 65 . La nostra recerca mostra efectivament que la forma fé-ho existeix en

totes les generacions. La novetat es troba en el fet que fer-ho no ha desaparegut per

complet: igualment totes les generacions presenten aquesta variant, encara que,

efectivament, és unamica més minoritària. Els jóvens i els escolars sembla que es tomen

a decantar per la forma sense elisió de vibrant final . De manera ben marcada en els

escolaritzats en català, ja que l'altre grup escolar opta majoritàriament per la forma fé-ho .

f) En fonètica sintàctica, l'emmudiment de la -r és, naturalment, general a

Crevillent (vg. fitxa núm. 30). L'Altet presenta un índex de caiguda bastantelevat, mésque

la resta de la comarca, bàsicament en parlants d'edat elevada. La forma sense -r és

freqüent en l'àmbit rural 1, en canvi, és inexistent a les tres zones urbanes: Elx, Santa Pola

1 Guardamar. Sembla bastant evident que la mancança d'emmudiment de -r en fonètica

sintàctica és unaincorporació moderna 1 pròpia d'ambients urbans .

En definitiva, la reintroducció de la -r final allà on el model lingüístic tradicional

l'haviaperduda és molt important i especialment accentuat en els escolaritzats, unxicmés

marcadament els que tenen ensenyament en català . Tot i això, la recuperació de la

bategant ja té vigència en les generacions anteriors. Aquests resultats coincideixen
plenament amb els aportats per Ponsoda & Segura (1997: 66-67) a totes les comarques

meridionals on el fenomen és existent.
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3.1.23. Un factor importantpera la fonètica : les pronúncies ortogràfiques

Comes pot deduir d'alguns dels casos exposats, (ortografia és un dels factors més

rellevants en la conformació de la fonètica dels escolars. l és sobretot determinant si la

qüestió és recuperarsons perduts i de resituar-ne d'altres que s'havien metatitzat . Aquest

factor, però, té laseva contrapartida, queno hoés tant segonsla perspectivaqueprenguem

per jutjar-ne els resultats.

Hi ha un grup importantde fenòmens fonètics tradicionals i benacceptatsper les

restriccions normatives que són intercanviats per d'altres, igualmentnormatius, però que

se n'allunyen. Certamentno és que siga un procés completament generalitzat però ja és

ben significatiu : allà on molts parlants diuen *torná o *corre apareixen tomar i córrer;

*ascoltar, *astiraro*ambut es pronuncien escoltar, estirar oembut; on *caxa, *pex se sent

caixa opeix¢$¢. Però encara mésno és inoït, cert és queanecdòtic, algun *mot-le ambuna

dental sorda ben clara, *milot-txa amb una pronúncia igualment afectada de la dental o

*maig amb la vocal i sonant, bé coma ['maf o com a ['majx].

No hi ha dubte a rebutjar des de qualsevol perspectiva l'última fenomenologia.

Però no és tan clara la valoració de la resta de casos. No són absents veus que deploren

aquest tipus d'esmena (vg. Solà 1999 : 200) . D'altres afirmen que en un context d'ús ple de

lallengua, les pronúncies aniran adequant-se progressivamental'ortografia (Bibiloni 1997 :

135) .

Entotcas, cal donar-ne proves quecorroboren efectivament laforça dePortografia .

Insistim, doncs, un xic més en dos casos ja comentats per que són paradigmàtics.

Aprofundim, doncs, un pocmés en aquesta fenomenologia.

a) La -r final: el cas de córrer ['kore1 al Baix Vinalopó

Comja hemdit en els capítols 11 i III, tot sembla indicarque l'infinitiu del verb córrer

pren al Baix Vinalopó la forma fonètica corre, sense la r final que l'ortografia reflecteix485.

Podem afirmar que aquesta pronúncia és la més habitual en el model tradicional de la

llengua catalana en el seu conjunt: és pròpia de totes les comarquesdel Principat i de les

484 Od'altres casos com ara *realisar, que ja se sent comarealitzar.

485 Però no aGuardamar onpronuncien sempre córrer, amblar final.Sobre algun comentari
de l'origen de la pronúncia sense r final, vg . capítol II, apartat 2.2 .6 .3 .
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Illes Balears, tampoc no sona la rales comarquesaragoneses catalanoparlants, i en gran

part del nord i del suddel territori valencià . L'ortografia, en canvi, ha reflectitallò quedevia

ser la pronúnciamésantiga del català, l'etimologia del mot(en llatí CúRRÉRE, igual comde

VÏNCÉRE hi ha vèncer) i la pronúnciad'unapart -minoritària- dels catalanoparlants.

Tot i quehemdonat la formacorrecom apròpia del model tradicional comarcal,

la variant córrer s'hi ha estésamb força i desde fa ja desenes d'anys . Les raons d'aquesta

extensió tan relativament reculada en el temps es troben segurament en el sistema

comarcal català mateix quesol pronunciar les rr finals en gran part de la resta d'infinitius

sobretot en contextos consonàntics486 (tornar, partir, etc.), almenys en la majoria de

localitats de la comarca. Així, per analogia s'ha començat areintroduir aquesta consonant

allà on s'havia perdut. A Crevillent o en algunes partides d'Elx, en canvi, encara no l'ha

reintrodUïda la immensamajoria de la població en el seuparlar colloquial . Un coadjuvant

bastant potent es troba en el castellà, llengua que no ha perdut generalment aquesta

consonant final i que ha exercit una pressió reintroductora en el sistema català.

Hemtriat ungrapat de gràfiquesvistoses 1 mésomenysrepresentativespervegem

com es comporta la reintroducció en la població :
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Gràfic 68 : pronúncies de córrer i grups d'edat al Baix
Vinalopó
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Gràfic 69: pronúncies de córrer i hàbitat al Baix
Vinalopó

-Edat: la recuperació augmenta segons decreix l'edat. Vg . gràfic 6848 '.

córrer

®COrre

.C6RBr

486 No en els vocàlics, on normalment tampoc no sona lar: Té que cantá-i canari; tinc que
fé-i dinar.

487 Els gràfics s'han realitzat en els resultats sobre la mostra, sense ponderar en la població
comarcal.
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-Hàbitat : l'àmbit rural és més conservador de l'estat tradicional . El ciutadà ha

introduïtmésmarcadament aquesta consonant, potser mésper influx del castellà, ja que

la ciutat es troba més exposada al castellà que el camp. Vg. gràfic 69
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-Actitud: l'actitud negativa, la indolència envers la llengua fa conservar l'estat

tradicional . La positiva, 1 també la indiferent,

fomenten la reintroducció de la r.

-Índex de lectura: un índexde lectura

elevat promou la reintroducció de la r.

-Índex de lectura en català : com més

habitual siga que l'individu ¡lija en català, més

eliminació del model tradicional i, doncs, de

reintroducció de la r.

	

estudiant

	

estudisbàsics

	

estudis superiors
analfabetogairebé

	

estudisM14-

-Grau d'instrucció : com menys nivell

	

ESTUDIS

d'estudis tinga l'individu, més proximitat al

	

Gràfic 70 : pronúncies de córrer i nivell d'estudis al
Baix Vinalopó

model tradicional . Vg. gràfic 70 .

Programa educatiu

	

ús del valenciá

Gràfic 71 : pronúncies de córrer i tipus d'ensenyament al
Baix Vinalopó
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Gràfic 72 : pronúncies de córrer i ús del valencià al
Baix Vinalopó

-Formacióextraescolar: la participacióméshabitual en cursets devalencià fomenta

igualment la reintroducció .

-Ús social declarat del català : Pús molt poc sovintejat del valencià 1, per

consegüent, més habitual del castellà, fomenta la reintroducció de la r. Vg . gràfic 72 .

-Tipus d'ensenyament: l'escola fomenta la reintroducció, més marcadament en

l'Eva! . Vg. gràfic 71 .
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Si ens miremara el cas de Crevillent afiladament, només els escolars i segons el

tipus d'ensenyament que reben (vg. gràfic 73), veiem com ací sí que és molt marcada la

tendència que s'entreveia en la visió general: tant, quel'Ecas no hancontestat capqüestió

ambla r final realitzada . En l'altre grup, ha estat majoritària la formacorre però córrerja és

discretament notable.

Així doncs la tendència, la qual ja

s'havia iniciat anys en arrere en el sector que

actualment representa la la generació dels

avis, s'aguditza fortament. Als dos factors

esmentats -l'analogia amb la resta

d'infinitius i la pressió del castellà- se n'ha

10090

8070
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c
d'afegir un altre, molt important en els grups

	

dÚ
0

en contacte amb l'escriptura en català.
a

+ -Eas/Eval

	

E-

	

E-¡

córrer

Efectivament, aquells que tenen un índexde

	

Progrrna educatiu

Gràfic 73: pronúncies de córrer i tipus d'ensenyament
lectura en català notable, els que han acudit

	

aCrevillent

a un curs de valencià o, sobretot, els escolars i entre aquests fonamentalment l'Eva!, estan

més familiaritzats amb l'ortografia, la qual és conservadora de la r. I potser siga aquest

factor 1 la falta d'orientació amb relació a la pronúncia quepot tenir aquestamena de mots

allò que conduescairremeiablement a la seva reintroducció.

No hi ha factors que inhibesquen la vinculació de la pronúnciasense la bategant

final del parlar tradicional ambla incorrecció que sol associar-s'hi i a la inadequació amb

què es carrega aquestapronúncia per no coincidir amb l'escriptura . Amés a més, el poc

prestigi social que té el català entre els catalanoparlants i la manca de models on

emmirallar-se, erigeix el model castellà com a propi, de manera que esdevé guia de

correcció i promou, doncs, la concurrència inevitable .

En aquest aspecte, és veritat que el model tradicional es troba ja força

desestabilitzat; nomésa Crevillent mostra mésfermesa, tot 1 que ja es troba afeblida entre

el jovent. Ara bé, tampoc no hi ha unaregla prescriptivapròpia de les propostesnormatives

que siga prou explícita 1 que admeta clarament l'eliminació de la r final en unacomarca
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valenciana."' Almenysqueunareglaque hi faça mésèmfasi, quesiga méspalmària oque

arribe més tangiblement al professorat, als llibres de text o als mitjans de comunicació

orals.

b) La semivocal -i- en el cas depeix [ `peJj

Mirem-nos araunsegon casunxic diferent. El BaixVinalopó enpeça no pronuncia

tradicionalment la semivocal i de mots com ara peix o caixa, al contrari que altres

comarques catalanoparlants que sí que la realitzen. Tampoc no és fàcil de saber per què

s'hi dóna aquesta dualitat en català (vg. capítol 11, apartat 2.2 .2 .2.1). El que sí que es pot

corroborar és que lapronúnciadel BaixVinalopó és tambépròpia de gran part dels pobles

del sudvalencià, així com de les files Balears 1 de, aproximadament, la part oriental del

Principat. L'ortografia novament ha optat perplasmar unapronúnciaexistent actualment

en part del català, i respectar la forma ortogràfica i potser fonètica que tenia bàsicament

en català medieval .

La situació tradicional del Baix Vinalopó enaquestapronúnciadifereix bastant de

l'anterior, ja que ningúmajorde 37 anys no ha evidenciat la pronúncia de la semivocal. La

seva aparició és molt més recent, en sectors jóvens (vg. gràfic 74). La diferència entre

l'evolució del cas anterior¡ el d'aquest es troba, bàsicament, en el castellà . Com que en

aquesta llengua no hi ha res de comparable

que puga fer de patró a seguir 1, a més a més,

com que tampoc no hi ha analogies intemes

que puguen menara reestructurar el sistema,

no hi ha hagut una modificació del tret

pertanyent almodel tradicional i s'ha preservat
m

la regla, diguem-ne, consuetudinària que n'ha
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Recentment, en canvi, fa (efecte que Gràfic 74: pronúncies de peix i grups d'edat al Baix

ha emergit el factor esmentat també

	

Vinalopó

4" Recordem que Ferrando (1990:61-62) considerapreceptiva tantla pronúnciaambrcom
la que (elideix, però la seva no és una proposta divulgativa . Mollà (1990: 98), implícitament, no
accepta l'emmudiment de larfinal en l'estàndard valencià . Lacreu (1990:43) sí que l'acceptaperò
només allà on no es pronuncia. La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I.
Fonètica de (IEC admetaquestes pronúncies en (àmbit general.
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anteriorment: el reflex ortogràfic de la semivocal. Novament, els sectors més exposats a

Portografia poden sentir-se temptats a pronunciar un so que no existia abans. Ja hem

corroborat aquesta reintroducció per edats. Mirem-nos-ho segons un altre grapats de

factors...:

-índex de lectura: l'esquema és idèntic

al'anterior. Lalecturaméssovintejada fomenta

la reintroducció de la semivocal.

-Grau d'instrucció : la semivocal només

existeix en sector dels estudiants o en els que

tenen estudis superiors, generalment també

gent bastant jove .

-Actitud : és més habitual en el sector
actitud

ambactitudpositiva. S'associa,doncs, ambla
Gràfic 75 : pronúncies de peix i actitud al Baix
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dedueix que es té com a més correcta la

formaambsemivocal. Vg . gràfic 75 .

-Índex de lectura en català: igual

comadés, hi havinculació entre els individus

amb un índex de lectura més elevat i la

introduccióde la semivocal.
no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eva¡

-Tipus d'ensenyament :
Programa educatiu

l'ensenyament

	

en

	

valencià

	

promou Gràfic 76 : pronúncies de peix i tipus d'ensenyament

decididament l'aparició de la semivocal. Vg .

	

(percentatge ponderat sobre lapoblació real)

gràfic 76.

Novament hem de repetir allò que hem dit per a la r final, tot 1 que ací el model

tradicional encara és força potent perquè no hi ha analogia que condicione un

emmirallament directe en el modelcastellà . El modelestàndardvalenciàmésestès, d'altra

banda, tampoc no inclou aquesta realització ja quepromou la forana amb semivocal.

..sEnla introducció d'aquestasemivocal nopodem deixar de costat el presumpte influxdel
modelvalencià estàndard difós a través dels mitjans de comunicació audiovisuals . Tot i això, diveros
indicis ens empenyen acreure que aquest influx no és gaire significatiu en el gros de al població,
almenys en comparació amb el de l'escola. Vg . més avall Influx dels mitjans de comunicació .
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c) Unitats amb deformacions ortogràfiques

Recordem que, en establir les

codificacions, vam considerar una

categoria de formes pertanyents a

qualsevol estàndard català però que

havien estat llegides defectuosament,

	

ó

bàsicament perquè eren llegides segons

el model ortofonètic del castellà . Hem

enregistrat casos com ara: anéc, asse,

dessembre, enfon[sjar, esmor[sjar,

espassa, fessol, gix, ma[jjg, ma[jx],

milottxa, renj6 perànec, ase, deSembre,

	

Gràfic 77 : Pronúncies irregulars realitzades segons l'ortografia
per grups d'edat

enfon[zjar, esmor[zjar, espasa, fesol,

guix, maig, milotxa, renyó, etc.

L'edat (vg. gràfic 77) és un factor extremadamentpertinent en la diferenciació de

comportaments lingüístics entre grups d'individus pelque faaaquest tret. Non'hi ha rastre

entre els ancians; se'n presenta algun cas mésqueescadusser en la generació dels pares;

n'és ja força notable la presència entre els jóvens i, per últim se'n dispara el nombre entre

els escolars .

És més habitual en l'hàbitat rural, on precisament, no hi ha Eval. És més propi de

l'actitud indiferent però tambéforça de

la positiva, bàsicament comportaments

circumscrits de manera bastant

senyalada a l'àmbit escolar. En

qualsevol cas, una actitud negativa sol

rebutjar qualsevol acostament a la

lectura en català o a deixar-se'n influir.

Per tant, sónels grups ambun índexde

lectura més elevat, tant en català com

en castellà els que més afavoreixen el
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Gràfic 78 : Pronúncies irregulars realitzades segons (ortografia
segons programa educatiu
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es consolida quan hi ha més instrucció en català o quan el contacte amb l'ensenyament

és directe, fonamentalment en aquells individus més exposats al'ortografia del català, és

a dir, en PEval (vg. gràfic 78).

3.1.24. Tendències generals observades en la fonètica

No elaborem ara unes conclusions globals sobre els resultats fonètics . Hem

codificat convenientment les respostes obtingudes per realitzar el recompte estadístic i

probabilístic del capítol següent. Avancem, però, alguna idea que ja es desprèn de la

descripció i anàlisi que acabem de finalitzar.

Fa l'efecte que la fonètica queda, en general, fora del nivell de la consciència i, per

tant, lluny de ser esmenada i corregida amb facilitat. Els canvis que s'hi produeixen no

solen pertànyer a tendències conscients de correcció sinó ala imitació força involuntària

de la pronúnciade grups prestigiosos, on apareix, de manera especial, el castellà . D'aquest

tipusde trets fonètics, destaquemel tancamentde les vocals o i e, el Teisme, el betacisme,

la realització sordade las sonora sobretot enfonètica sintàctica, l'aspiració desdavant [k]

o la b o la d oclusives que esdevenen fricatives . Cal afegir comafactor rellevant que gran

part d'aquests trets no tenen projecció ortogràfica .

Ha destacat que justament l'ensenyament del català a la ciutat d'Elx no és capaç

de redreçar aquestamena de trets fonètics . Fa l'efecte que la situació sociolingüística dels

escolars elxans queassisteixenaaquestamena de programa educatiu els condiciona una

castellanització fonètica més marcada que l'altre grup . Aques context més castellanitzat

en què són immersos impedeix que una esmena conscientcom la que sol preponderar a

l'escola no siga del tot eficient si es realitza damunt uns certs trets de la caracterització

fonètica que ja és més castellanitzada .

Peròd'altres fenòmens es troben forçalocalitzats i identificats socialment T, malgrat

caure en l'àmbit de la fonètica, són recuperats o esmenats T, fins i tot, comentats pels

parlants mateixos. Es tracta de la desaparició de la d intervocàlica o de la r final, com a

casosparadigmàtics, però també d'altres com ara la recuperació de les nasals en dorm i

infem -perdori infer-, l'aturada de la caiguda de -t enmolt, feliminació de la palatal de

moixca, la reintroducció de la semivocal en caixa o la substitució de a per e en embut.
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Efectivament, les eliminacions són mésperceptibles que els mers canvis dels trets sonors

dels fonemes i, doncs, mésfàcilment recuperables conscientment. Amésamés, el suport

ortogràfic és araméshabitual queen els primers casos i, enpart, també hi ha coincidència

oparal-lelisme ambles formes fonètiques del castellà.

Aquest segon tipus de trets fonètics sí que són més controlables conscientment

-en gran part per motius ortogràfics- 1, doncs, són esmenats per tots els individus

escolaritzats en català, siguen o no d'Elx.

Es mostra ben palmàriament la tendència a l'afebliment de gran part dels trets

fonètics comarcals tradicionals . La direcció d'aquest procés serà tractada en l'apartat

vinent . Avancem ara que la fonètica es troba en un procés de canvi molt elevat, sobretot

perquè convergeix envers el sistema fonètic castellà, la qual cosa implica, en gran part, un

allunyament del sistema fonètic tradicional. La situació sociolingüística actual no és capaç

de frenar aquesta convergència, ni tan sols l'acció de l'escola com a àmbit de difusió i

instrucció en la normativa no sembla que, a la llum de les dades que hem analitzat de

moment, siga del tot efectiva.
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3.2. Morfologia

Reproduïmacíla mateixaestructura queen l'apartat precedent: oferiminformació

descriptiva 1 quantitativa dels fenòmens triats per a l'estudi sociolingüístic. Remetem

igualment a l'Apèndix III on hi ha les fitxes descriptives completes.

3.2 .1 . El nombre: les terminacions en -os

La normativaactual accepta els plurals masculins tant en-oscom ensdels mots

acabats en -st 1 -sc. Tot i això, les formes més antigues van ser les avocàliques. La

introduccióde lao es produí méstardanamentde maneraanalògica i, sobretot, per facilitar

la pronúncia d'un grup consonàntic complex.

3.2 .1 .1 . El cas de disgusts-

disgustos

La

disgusts, pronunciada efectivament

més sovint disguts (o desguts)

apareix en un 28% de la població

entrevistada (vg. fitxa núm. 3)990 . Ma

bé, les distribucions per edats són,

sorprenentment, bastant semblants

(vg. gràfic 1) . Més encara, entre els
Gràfic 1 . Percentatges de realitzacions disgusts-disgustos a tota la

ancians la forma disgustos arriba a comarca per edats.

prop d'un 80% de les respostes, mentre que en els pares baixa fins al 65010 a favor de

disgusts. De nou, els jóvens reprenen la forma analògica disgustos fins arribar al 76%; per

últim, els escolars, es decanten relativament envers la forma vocàlica, en un 70%.

ASanta Pola, Torrellano i la Marina no hem trobat rastre de la forma avocàlica. En

unes altres predomina clarament la forma disgusts però se sent sovint disgustos

fonamentalment entre hòmens d'entre 40 i 60 anys i en escolars . A Crevillent predomina

disgusts; disgustos és present entre escolars i jóvens, però no majoritàriament.

forma més antiga

990 D'ara en avant fem referència a la numeració de les fitxes de la sèrie dedicada a la
morfologia, la qual toma acomençar per la número 1, igual com els gràfics.

disgusts-disgustos
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Els escolars hanreprès tímidament la soluciómés antiga, potser perquè la deuen

considerar més correcta. En efecte, els de menys edat n'augmenten lleugerament fús,

llevat de la localitat de Crevillent on decau, en contrast amb les generacions adultes que

sónels que més fermamentla mantenen . En aquesta localitat, potser la forma avocàlica

es relaciona amb el parlar tradicional més directament que en la resta i, per tant, és

rebutjada més obertament pels escolars, davant el desprestigi que sembla que s'associa

a les formes tradicionals. Més possiblement, però, el rebuig de disgustos que fan la resta

dels escolars pot estar lligat amb la creençaque aquesta variant és influència del castellà.

Enstrobemenunasituaciód'enquesta i enunsector depoblació especialment sensibilitzat

a lacorrecció i a fapel-lació contínua de l'àmbit acadèmic a la genuïnitat. Aquesta situació

pot fomentar el rebuig conscient de qualsevol forma que puga semblar castellanisme.491

El tipus de model educatiu no varia la preferència dels escolars envers la forma

vocàlica -més d'un 80%.

3.2 .1 .2 . El cas de refrescs-

refrescos

Aquesta terminació, paral-lela

a l'anterior, presenta, per contra, un

estat bastant diferent (vg. fitxa núm.

2) . La solució avocàlica refrescs, ara

sí, és la majoritària a la comarca amb

un contundent 82% de les respostes

de la població . És única en les dues

generacions de més edat (vg. gràfic Gràfic 2. Percentatges de realitzacions refrescs-refrescos a tota la
comarca per edats.

2), encara que certament sovint

pronunciada amb simplificació del grup. Decaufortament en els jóvens, però de nou els

escolars n'augmenten fús. Així ratifiquem que, efectivament, la solució avocàlica és
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refrescs-refrescos

més de 60 anys

	

de 37 a 60 anys

	

de 18 a 36 anys

	

de 9 a 17 anys

®refrescs refrescos

a9i Efectivament, hem pogut anotar diversos comentaris que ho acrediten. El més vistós es
troba en la reacció d'un infant d'Elx la primera resposta del qual fou disgustos. Acte seguit, sense
intervenir-hi 1'entrevistador, l'individu rebutjà la resposta perquè li «havia eixit en castellà», ens
demanà que fesborréssem i ens instà que escriguéssem disgu(s)ts . Li demanàremqueho pensés
tranquil-lament. La seva resposta va ser taxativa: «en valencià díem disgu(s)ts» .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capitol III Estudi sociolingafstic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

tinguda amb més consideració
refrescs-refrescos

entre el grup escolaritzat . Més

encara, mentre que en el cas

precedent el tipus d'ensenyament

no variava gens la tria d'una forma

o l'altra, en aquest cas l'escola en

català propicia fortament la solució

avocàlica (vg. gràfic 3) .

	

�o EcastEval

	

lxas
L'hàbitat rural, més

conservador, manté ambvitalitat la

primera forma, de manera que són comarca segons programa educatiu .

Elx, Torrellano, Crevillent i Santa Pola les localitats on més extensió té la

paraMelisme amb el castellà.
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Gràfic 3. Percentatges de realitzacions refrescs-refrescos a tota la

forma amb

3.2.2.

	

El gènere: el cas de la

dent

L'única forma acceptable i

existent de manera generalitzada a la

comarca és la femenina -amb un 83%

de la població (vg. gràfic 4 i fitxa núm.

1) . Tot i això, el dent és ja la resposta

del 30% dels jóvens 1 escolars,

específicament i de manera concreta
Gràfic 4. Percentatges de la dent-el dent a tota la comarca segons

sobretot a Elx i Guardamar. En aquesta programa educatiu .

darrera localitat ja en totes les generacions. A Elx, bàsicament en els escolaritzats en català

i, arreu, en individus amb un ús de la llengua baix .

Fa l'efecte quela qüestió morfològica del gènere éspoccontrolable conscientment

i s'aproxima, doncs, al primer tipus de trets fonètics queigualment eren esmenables amb

dificultat . Per aquesta raó, de nou els escolaritzats en català d'Elx mostren la situació més
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castellanitzada; es troben lluny del model tradicional on hi ha la dent 1 no reprenen amb

facilitat la formanormativaque hi coincideix.492

3.2.3. L'article determinat

plural

La reducció de els a es, forma

tradicional a la comarca llevat de

Guardamar. És l'única forma en les

dues generacions més velles ; molt

comuna en la dels jóvens, a pesar que

els ja s'ha reintroduït en un 17%. Els

escolars ja prefereixen els en un 39%
Gràfic 5. Percentatges es-els per al l'article determinat masculí

de les respostes (vg. gràfic 5 1 fitxa

	

singular a tota la comarca llevat de Guardamar per edats.

núm. 4) .

De nou, és l'àmbit urbà el que propicia aquest canvi, sobretot Elx i, més

més de 60 anys

article mascull plural els
[tots llevat de Gual

de 37 a 60 anys de 18 a 36 anys

	

de 9a 17 anys
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Gràfic 6. Percentatges es-els per al l'article determinatGràfic 7. Percentatges es-els per al l'article determinat
masculí singular a tota la comarca llevat de Guardamarmasculí singular a Guardamar per edats.
segons programa educatiu.

"92 Ens consta que peraun castellanoparlant el canvi de gènere respecte ala seva llengua

sembla queés un tret bastantpoccontrolable. Hemsentit repetidament acastellanoparlants, abanda
del cas de eldent, exemples comara: « [assenyalant sabates en un mostrador] -Miravull comprar
me eixos» . «-Renta tres o quatre tomates. -No, que jo només me'n menge rlno». «Li ha eixit un
bony en la front».
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discretament, la Marina. Ala restade localitats, l'aparició de els és força anecdòtica. L'Eval

és molt clarament propens a la innovació normativa.

A Guardamar (vg. gràfic 7 i fitxa núm. 46) el procés és bastant paraMel al de la

resta de la comarca, només que el canvi s'esdevé des del seu tradicional les envers el

normatiu els.

Pelque faal femeníplural les, novament es repeteix l'esquemade l'article masculí.

Lògicament no aGuardamaron tothom fa servir les . La substitució de es per les es troba

mésreeixida que la de l'article masculí: la semblançaambel castellà i la presènciaencara

de la forma les en determinats contexts col-loquiaIs 493 en deuen haver reforçat fús. La

Marina és la localitat on la forma les ha

tingut mésèxit potser pel possible influx

de la propera Guardamar, on només hi

ha les.

3.2.4. El pronom tònic nosaltres

Mosatros és la forma tradicional

de tota la comarca (vg. gràfic 8 i fitxa

núm. 6) . Moatros només existeix entre

el jovent -10%- i, menys, en els

escolars, on és esporàdica -6%.

Nosaltres, en canvi, ha pres unavolada

impressionant entre els escolars, però

també entre els jóvens ; certament es

tracta d'un pronom habitual en

l'ambientescolar. S'aproxima al60%de

les respostes dels escolars i al 30% de

les dels jóvens . De tota manera,encara

que no l'hem quantificada en la fitxa

corresponent, la pronúncia d'aquest

493 Bàsicament en l'expressió de les hores : les set, les nou, etc .
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I®mosatros omoatros pnosaftres

Gràfic 8. Percentatges de les variants de nosaltres a tota la
comarca per edats .

Gràfic 9 . Percentatges de les variants de nosaltres a tota la
comarca segons model.educatiu .
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mot amb una s sorda és troba ben estesa i abraça aproximadament la meitat de les

ocurrències de la forma normativa."'

L'extensióde nosaltres ésméshabitual en l'hàbitat urbàienindividusambactituds

positives envers fús i promoció de la llengua catalana . La formanosaltres ha tingut força

èxit en els escolaritzats en català, tot i que també ha estat la forma triada permés de la

meitat dels altres escolars.

No cal dir que la controlabilitat d'aquesta forma per la voluntat conscient de

l'individu és manifesta i té coma conseqüència que siga afavorida en una situació formal

comla de l'entrevista .

3.2.5. El pronom feble en

Ens referim acíafús del pronom en en funció de complement directe, ja que és

l'únic context on tot el valencià el fa servir de manera normal . ss

La comarca en ple usa majoritàriament

	

en tinc

aquest pronom que diferencia actualment amb 1 ,00

so
claredat el sistema castellà del català (vg. gràfic 10) .
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No hem detectat cap cas d'absència del pronom en
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les dues generacions de mésedat . Els jóvens ja el fan
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que siguen Guardamar, la Marina i, seguidament, Elx

	

0 ~
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.
mésde60

	

de 37a60

	

de ,8a36

	

de 9ai7

i Santa Pola les localitats on es produeixen més

	

anys

	

anys

	

anys

	

anys

®en tinc Atinc

omissions del pronom en : es tracta dels llocs on la

presència contextual del castellà és més forta (vg.

fitxa núm. 7) .

	

Gràfic

	

lo. Percentatges de presència del
pronom en a tota la comarca per edats.

ACrevillent el català té unavitalitat lingüística

elevada, cosa que ajuda al manteniment més estable d'aquest pronom: només un 7%

d'elisions . Percentatges d'aquestamena es reprodueixen al camp d'Elx, on hi ha zoneson

no es dóna cap eliminació del pronom.

asa Hi ha una solució curiosa: l'híbrid mosaltres, el qual recull part de la forma tradicional i

part de la innovació normativa. És resposta anecdòtica.

ass En altres usos, la situació té tendència a esdevenir fossilitzada, malgrat que en queden

força restes . Vg . Colomina (1991 : 66) o Segura (1996: 78).
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L'Eval és el quemenys ús fa de en : aproximadament la meitat. Recordem, això no

obstant, que la població escolaritzada elxana hi té un pes gran en la mostra 1 són els que

més ometen el pronom . Tornem a remarcar que la utilització del pronom en és poc

controlable, ja que el pes del sistema castellà que no el té exerceix massapressió en els

individus.

3.2.6. La formaimpersonal d'haver-hi en present

672
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[in-'hi hai p n'hádhai p n'hi hathi ha

3.2.6 .1 . Formaafirmativa

És predominant a la comarca

la forma (n')hai en posició de final

absolut de frase` (vg. gràfic 111 fitxa

núm.30) . L'híbrid n'hi ha¡ és propi

fonamentalment de Guardamar i la

Marinanomésen lesduesgeneracions

de més edat, tot i que encara en

queden restes en els parlants vells de
Gràfic 11 . Percentatges de variants de n'hiha a tota la comarca per

les partides més conservadores del edats.

camp d'Elx.

La forma aliena al parlar tradicional n'hi ha, la qual aAlacant encara era viva en

la generacióanteriora la dels ancians actuals, és respostaexistent en totes les generacions,

fins i toten els ancians. Efectivament, n'hiha ésbastant coneguda pertot arreucomaforma

pròpia d'allò quemolts informants anomenen «valencià valencià, lo que se parla per ahí

per Alcoi i, més amunt, perValència». Aquesta forma, però, no deu ser gaire habitual en

un registre menys formal que l'utilitzat en l'enquesta.

Els jóvens han optat majoritàriament per n'hai. Les respostes dels escolars es

reparteixenaproximadament aparts iguals entre (n')hai i (n')hi ha, tot i que les formes de

ass Vg. capítol II apartat 3.5 .4 .1 per a una explicació d'aquestamena de distincions.
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la normativa hi són un xic més

habituals . N'hiha¡ no hi existeix .

Els escolaritzats en castellà (vg.

gràfic 12) opten aclaparadorament per

(n')hai . El grup escolaritzat

majoritàriament en català, per contra,

prefereix clarament la forma normativa

(n')hiha. Lesformes col-loquials totjust

arribena un quart de les respostes . Les

formes tradicionals híbrides n'hi ha¡ no

tenen ocurrències entre els escolars .
Gràfic 12 . Percentatges de variants de n'hi ha a tota la comarca

En definitiva,

	

la forma que segons programa educatiu .

sembla encara pròpia del parlar tradicional n'hi ha¡ està en franca decadència . Només

Guardamar 1 la Marina han mantingut més fermament aquest híbrid . La variant més

afavorida és n'hai, tot i que les generacions escolaritzades hanreprès la normativa n'hiha

ambbastant força,bàsicamenten elprogramaeducatiu en català . La formacastellanitzada

hi ha, amb elísió del pronom en, ha esdevingut també molt sovintejada entre aquests

escolars.

3.2 .6 .2 . La formanegativa

La partícula negativa no

condiciona fortament la forma

impersonal del verb haver-hi (vg. fitxa

núm.31) . Mentre que la forma n'hi ha¡

només era pròpia de l'1% de la

població de la comarca, no n'hi ha¡

abraça el 39% i, ara sí, totes les

localitats i partides, especialment de

nouGuardamarila Marina però també

Gràfic 13 . Percentatges de variants deno n'hi ha a tota la comarca
per edats.
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en percentatges semblantsaSanta Pola, Crevillent, l'Altet o les partides meridionals i, més

feblementa la resta.

Per edats (vg. gràfic 13), els

ancians encara prefereixen l'híbrid en

un 82%; augmenta progressivament la

presència de no n'hai a mesura que

davalla l'edat, en detriment del primer.

Novament els escolars innoven

a favor de la normativano n'hi ha, tria

que s'accentua fins al 77% en escolars

i jóvens de les zones amb més

presència castellanoparlant (Elx, la

Marina, 1'Altet, Santa Pola) .

L'ensenyament en català propicia

clarament

	

l'adopcíó

	

de

	

la

	

forma segons programa educatiu.

normativa en totes les localitats (vg. gràfic 14).

3.2.7. L'infinitiu tenir

Dins l'àmbit del Baix Vinalopó,

Colomina (1985: 328) dóna existència a

venir i tenira Guardamar i Crevillent ; en

canvi, a Elx i Santa Pola només

persisteixen aquestes formes clàssiques

en combinacions pronominals ven¡-te'n,

ten¡-lo, etc. Fora d'açònomés hi ha tindre

i vindre com la resta del valencià

meridional .

La nostra recerca corrobora

Gràfic 14. Percentatges de variants de no n`hi ha a tota la comarca
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tenir [Gua ., Cre., Alt.]

Gràfic 15. Percentatges de tindre-tenir a Guardamar,
Crevillent i 1'Altet per edats.

497 Tot i això, nosaltres hemsentit encaravenir i tenir, sense combinacions pronominals, en
parlants ancians delcamp d'Alacant 1 també a 1'Altet.
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aquestes dades (vg. fitxes núm. 15). ACrevillent teni(r) és majoritari apesar que recollim

algun cas de tindre entre els escolars . AGuardamar la formaetimològica és ja minoritària:

més comuna entre els ancians, malgrat que tindre també hi és força present, 1 sentida

puntualment entre els escolars . A I'Altet, la situació és semblant a la que acabem de

descriurede Guardamar: entre els ancians predomina tenir però tambéexisteixtindre i, en

la conversa, fa l'efecte que ambdues formes altemen amb predomini de la primera a la

generació anciana i de la segona a la generació subsegüent . Entre els més jóvens

predomina absolutament tindre, tot i que obtenim tenir en un dels dos informants en

segona resposta i, esporàdicament, en laconversa de tots dos. Globalment, l'Áltetprefereix

tenir ja de manera minoritària .

3.2.8. El present del verb ser

Només Guardamarpresenta unapeculiaritat respecte ala flexió general del català

del present d'indicatiu del verbser: es tracta de la primerapersona del singularqueesdevé

sic, per analogia a subjuntiu siga, i de la primera i segona persones del plural que fansem

i seu (Beltran et alü 1991 : 499) .

Sic té molta vitalitat aGuardamar en totes les generacions i grups sense distinció

(vg . fitxa núm. 8) . La presència de sóc és esporàdica i segurament deu ser fruit de la

correcció que implica la situació semiformal de l'entrevista .

El manteniment tan vigorós de formes estranyes a la normativa, al parlar de les

localitats veïnes i al castellà deu respondre al seu valor simbòlic, diferenciador i

caracteritzador específic del parlar guardamarenc . Notem que formes lingüístiques molt

diverses respecte a la normalitat establida solen generar dues menes de reaccions: el

rebuig i bandejament, de manera que els individus esdevenen normals, o bé el

reforçament d'allò que és propi i que s'enfronta a la resta 498

498 Vala dir que els guardamarencs -i laresta de parlants de la comarca- solen optar per

la primera via. La qual cosa, sovint, ha implicat i implica la via del castellà .
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3.2.9. El present del verb tenir (tins, ti, tinen)

El parlar tradicional d'Elx i del seu camp ha estès de manera analògica el

vocalisme tònic de gran part dels verbs de la tercera conjugació pura a les formes del verb

tindre, de manera que tens, té, tenen esdevenen tins, ti, tinen com de lliges, llig, lligen, per

exemple. Vg . fitxes núm. 16-18 i gràfic 16 .

Han esdevingut formes majoritàries a

	

-
tu tens, ell té

les

	

partides

	

centrals

	

i

	

meridionals

	

On

	

[eu., Alt., Tor., Mar., ori ., occ., mer., con.],

sobrepassen amb escreix el 90% de les

respostes de manera que les formes amb

vocalisme normal només són presents, i no

gaire, entre els escolars . És molt habitual a les

partides occidentals. En canvi, la presència
nas de 60

	

de 37 a 60

	

de 18 a 36

	

de 9 a 17d'aquestes formes és molt més feble a la resta

	

anys

	

anys

	

anys

	

anys

de partides 1 a Elx mateix, i sempre en parlants ®tens ptins

ancians. En qualsevol cas, els escolars que

mantenen la pronúncia tradicional són molt Gràfic 16. Percentatges de variació rens-réltins-ti allà

pocs i poc representatius demogràficament, ja

	

on existeix tradicionalment per edats.

que provenen de la zona central del camp d'Elx.

Es tracta d'una forma desprestigiada que minva en els sectors amb actituds

positives envers la llengua, amb estudis oescolaritzats, sobretot en un programa educatiu

en català

Pel que fa ala forma de tercera persona del plural tinen, es poden dirpràcticament

les mateixes coses que en la resta de persones . Tinen, però, encara té una presència més

peregrina .
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3.2.10. Els verbs palatalitzats

Actualment, les úniques formes tradicionals dels verbs palatalitzats a la comarca

del Baix Vinalopó són, en les persones gramaticals triades : vaig, faig i faja (vg. fitxes

núm. 19-21) . La irregularitat paradigmàtica entre faig i faja ha conduït a la decadència de

la segona afavor de forja . D'altra banda, comença a notar-se una altra alteració analògica,

per velarització d'aquestes formes .
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Vaig és forma majoritàriaa tota la comarca (vg. gràfic 17) . És la pròpia dels avis

i gairebé l'única en els pares. No obstant

això, en aquesta ja se sent esporàdicament

la variant velaritzada [ vaJk], forma que es

generalitza a Crevillent en els jóvens, on

també hi ha la forma despalatalitzada

['vask] . Entre els escolars, per contra, toma

a recuperar-se vaig en un 91 % del total de

la comarca, de manera que ['vafk] i ['vask]

enconjuntesredueixen en 9 puntsrespecte

a la generació anterior. Aquest darrer Gràfic 17 . Percentatges de les variants de vaig a cota la

fenomenés gairebé general en els individus

	

comarca per edats,

escolaritzats majoritàriament en català.

Pel que fa a faig, el desenvolupament de cadascuna de les seves formes és

semblant al'anterior. Potser caiga apuntar la presència de ['fask1 tambéenels escolars de

la Marina i d'una forma fa¡ en un de Guardamar.

Faça és la forma típica dels ancians de tota la comarca-vorael 80% de les seves

respostes-, llevat de Guardamar

quejaha generalitzatcompletament

la forma palatalitzada faja . La

preferència per aquesta darrera és

extremadament marcada en la

segona i tercera generacions 1

representa un salt força brusc

respecte als usos dels més ancians.

Només se'n salva Crevillent, però

perquè presenta una direcció

diferent (vg. gràfic 18).
Gràfic 18 . Percentatges de les variants de faça a tota la comarca

En aquesta localitat, peredats .

paral-lelament al que ocorre en la primera persona del singular, s'ha velaritzat la forma
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de 9 a 17 anys

FM-fa-ça pfaja pfaiKgalfasgaffaga

499Hemtrobat tambéun excepcional caic en un infant, forma completament anecdòtica.
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verbal en proporcions semblants a les d'aquest altre temps, el resultat de la qual és la

forma ['fa3ya] i, en els jóvens, també ['fazya] . Entre els escolars se sent de vegades faiga,

però sobretot hi reprèn fortament el seu lloc l'antiga i normativa faça . Hi ha casos

excepcionals del tipus faia entre alguns escolars, explicables per castellanització fonètica

fa [d3]a >fa[j]a . L'actitud positiva ol'escolarització en català afavoreixen faça en aquesta

generació.

3.2.11 . Els verbs incoatius

Partixc, amblas palatalitzada, és

la formaméshabitual en valencià i única

en les dues generacionsde més edat del

Baix Vinalopó (vg. gràfic 19 i fitxa núm.

32). En canvi, ja un quart de les respostes

dels jóvens presenta la variant sense

palatalitzar, la més habitual en texts

escrits de (àmbit lingüístic del valencià.

	

Gràfic 19 . Percentatges de les variants de partisc a tota la
comarca per edats.

Prop de la meitat de les respostes dels

escolars ja prefereix aquesta innovació,

fonamentalment a Elx i Crevillent,

localitats on hi ha ensenyamenten català,

i també a la Marina. Santa Pola, per

contra, també amb aquest tipus

d'ensenyament se'n queda al marge.

Globalment, en els escolars assistents a

un programa educatiu bilingüe, la

predilecció per partisc ultrapassa el 60%

de les respostes (vg. gràfic 20).

La tendència despalatalitzadora Gràfic 20. Percentatges de les variants de partisc a tota la

és pròpia de la comunitat de parla no
comarca segons model educatiu.

solament en el paradigma verbal incoatiu : recordem moixca/mosca o faixga/fasga, de
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manera que apareixen dos factors que convergeixen en l'eliminació de la palatalització :

l'estàndard del valencià i les innovacions recents del model colloquial .

Pelque fa apartisca, els resultats són idèntics en tots els casos al de l'indicatiu . Vg .

fitxanúm. 33 .

3.2.12. La oelaritaació de la primera persona

Històricament, la velarització ha estat un dels fenòmens de la flexió verbal més

importants del català'00. Apartir d'un grup de casos bastant escafit, el sistemaverbal català

ha anat generalitzantmés 1 més aquesta estructura velar, de manera que unabona part

d'aquestes velaritzacions ha estat admesa normativament. En canvi, n'hi ha un bon grup

que no ha arribat aser admès, tot i la seva presènciamolt general, almenys en valencià"' :

parlem de la tercera conjugació pura sobretot i d'algunes formes regulars de la segona

conjugació .

3.2.12. l . Pense

La velarització de la primera persona

del present d'indicatiu dels verbs de la primera

conjugació, com per exemple en pénsec, es

troba molt estesa a la comarca: abraça el 71

de les respostes (vg. fitxa núm. 27). Ja és

majoritària entre els ancians -un 58% de les

respostes- però la forma originària té encara

molta vitalitat en aquesta generació (vg. gràfic

21). Augmenta en la segona i gairebé arriba a

ser general en la tercera. En canvi, els escolars

recuperen la forma tradicional i normativa fins

assolir quasi la meitat de les respostes.

"I Vg. M. P6rez Saldanya (1998 : 71 i ss .)
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Gràfic 21 . Percentatges de les variants depense a tota
la comarca per edats.

59' 1 la insistència d'alguns sectors de la filologia valenciana a admetre, sobretot, les
velaritzacions delsverbs purs dela tercera conjugació : dorrnc, do"a;sentc, sentca; lligc, lligga, etc .
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La formavelaritzada és existent en totes les localitats de la comarca. Es troba força

estesa a Crevillent, Santa Pola, Elx, les partides occidentals, centrals i Torrellano . En canvi,

l'extensió és més discreta a les partides

meridionals, Guardamar o 1'Altet.

Globalment, la forma no velaritzada és

méshabitual a l'hàbitat rural queal'urbà .

Entre els escolars, pénsec té una

extensió molt intensa en el grup escolar

ambl'ensenyament vehiculat en castellà:

un 84%. Per contra, els escolaritzats en

català fan disminuir aquesta variant fins

esdevenir minoritària -un 34%. (Vg.

gràfic 22).

Gràfic 22 . Percentatges de les variants de pense a tota la
comarca segons programa educatiu.

3.2.12.2 . Sé

Séc persé ja s'ha instal-lat en el model tradicional del parlar comarcal (vg. fitxa

núm. 28). Només Guardamarpresenta encara una pervivència notable de sé -més de la

meitat de les respostes. Així doncs, les tres generacions d'adults de tota la comarca fan

servirpràcticament nomésla formavelaritzada, tret de Guardamar. Els escolars recuperen

la normativa fins esdevenir novament la meitat de les seves respostes. Fonamentalment

per aquesta raó sé és més habitual en parlars urbans que no rurals . Igual com el cas

precedent, en els escolars pertanyents al'ensenyamenten català hi ha unapresènciamés

gran de la forma normativa.

3.2.12.3 . Cantaré

Hi ha un segon tipus de velarització que afecta la primera persona del futur, és a

dir, cantaré esdevé cantares . És una innovació bastant recent 1, que sapiem, no es troba

documentadaen cap altre parlar català (vg. gràfic 23 i fitxa núm.26) . Només té presència

a Elx 1 Crevillent però és pròpia de qualsevol generació d'edat -d'ones dedueix que és
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d'arrel urbana-, tret dels escolars que

l'han eliminada gairebé per complet. No

existeix en els escolaritzats en català .
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3.2.13. La velarització delpresent

de subjuntiu

La velarització del present de

subjuntiues troba arreladaen gran partdel

valenciàendiversosverbs. Tractemaraels

casos de cosir i perdre .

	

comarca segons programa educatiu

Es pot dir que cusga, en

compte de la normativa cusa, és la

	

cusa

Gràfic 23. Percentatges de les variants de cantaré a tota la

forma pròpia de tota la comarca
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pesarde tot, cusga encara mantéla

	

anys
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meitat

	

de

	

les

	

respostes.

	

La

	

®cusga Acusa pcósiga/cusca pcosisca/cosixca ~cósa

tendència més marcada cap on

s'adreça el canvi es troba en les ~
Gràfic 24. Percentatges de les variants de cosa a tota la comarca per

formes incoatives : cosixca o edats.

cosisca. Aquestes formes es es presenten com les més sovintejades a banda de la

velaritzaca-un 18%. La normativa jaha fet el seu efecte sobre els escolars de manera que

cosa assoleix un 13% de les respostes d'aquestapoblació. De les altres innovacions molt

minoritàries, hi ha tosca amb un ensordimentde la velar parallel a senca de sentir, per

exemple; cósiga, que deu tenir el seu model en verbs del tipus òbriga o òmpliga ; i per

últim, una única resposta ['koza], interferència del castella.soz

soz galdaquí (2000 : 586) troba cóssa en més d'un 41% dels infants castellanoparlants

entrevistats. Enregistra també cossi en un infant catalanoparlant amb (ensenyament vehiculat en

català i cúsga en un altre de catalanoparlant però amb (ensenyament en castellà .
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De nou el camp es manté més fidel a la forma tradicional enfront de l'àmbit urbà,

així com en els escolaritzats en català (vg. gràfic 25), els quals opten per cusa en un

percentatgeben significatiu.

Quantales formes queprenperder,
tusa

es repeteix un esquema semblant al de la
100

forma precedent, tot i que ara amb menys

	

go
ao I

variació (vg. fitxa núm. 34). La velaritzada

	

,o
la0

perga és l'única que podem considerar

	

so I . �'

	

e - ~
40

pròpia de la comarca amb més d'un 98%

	

30
20

de les respostes. Dos escolars d'Elx, fun 10 l,

	

1
,

	

.
0

amb l'ensenyament en castellà i l'altre en

	

no Ecas/Eral

	

Ecas

	

Erai

català, són els únics individus que han

realitzat una resposta divergent,

®cusga E3wsa pcósiga/cusca pcosisca/cosixca M cósa

Gràfic 25 . Percentatges de les variants de tusa atota la
segurament fruit de la situació formal de comarca segons programa educatiu.

(enquesta, la qual els ha conduïtahipercorregir segons el model de (infinitiuperdre.so3

3.2.14. La desinència -erm, -au delpresent de subjuntiu: caiguem, rigueu

No tot el Baix Vinalopó ha conservatla desinència del presentd'indicatiu dels verbs

de la segona conjugació -i tercera pura- del tipus clàssic i etimològic amb la

desinència-erm i -au. Guardamar i Crevillents°4 ja hanestès en el seuparadigmales formes

mésmodernes -em iteu. La resta de la comarca, en canvi, conserva les formes clàssiques,

tot i que de manera inestable.

sos Aquesta formació perdda també apareix en Ponsoda & Segura (1997: 77), en infants
castellanoparlants pertanyents (ensenyament en català. Igualment en Baldaquí (2000: 584) : va ser
la resposta d'un alumne catalanoparlant amb l'ensenyament en català; un altre de bilingüe amb
(ensenyament igualment en català; i dos de castellanoparlants .

so4 És curiós observar que aquestes formes mésantigues no s'ha conservat en les localitats
on sembla que es conserven més arcaismes, Crevillent i, sobretot, Guardamar.
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Ales localitats i partides on encara és -am

	

rigueu [fix., Tor., Alt., Mar., Spo ., orl ., cen., mer .,
occ.]

forma tradicional -Elx, Torrellano, 1'Altet, la
100

Marina, Santa Pola 1 totes les partides
eo

ruralselxanes-, les respostes, però, es reparteixen

	

70
60

de manera igualitària per a una i altra forma (vg.

	

50
I

40 - L

fitxa núm. 37-38).

	

i30

	

-,

20

Per edats, predomina -am en prop d'un

	

10

80% de les respostes de la generació anciana i

	

més de60

	

de 37 a60 de 18 a 36

	

de g a 17
anys anys anys anys

adulta; s'inverteix la preferència entre els jóvens
®rigueu 13 rigau

-només un 30%- i arriba a ser gaírebé general

-em entre els escolars, sense distinció en el tipus

	

Gràfic 26. Percentatges de les variants de rigueu

d'ensenyament. (Vg. gràfic 26) .

	

a tota la comarca per edats.

Entre localitats, sí que cal esmentar graus diferents de generalització de -em. A

Santa Pola -am ja és una espècie de relíquia en boca dels més ancians. A Elx i a les

partides orientals, -em es troba força generalitzat entre els individus no ancians. La resta

manté amb força-am però l'extensió de -em és potent entre els jóvens i escolars.

Sobre el cas deperdem, podemfer comentaris semblants als precedents (vg. fitxa

núm.36) . Només cal afegir que l'aparició de la forma normativa perdem es deu a les

respostes dels jóvens i dels escolars escolaritzats en català .

3.2.15. L'imperfet tònic : veia, reia, duia

El BaixVinalopó mantéel que sembla un arcaisme en l'accentuació dels imperfets

d'indicatiu rizotònics : veia, ria, duia, caïa, dia . Tot i això, només hi ha fea, fees, fea, etc.

forma on apareix el desplaçament d'accent ques'ha donatala resta de verbsen gran part

del català . Malgrat que sembla que, en general, es tracta d'una fenomenologla d'arrel

arcaica, no es potdescartarpas l'influx del castellà.

Hem triat tres formes que considerem representatives. D'unabanda, veia que té

tradicionalment la forma veia, coincident amb el castellà i amb el català medieval . D'altra

banda, reia té, tradicionalment, la forma ria no coincident amb el castellà ; per últim,

descriurem el comportament de duia, tradicionalmentduia al BaixVinalopó, accentuació

clàssica del verb i no coincident amb el castellà. Veurem com, cada situació dibuixa
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reaccions diferents en els individus. Vg . fitxes

núm. 22-24.

Veia és la forma tradicional de la

comarca: hi assoleix el 91% de les respostes

(vg. gràfic 27). ASanta Pola, de manera més

feble -un 14%-, 1 a Crevillent, més

vigorosament -un 39%-, s'ha instaurat una

innovació vevia, fruit de l'analogia ambverbs

d'arrel acabadaenlabiodentalcomarabevia,

	

Gràfic 27 . Percentatges de les variants de veia a toca la
comarca per edats.

movia, plovia, etc.sos La normativa veia és

anecdòtica 1 noméspròpia dels escolars .sos

La instauració de la forma normativa, doncs, no és rellevant. El poder del model

castellà sobre la forma comarcal sembla que anul-la qualsevol possibilitat d'innovació

provinent de la normativadel català .

L'existència d'una forma tradicional

ria diferent del castellà distingeix el panorama

d'aquesta en comparació amb l'anterior. La

forma tradicional, encara present en el parlar

dels ancians en un 43%, disminueix

ràpidament fins desaparèixer entre els

escolars (vg. gràfic 28). Per contra, augmenta

asimètricament reia, forma que té

paral-lelismeambel castellà. És habitual entre

els ancians -un57%-, i únicaaGuardamar.

Entre els escolars no es detecta diferenciació

	

Gràfic 28 . Percentatges de les variants de reia a tota la
comarca per edats.

de conducta lingüística segons el tipus de

sos Canvi que també ha afectat el present d'indicatiu : vevem, veveu .

sos També hem trobat la forma via. Sembla que aquesta és unaforma excepcional, però
afecta el parlar de tota una familia -efectivament va ser resposta d'un informant però vam tenir
l'oportunitatde comprovar-hoen diversos familiarsqueerenpresents en la situació d'enquesta. Deu
tractar-se d'una innovació creada a partir del model ria.
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programa educatiu . Cal dir que introdueixen de manera completmanet anecdòtica la

forma normativa reia . També n'innoven un altra de pot significativa reíec, amb una

velarització ben peculiar .

Duia és la forma tradicional i generalitzada a totes les localitats de la comarcaon

existeix, ja que aCrevillent i en alguns parlants jóvens de la restahom només coneix el

verbportar. La innovació duia toma a serextremadamentminsa i poc significativa.

3.2.16. El pretèrit perfet simple : parlí, parlà, parlaren

Una de les característiques més importants

pel que fa a la morfologia verbal de la nostra

comarca és la conservació molt vivaç del pretèrit

perfet simple en totes les seves foranes, tant febles

comfortes, tot i que Crevillent, Torrellano i l'Illa Plana

només fan servir ja les formes perifràstiques .

Desdel punt de vista demogràfic, la formano

perifràstica de primera persona és minoritària a la

comarca: només abraça un 8% de les respostes (vg.

	

Gràfic 29 . Percentatgesparlí-vaig parlar a tota

gràfic 29 i fitxa núm. 12). La raó d'aquesta presència

	

la comarca per edats.

tan baixa es troba en el fet que les grans localitats de la comarca -Crevillent i, en part,

Santa Pola-no fan servir la forma perifràstica i Elx ha abandonat de manera gairebé

completa fúsde la forma simple en primerapersona

-peròno en les altres-, de manera que és el camp

d'Elx i Guardamar, demogràficament pocpesants, els

que la conserven més fortament.

En l'àmbit rural elxà, aquesta forma està en

recessió . En qualsevol cas, són els ancians els que en

fan un ús més sovintejat, bastant notable ja respecte

parll, vaig parlar [Bxl

rrés de 60

	

de37a 60

	

de 16 a 36

	

de 9a 17
anys anys anys anys

®vaig parlar®pare

Gràfic 30. Percentatges vaigparlar-parlí a Elx
per edats.
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als pares. Els escolars gairebé l'han feta desaparèixer del seu parlar."'

Concretament el cas d'Elx mereix algun comentarimés (vg. gràfic 301 fitxa núm.

12b i c) . La forma simple només existeix en els avis, i de manera poc freqüent.

En contrast amb la primera persona, la tercera-¡ també la resta- encara

mantenen una vitalitat destacable a tota

la comarca -recordem, llevat de

Crevillent 1 Torrellano : un 44%.

Guardamar és l'únic àmbit on aquest

temps no es troba en recessió . Ala resta,

hi ha una tendència clara a

l'arraconament de la forma simple a

favor de la perifràstica, cosa que es

reflecteix, en primer lloc, en el contínuum

generacional (vg. gràfic 31).

Per localitats, Santa Pola i PAltet

la fan servir de manera més feble que la

	

Gràfic 31 . Percentatges parlà-va parlar a tota la comarca per
edats.

resta. A l'altre pol hi ha les partides

centrals d'Elx i la Marina, les quals en mantenen un ús ben generalitzat encara . Els

escolaritzats en català l'han feta desaparèixer delseurepertori morfològic, però recordem

que només és vigent aquest ensenyament a Santa Pola, Elx i Crevillent, llocs on,

precisament l'ús del perifràstic és molt elevat ja en les generacions no jóvens .

La segona persona del singular presenta una panorama gairebé idèntic al de la

tercera persona. Potser cal remarcar quees tracta de la forma millormantiguda de les tres

estudiades, malgrat quesiga precisament la que presente homonímiaambun altre temps

verbal : el pretèrit imperfet de subjuntiu.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

® parlà pva parlar

parlà, va parlar

3.2.17. Pretèrit imperfet de subjuntiu: cantaren-cantassen

No hi ha variació en aquesta forma verbal : la variant cantaren és hegemònica .

sol Aquesta evolució és gairebé idèntica a l'estudiada per J.R. Gómez (1986:174)aSagunt.
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3.2.18. Els verbs del tipus naixtre:

infinitiu i futur

100

3.2.18.1 . L'infinitiu nàixer

	

90
80

Els dos grupsde més edat només

	

so
s0

fan servir les formes sincopades naixtre

	

40
30

-o nàixtrer- pròpies del model

	

2° 1

0

	

_. . ..

	

11-1

	

-
tradicional a tota la comarca. No hi ha

	

,nés de 60

	

de37 a 60

	

de 1B a 36

	

de 9 a 17 anys
anys anys anys

cap altra mena de resposta. La tercera

generació, els jóvens, prefereixen
®naixtre-nàòctrer ¡3 nàixer l3 néixer

nàixer

igualment aquestes formes tradicionals Gràfic 32 . Percentatges de naixtre(r)-nàixer-néixer a tota la
comarca per edats.

però mostren molt tímidament una

tendéncia a acceptar també les formes estàndard valencianes. (Vg. gràfic 32) .

El grup dels escolars innova de

manera ben evident (vg. gràfic 33). Les

	

nàixer

respostes coincidents amb el model
100

tradicional descendeixen un 40% fins
so

establir-se en només el 61%; la variant

	

60

provinent del l'estàndard valencià, que té, a

	

ao

més a més, el reforç important de l'ús a les

	

20

dues comarques fiteres -(Alacantí i les

	

n Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eva¡

Valls del Vinalopó -assoleix e137% de les jZ naátre-nàátrer pnàáer l7 néixer

respostes dels escolars . A més a més, s'hi

afig una resposta ben poc representativa Gràfic 33 . Percentatges de naixtre(r)-nàixer-néixer a tota la
comarca segons programa educatiu .

però existent que correspon al català

oriental -néixer-, això sí, amb la pronúnciaben clarade la r final.

Mentre que els escolaritzats en català opten per nàixer en més d'un 68% i per les

formes sincopades només fins a un 32%, els escolaritzats en castellà presenten un ús

completament invertit respecte aaqueix: en prop de 78%trien les formes sincopades i en

un 22% les normatives no tradicionals a la comarca.
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3.2.18.2 . L'infinitiu convèncer

La innovaciónonormativamésmodernaconvençtre témésèxit en les generacions

de menysedat . No apareix entre els ancians 1, per tant, es tracta d'una preferèncianascuda

recentment. Té un ús entre els

escolars que supera en prop de 10

punts els pares, grup de més edat on

es detecta la forma (vg. gràfic 34) .

Per zones, predomina

absolutament convéncerso als dos

nuclis de població més propers a la

comarcade l'Alacantí, on noméshi ha

aquesta forma: 1'Altet i Torrellano . A

les localitats més grans tampoc n0 ha Gràfic 34 . Percentatges de convéncer-convençtre a tota la comarca

pres gaire vol aquesta innovació: a per edats .

100

80

60

40

20

0
més de 60

anys
de 37a60

anys

®convéncer t7 convençtre

convèncer

de 18a36
anys

de 9a17
anys

Elxés ben anecdòtic i Crevillent només unxicméshabitual. En canvi, a la resta de partides

1 a Guardamar, la forma sincopada sí que té una presència notable. Amb una tendència

encara mésaccentuada cap al'acceptació de la innovació es troba Santa Pola, on s'iguala

perpoc a fús de convéncer.

En aquest cas, precisament

sónels estudiants els queopten per la

innovació, malgrat la «incorrecció» de

la forma. En canvi, els analfabets no

fan servir mai aquesta innovació.

Aquesta darrera dada manifesta el

vigorquetambétenen les innovacions

lingüístiques de generació interna.

Aquestatendència natural de totes les

llengües, esmenada taxativament per

sos Generalment pronunciat convence .

Gràfic35 . Percentatges de convéncer-convençtre a tota lacomarca
segons programa educatiu.
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les normatives -si és que n'hi ha-, adquireix encara més impuls si la normativano és

gaire efectiva .

Segons el tipus d'escolarització (vg. gràfic 35), és bastant evident que la forma

convençtre té més vigor en el grup amb l'ensenyament vehiculat majoritàriament en

castellà. En l'altre grup, aquesta realització gairebé no existeix .

3.2.18.3 . El futur eixirà

Les dadessemblen indicarqueixtrà deu

ser forma habitual a la comarcades de fa temps:

els ancians la fan servir en un 76%, però

comparteix un bon terreny amb eixirà -un 24%

(vg. gràfic 36). La distinció és més aïna de

caràcter geogràfic. Ixtrà predomina a Elx i tot el

seu camp, Torrellano, la Marina, Crevillent 1

Guardamar. En canvi, és més habitual eixirà a

Santa Pola, I'Altet i, en part, les partides orientals

del camp d'Elx.sos

En tot cas, eixirà, forma estàndard valenciana, es correlaciona fortamentamb el

grup escolaritzat que té el català comallengua de vehiculacióde l'ensenyament: atenyun

94% de les respostes, enfront de l'altre grup d'escolars que només arriba al 35%.

Gràfic 36 . Percentatges de ixtrà-eixirà a
comarcaper edat .

689

tota

sos Sembla que els ancians fan servir més habitualment la forma eixirà que els pares, els

quals es decanten per ixtrà. Els mésjóvens reprenen la forma no reduïda fermament. Se'n poden

aventurar dues explicacions : a) que les dues formes tinguenarrel medievalperòambunadistribució
geogràfica diversa que encara es manté, tot i que ixtrà ha guanyat molt de terreny; b) que ixtrà siga
una innovació analògica moderna a partir de naixtrà, que s'ha generalitzat en gran part de la
comarca, però que encara es mantéa la zona costanera central i del nord. Afavor del segon cas, hi
ha la indiferència en l'extensió del fenomenen zones bàsicament arcaiques-com ara Crevillent,
Guardamar o el camp d'Elx- on no predomina ni una ni l'altra forma. En qualsevol cas, eixirà és la

que té més força i la que guanya terreny segons disminueix l'edat.

la
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3.2.19. Tendències generals observades en la morfologia

La impressió general que s'extrau d'aquesta descripció és que les innovacions

normatives morfològiques són més fàcilment assimilables que les fonètiques per la

població que es troba més exposada al català normatiu .

No es produeix tan clarament, com en el cas de la fonètica, una distinció entre

fenòmens més controlables i d'altres molt més difícilment controlables . Es tracta de

substituir o modificar unitats mésdefinides 1 perceptibles que les fonètiques . Malgrat això,

sí que hemdetectat fenòmens, comara el gènere -ladent-el dent-o l'elisió del pronom

feble en en què l'esmena és més difícil sobretot perquè el model castellà predominant té

molt de pes en aquesta mena de fenòmens menys controlables conscientment. D'altra

banda, la freqüència d'ús en el discurs de les unitats morfològiques és relativament més

baixa que les corresponents fonètiques . Una i altra causa s'uneixen per facilitar el canvi,

sempre i quan hi haja un factor elevat de relació amb la normativa .

D'altra banda, hem pogut comprovar com les unitats morfològiques tenen un

tendència marcada cap a la dispersió, sobretot causadaper la regularització que imposa

el paradigma (pòsec, cantarec, faja, faixga, disgustos, refrescos, convençtre, reiéc) .

Tendència aquesta més marcada si l'ús de la llengua no és gaire habitual o si els canals

de difusió dels models de llengua normatius no són prou eficaços .

En tot cas, les formes tradicionals i normatives mostren, en contrast a la fonètica,

una tendència perceptible envers la recuperació, tot i que no de manera notable. Els

localismes tradicionals fa l'efecte que decreixen sensiblement. Aquests canvis se

circumscriuen de manera força marcada a la generació de menys edat i, sobretot, a

aquells quees troben en contacte directe ambla norma, és a dir, els escolaritzats en català .
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3.3. Lèxic

Cal recordar que aquesta segona part del nostre treball se situa sobre premisses

basades en la comparació i no tant en nombres absoluts . La selecció del lèxic no s'ha

realitzatambcriterisaleatoris, ni tampoc ambpropòsitd'exhaustivitat i de representativitat

dins el vocabulari bàsic. Fonamentalment s'ha tingut en compte la presumpta presència

de variabilitat en les respostes de cada grup &informants; també hem mirat de fer-hi

presents un gran nombre d'unitats tradicionals, coincidentsambl'estàndardono. Així per

exemple,hemrenunciatapreguntarunitats comaranegre, llum o llibre perquè suposàvem

que no presentarien una variabilitat significativa .

De tota manera, tot açòquehemesmentat no és obstacle perquè unavisió general

1 no estrictament comparativa dels resultats ens aporte unaprimera descripció vàlida . Per

això, seguidament fem, en el subapartat 3.3 .1, un repàsde les quantificacions globals que

hem assolit en aquest nivell lèxic, al qual adjuntem un petit comentari.

En segon lloc, com hemprocedit en els aspectes fonètics 1 morfològics, realitzem

una quantificació concreta d'aquests materials (apartat 3.3.2). Aquest apartat aporta una

visió inicial, quantitativa i general, dels resultats lèxicsobtinguts en cadascundels ítems del

qüestionari lèxic reduït, és a dir, aquells que han estat resposts pels quatre grups

generacionals, inclosos els escolars. Els comentaris es continuen circumscrivint a les dues

variables que han resultat mésproductives i significatives : l'edat i, en els escolars, el tipus

de programa educatiu . Remetemales fitxes sociolingüístiques (vg. Apèndix III) on apareix

la quantificació de cadascuna de les unitats lèxiques inquirides i la combinació amb les

variables lingüístiques consíderades .

3.3.1 . Quantificacions generals

A continuació, hi ha un quadre on apareixen representades totes les categories

lèxiques establides . Cada categoria inclou el codi assignat i un exemple lèxic específic

perquè siga més fàcilment identificada . S'hi afigen tres quantificacions situades ales tres

darreres columnes .
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En primer lloc, hi ha el percentatgede preguntes que han obtingut, almenys, una

resposta pertanyent a la categoria corresponent. Perexemple, hi ha un 60.78% de les 255

preguntes realitzades que han obtingut almenys una resposta pertanyent al model

tradicional no coincident ni amb l'estàndard català ni amb el castellà. Aquesta dada ens

aproxima a la importància que cada categoria lèxica ha tingut en el conjunt de les

preguntes realitzades, independentment del nombre de mots assolits .

La segona columnamostra el percentatge d'unitats lèxiques diferents que s'han

abastat encada categoria lèxica . Perexemple, del conjunt d'unitatslèxiques diferenciades

que hemobtingut -1 230 mots-, n'hi ha un 26.67% que pertanyen al model tradicional

no coincident ni amb l'estàndard català ni amb el castellà . Aquestadada dóna idea de la

riquesa lèxica trobada en la població que hem entrevistat.

Per últim, la darrera columna quantifica el tant per cent de mots totals, igualment,

segons la seva adscripció categorial. Per exemple, de les més de 32 000 respostes totals

obtingudes, n'hi haun 24.57% quepertanyen al model de llengua tradicional no coincident

ni amb l'estàndard català i amb el castellà. Aquesta quantificació relativitza la presència

de cada unitat lèxica diferenciada, ja que mostra el tipus d'unitat lèxica que ha estat

efectivament preferida per més informants .
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estàndard

no

estàndard

estàndard

castellà

no castellà

estàndard

castellà estàndard

adaptat a la fonética del català : estropall (=fregall) ; a)220

no adaptat a la fonética del català: llevar (=dur, portar) ; b) 020

híbrid amb el català : hòmia (=humida) ; c) 130

no estàndard : cucaratxeta (=marieta) ; d) 160

no castellà: blaverol (=blaúra, blau) ; d) 010

no castellà: cirera ; d) 000

adaptat : garbanç (=cigró) ; e) 060

no adaptat: corzo (=suro) ; t) 030

híbrid amb el català local : en ajú (en dejú Xen ayunas); g) 170

castellàno estàndard : rabillo (=carpó) ; c) 190

altres varietats valencianes: dentilla (=llentilla) ; d) 090

híbrid amb el català estàndard : raels (arrels Xraús) ; d) 200

general : blat; d) 070

valencià: fumeral; d) 050

català central : papallona; d) 040

coincident amb el castellà: d) coliflor; 080

mal reprodúit o mal comprès : borsa (=bossa) ; a) 140

mal llegit: maitx (=maig); d) 150

idiolecte, evolució poc estesa, canvi incipient, mot humoristic : fardatxet (=dragó) ; d) 180

invenció, mot no exacte : pentina (=pinta) d) 250

empobriment : forat (=albelló) ; d) 120

% de preguntes susceptibles

d'obtenir almenys un resposta . . .
% de mots
diferents

% de mots

totals

4 .31% 1 .22% 2.71%

9.41% 1 .95% 5.19%

1 .96% 0 .57% 1 .57%

3.14% 1 .06% 1 .54%

60.78% 26.67% 24.57%

48.24% 11.54% 20.55%

33.73% 9.11% 6.35%

70.98% 17.32% 25.19%

6.67% 1 .87% 0.41%

6.27% 1 .79% 0.78%

7 .84% 1 .71% 0.26%

4.31% 1 .14% 0.15%

36.86% 7.97% 5.08%

8.24% 1 .79% 0.56%

10.20% 2.11% 0.46%

7.06% 1 .63% 3.04%

2.35% 0.49% 0.02%

3.92% 0.98% 0.25%

14 .12% 4.31% 0.56%

4.71% 1 .30% 0.07%

7.84% 2 .2096 0.77%

255 preguntes 1 .230

unitats

32.329
respostes
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El 70.98% de les 255preguntes formulades ha obtingut, almenys, unaresposta que

és una innovació respecte delmodel tradicional provinent del castellà estàndard. Es tracta

d'unitats comaramariposea, março, lagarto opeine `palometa, març, fardatxo, pinta' (codi

030) . Tot i que no preteníemde confeccionar un qüestionari que assegurés cap resposta

d'origen castellà, aquesta ha estat la categoria lèxica que més s'ha repetit. No cal dir que

aquest fet ja mostra, com més avant comprovarem, quela pressió de la llengua dominant

és molt important en el model lingüístic general de la comarca.

Encara hem d'afegir que un 33.73% de les qüestions formulades ha obtingut una

resposta que és una innovació d'origen castellà però adaptada fonèticament (codi 060) ;

unitats com ara burbuixa, boste[zjar, anzol, bolsill `bombolla, badallar, ham, butxaca' .

Aquest fet ratifica clarament allò que dèiemen el paràgraf anteriori corrobora la tendència,

ja comentada perVeny (1976:145) i represa perColomina (1985:191) de la importànciade

l'adaptació fonèticaen el modelde llenguadelvalencià meridional-alacantí. Tendènciaque

s'accentua, comveurem, en les generacions de menys edat.

D'altra banda, és natural que les formes tradicionals, estàndards o no, sí que hi

estiguen benrepresentades enel qüestionari, ja queentre les pretensions que teníem quan

el vamconfeccionar hi havia la d'assegurar aquesta mena de formes. En conjunt hi ha un

60.78% de qüestions que hanobtingut, almenys, una resposta tradicional genuïnaperò no

coincident amb els estàndards catalans (codi 010) -unitats com ara gentilla, afondre,

esquer, enxut `llentilla, afonar, esquerre, eixut'- i un 48.28% de formes tradicionals i

coincidents amb l'estàndard (codi 000) -dintre, granota, cirera, blau, bou, etc.

Les innovacions coincidentsambl'estàndard (codi 070) --ànec, bec, banya, arrels,

etc.-han aparegut almenys una vegada en el 36.86% de les preguntes. La resta de

categories són més minoritàries .

Han resultat 1 230 unitats lèxiques distintes com mostra el sumatori de la segona

columna. El 26.67% d'aquestes és una forma tradicional no coincident amb l'estàndard

(codi 010). L' 11 .54% pertany a unitats tradicionals i estàndard (codi 000). El 7.97% són

innovacions estàndard (codi 070). Les innovacions d'origen castellà (codi 030) suposen el

17.32% d'aquestes unitats. Així, novament, es confirma el pes preponderant d'aquesta

llengua en la innovació lèxica del Baix Vinalopó així com la representativitat de les

categories lèxiques més rellevants .

Per últim, la terceracolumnamostraquedels 32 329 mots totals proporcionats pels
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138 informants, és novament el castellà l'element lèxic preponderant : un 25.19% d'aquests

mots són innovacions d'origen castellà (codi 030). Formes tradicionals coincidents (codi

000)o no (codi 010) amb l'estàndardmantenen percentatges similars als esmentatsen les

quantificacions anteriors. En canvi, les innovacions pertanyents a l'estàndard català no

marcat dialectalment (codi 070) esdeven més minoritàries -el 5.08% . Aquest fet implica

que, apesarquehanaparegutbastants unitats lèxiques queacompleixenaquest tret, unitats

com ara blat, bossa, eixut, espasa, esquerrà, llavor, ros o soroll no han estat una resposta

gaire preferida per un nombre elevat d'informants .

En definitiva, aquesta quantificació global fanotar, enprimerlloc, que el qüestionari

assegura l'aparició d'elements lèxics bàsics perdescobrirel poderde l'estàndard català en

el model tradicional, segons el grau de penetració que hi tinga-fonamentalment els codis

000 i 070, els quals presenten un nombre d'unitats suficientment rellevant. També és

representatiu per deduir-ne el grau de dilució del lèxic tradicional -bàsicament el codi 010

però també el codi 000. Alhora, se'n pot inferir fàcilment l'índex de castellanització que

l'amera-ambun total de respostesamb codi 030molt elevat-,tot i que, d'aquestes dades

tant generals, ja se'n desprèn la preponderància mésquesignficativa delmodelde llengua

dominant.
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3.3.2 . Els resultats del Qüestionari reduït

DORMILEC (vg. ítem i fitxanúm. 1)510

Gràfic 1 . Resultats de dormilec per edats . Gràfic 2. Resultats de dormilec segons programa
educatiu.

Els resultats mostren quedormiscon és la forma lèxica tradicional de la comarca,

però que es troba en plena recessió, ja que només apareix amb certa vitalitat en la

generació anciana -aproximadament un 20% de les respostes. El substitut mésfreqüent

ha estat el castellanisme dormilon en la primera generació-60%-, en la segona segona

-50%-i en la quarta-60%--, mentre queen la tercera hapredominat l'adaptaciódormiló

-60%. Aquesta darrera forma, però, tambées troba força generalitzada, entre els escolars.

El tipus d'escolarització no crea comportaments lingüístics especialment

diferenciats . Cal dir, però, que la innovació estàndard dormilega apareix sobretot en les

localitats on la presència contextual del castellà és més elevada -Guardamar i Elx.

La variant dormior, semànticament no del tot equivalent a dormiscon5", ha

esdevingut resposta habitual en els adults, però no ha tingut continuïtat en els grups més

jóvens .

510 Remetem al número d'ítem de l'Apèndix II, on s'esmenten i expliquen les variants
lèxiques obtingudes, així com les raons de la codificació assignada. Les fitxes sociolingüístiques són
a(ApèndixIII . D'araen avant no caldràqueremetem a cadascun dels apèndixs; ens cenyim, doncs,
adonar el número de I'ítem i de la fitxa corresponent .

511 Dormidor'que sol dormir bastant; dormiscon `persona aqui agrada dormir bastant.
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CLUCAR L'ULL (vg. ítem i fitxa núm. 2)
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Gràfic 3. Resultats de clucar l'ull per edats.

	

Gràfic 4. Resultats de clucar l'ull segons programa
educatiu.

Cucarl'ull sembla que ha estat, fins fa benpoc, la forma méshabitual de referir-se

a aquest gest . Entre els ancians, encara abasta més del 60% de les repostes . Tot i això,

l'abandó de cucarha estat sobtat, ja que tot just en té un 5% entre els adults i ja no existeix

en les dues generacions de menys edat . El castellanisme guinyar creix gradualment, de

manera que passa de més d'un 30% entre els ancians amésd'un 70% entre els jóvens . Els

escolars es decideixen majoritàriament perguinyar, estiguen o no escolaritzats en català .

La variant semànticament mésgeneral tancarl'ull també adquireixunapresència

en augment-5% en els ancians, 25%en els adults 131%en els jóvens-, però experimenta

un descens entre els escolars -9%- a favor de guinyar.
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BESSONS (vg. ítem 1 fitxa núm. 5)

bessons

r-I i
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®bessonsl(besons)
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Gràfic 5. Resultats de bessons per edats.
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Gràfic 6. Resultats de bessons segons programa
educatiu .

Bessons és, unànimement, la denominació tradicional ala comarca, la qual cosa

es tradueix en gairebé un 100% de les respostesdels mésancians. Se'n produeix un descens

notable, tot 1 que continua sent majoritari vora un 70%- en les altres dues generacions

adultes. Els escolars, però, es decantenpels castellanismes [x]emelos o, menys, mellissos,

tot 1 que bessons manté més del 40% de les respostes. D'altra banda, cal esmentar

melguissos, un altre mot tradicional, en aquest cas, només de Guardamar, el qual sembla

tenir també origen castellà . Es manté de manera força constant en totes les generacions

d'edat, llevat dels escolars on ja no existeix.

El castellanisme no adaptat [x]emelos té ja una existència notable en la segona

generació-un30%-, situació que es mantéen els jóvens però que experimentaun nou

augmenten els escolars fins arribaramésde la meitat de les respostes. Aquesta tendència,

molt més accentuada, es produeix en el grup escolaritzat en castellà, el qual prefereix

clarament el castellanisme. Tot i això, els gràfics mostren un resultat contradictori, ja que

mentre que el gràfic 5 diu que [x]emelos és forma preferent, tot i que per poc, en els

individus d'entre 9 i 17 anys, el gràfic 6 mostra que tots dos grups d'escolars prefereixen

amb més o més freqüència la normativa bessons. Aquest fet té l'explicació en el

comportament dels jóvens que ja han arribat a tenir l'assignatura de Valencià i que,

recordem, hem inclòs en la casella E(nsenyament)cas(tellà) . Aquests individus jóvens

prefereixen aclaparadoment bessons, la qual cosa decanta els resultats del grup amb

l'ensenyament en castellà envers la preferència d'aquesta forma normativa. Per fi, els
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escolaritzats en català prefereixen bessons igualmentamb claredat -en un 70%.

BoNY (vg. ítem i fitxa núm. 6; vg. mapa 0935'2)
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Gràfic 7 . Resultats de bony per edats .
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Gràfic 8 . Resultats de bony segons programa
educatiu.

La forma estàndard bony és també la unitat tradicional de tota la comarca. És

resposta clarament majoritària entre els ancians -més d'un 80%-, juntament amb el

castellanisme ja benantic torondo. La segona generació manté totes dues formes, tot i que

amb unafreqüència molt menor; en el seu lloc apareixen novetats d'origen castellà : bulto

otxitxon en un 20% de les respostes i les adaptacions txitxó o txitxot, amb més d'un 20%.

Elsjóvens recuperenlleugeramentelmottradicional i estàndard, alhora quereforcen també

els castellanismes no adaptats, als quals s'afig txitxote . Encara hi ha un grapat de respostes

de torondo. Els escolars, per últim, abandonen definitivament torondo, reforcen clarament

bony, però també l'adaptació txitxó, tot i que en menor mesura ; txitxon experimenta una

davallada clara.

Segons la pertinença al tipus d'ensenyament, el comportament dels escolars és

bastant diferent. L'Eual es decideix ja clarament per la normativa bony i converteix en

anecdòtiques les altres formes . L'escolaritzat en castellà encara manté ambforça vitalitat

els castellanismes no adaptats txitxon i txitxote així com l'adaptat txitxó .

512Al'Apèndix 1 . Comés natural, noméshemconfeccionat mapa d'aquelles variables que

oferien diversitat geogràfica.
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CALFAR (vg. ítem i fitxa núm. 7)

Gràfic 9. Resultats de calfar per edats. Gràfic 10 . Resultats de calfar segons programa educatiu.

No hi ha dubtequecalfar és la forma tradicional de la comarca, apesar del40% de

respostes delcastellanismecalentarentre els ancians. Augmenta gradualmentel predomini

d'aquesta segona formaen la resta de generacions d'edat, sense que es produescapasuna

frenada en els escolars .

Tot i això, calfar experimentaun augment significatiu en els escolaritzats en català

-supera el 30% de les respostes-, però no aconsegueix pas esdevenir majoritari.
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SINGLOT (vg. ítem i fitxa núm. 8)
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Gràfic 11 . Resultats de singlot per edats.
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Gràfic 12 . Resultats de singlot segons el programa
educatiu.

La variant tradicional xangló és unarelíquia, ja que només apareix en el ancians i

molt poc. El substitut és el castellanisme hipo, unànime en la resta de generacions. Les

altres unitats obtingudes -l'adaptació hip o les normatives sanglot o singlot- són

anecdòtiques . Tot i això, en el grup escolaritzat en català aquestes darreres arriben a

superar un 10% de les respostes, la majoria aElx, tot plegat poc significatiu . Certament, el

singlot no és un motambunafreqüència d'ús elevada, tampoc en l'àmbit escolari, per tant,

la recuperació ola incorporació d'unitats no coincidents amb el model castellà són força

difícils d'aconseguir.
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ULLERES (vg . ítem i fitxanúm. 9)
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Gràfic 13 . Resultats de ulleres per edats.

	

Gràfic 14 . Resultats de ulleres segons el programa
educatiu.

Gran part dels ancians han corroborat que ulleres havia estat la denominació

habitual de tota la comarca. Actualment, però, s'ha quedat força antiquada en les dues

generacions de més edat, on predomina el castellanisme gafes-i també lentes, aquesta

a Crevillent . Aquestaforma assoleix més del 85%de les respostes dels ancians 1 un 75% de

les dels adults . Ja s'hi observa, però, una recuperació del tradicional i estàndard ulleres.

Aquesta recuperació es referma entre els jóvens on gairebé s'igualen les preferències

d'ambdues formes. Els escolars en bloc ja es decanten per ulleres en prop d'un 70%, tant

si l'ensenyament es troba vehiculat en català com si no.
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UNGLA (vg. ítem i fitxa núm. 10)

Gràfic 15 . Resultats de ungla per edats .

	

Gràfic 16 . Resultats de ungla segons el programa
educatiu .

Ungla és la forma tradicional de tota la comarca. L'ús d'aquesta unitat es manté

uniforme al llarg de totes les generacions i grups. Unya només és presentaGuardamar, on

és formatradicional i on tambépresenta un quadre d'estabilitat marcada. No s'observacap

tendència envers una o l'altra forma.

L'absència d'ensenyament en català aGuardamar, doncs, sembla queafavoreix la

no incorporació del mot estàndard.
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REFREDAT, CONSTIPAT (vg. ítem i fitxa núm. 12)
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Gràfic 17 . Resultats de refredat per edats. Gràfic 18. Resultats de refredat segons el programa
educatiu.

Refreat és la denominació absolutament general de 1"afecció catarraf en totes les

generacions adultes. La resta de formes hi sóncompletament anecdòtiques .

Entre els escolaritzats, però, es produeix un canvi notable . Si tenen l'ensenyament

vehiculat en castellà, encara predomina amb fermesa recreat -79%-, però la forma

esmenada fonèticament refredat i la innovació co(n)stipat prenen unavolada discreta-al

voltant de¡ 10% de respostes de cadascuna . Si el tenenvehiculat majoritàriament en català,

refredat esdevé la més freqüent -40%-, però Refeat es manté -36%. La innovació

co(n)stipat hi té unxic mésde força-19%. Co(n)stipat és especialment habitual a la Marina

1 a l'Altet .
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Gràfic 19. Resultats de tartamut per edats.

	

Gràfic 20 . Resultats de tartamut segons el programa
educatiu.

La denominació més habitual i tradicional és botgós, majoritària entre els ancians

i bastant habitual en la segona generació. Molt menys freqüent hi ha farfallós 1 variants

sarsellóssarsallós-, les quals no tenen estrictament un significat equivalent abotgós"

però sónbastant nombroses-entre un 16% dels ancians i un 5% en els adults . Tartamut

ja té més d'un 25% de les respostes dels ancians ; s'aproxima al 70% entre els adults i és

resposta gairebé categòrica entre els jóvens . Els escolars també responen

aclaparadorament aquestaformanormativaperò seguramentfomentada i creada, almenys

a la comarca, segons el model del castellà. Introdueixen en un 11% de les respostes el

castellanisme evident tartamudo, sense diferències de conducta lingüística entre els dos

tipus de programa educatiu .

s13 Sarsellós ivars . signifiquenbàsicament`persones quenopoden articularconvenientment

algun so, especialment la [s1 que esdevé 16 1 .
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PUNTELLADA, COLP DE PEU (vg. ítem i fitxa núm. 14 ; vg . mapa 168)

®puntilló i vars . El pata(da) E] puntapeu
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Gràfic 21 . Resultats de puntellada per edats.

	

Gràfic 22 . Resultats de puntellada segons el programa
educatiu.

Puntelló 1, sobretot, ses variants puntilló i pontilló són les formes tradicionals

d'anomenar un `colp de peu' . Posseeixen el 65%de les respostes dels ancians i el 42%dels

adults . Entre jóvens i escolars, la presència de puntilló és anecdòtica .

El castellanismepatá existeix entre els mésancians 1 experimentaunaugment, ben

notable entre jóvens i escolars, entre els quals és gairebé resposta única.

Per últim, puntapeu, formaquepareix serunaadaptació del castellà, s'haarrecerat

en el parlar dels adults 1 ancians, tot i quesense ultrapassar el 30%de les respostes. La resta

d'informants ja l'han feta desaparèixer.

No s'aprecia, doncs, capformanormativaquesubstituesca el castellanisme que ha

reeixit entre elsmés jóvens.
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BESADA, PETÓ (vg. ítem i fitxa núm. 15)
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Gràfic 23 . Resultats de besada per edats. Gràfic 24. Resultats de besada segons el programa
educatiu .

Bes o beset són les formes pertanyents al model tradicional de la comarca i han

esdevingut resposta del90%de les dues generacionsde mésedat . La castellanització besso

o, sobretot, bessito és ja present en la primera generació però encara es pot considerar

resposta anecdòtica. El canvi lèxic es produeix entre els jóvens. Bes hi mantémés de] 30%

de les respostes, bessito augmenta fins a nivells semblants, mentre que sorgeix una

innovació potent, petó, quesupera totes dues respostes i se situa en mésdel40%. Aquesta

darrera forma, provinent del model de llengua del català central, continua mantenint una

entitat considerable entre els escolars, sobretot en el grup escolaritzat en català, on es

recupera també bes i s'abandona en gran part besso-bessito .
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RENYó (vg. ítem i fitxanúm. 18)
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Gràfic 25. Resultats de renyó per edats.
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Gràfic 26. Resultats de renyó segons el programa
educatiu.

Hi ha unanimitat gairebé absoluta a optar per la forma tradicional renyó, amb

vocalismecoincident ambel castellà, tot i queexplicable tambépermotivacions fonètiques

intemes del català -tancament de e>i condicionat per la palatal següent. Només els

escolaritzats en català insereixen una novetat lèxica de caire normatiu, renyó que no és

gaire significativa .
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Gràfic 27 . Resultats de espentar per edats.

	

Gràfic 28 . Resultats de espentar segons el programa
educatiu .

Lesdues generacionsde mésedat mantenenun estatidèntic: predominide estibar,

presèncianotable del castellanisme adaptat empuixar i variants, i ocurrènciesmínimes de

l'estàndard valencià espentar. Aquesta variació respon a condicionants geogràfics.

Efectivament, estibar és la forma tradicional d'Elx i el seu camp, la Marina i Torrellano;

espentar ho és de l'Áltet; i el castellanisme adaptat ja ha arrelat a Guardamar 1 a Crevillent

-sobretot en la variant atrempuixar.

Els jóvens han generalitzat clarament aquesta darrera forma, sobretot la més

pròxima al castellà empuixar, mentre que estibar hi és ja residual .

Per últim, els escolaritzats en castellà mantenen aquesta tendència, ja que la

innovacióestibarno és significativa. Els escolaritzats encatalà, en canvi, síquehanintroduït

clarament la forma espentar, en un 35%, mentre que la tradicional estibar és

extremadamentminoritària i empuixar ivariants encara superen la meitat de les respostes.

Cal esmentar alguna altra ocurrència esporàdica del tipus espitjar o empentar, més

testimonial que altra cosa. Les innovacions estàndard afecten bàsicament el parlar dels

escolars elxans 1 guardamarencs.
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TURMELL (vg. ítem i fitxanúm. 20)
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Gràfic 29 . Resultats de turmell per edats.

	

Gràfic 30 . Resultats de turmell segons el programa
educatiu.

La forma pertanyent al model tradicional, turmell, coincideix amb la normativa.

Abasta vora el 80%de les respostes dels ancians i es manté al voltant del60%en la resta de

generacions. Les deformacions fonètiques de turmell són pocfreqüents entre els ancians,

però experimenten uncreixement notable entre els adults, demanera quevariants comara

tormell o tornell assoleixen una freqüència elevada de les respostes d'aquest grup

generacional . Aquestes formes es redueixen entre elsjóvens però noarribenadesaparèixer

en el escolaritzats en castellà . El grup escolaritzat en català revifa clarament turmell i

abandona les deformacions. El castellanisme tobillo o tovillo ja és present en la primera

generació i experimenta un augment més o menys gradual fins els escolars. De tota

manera,decauclaramenten els que tenen l'ensenyament vehiculat en català . L'adaptació

tobill, completament anecdòtica, apareix en el grup pertanyent al programa educatiu en

castellà .
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CAMELLA (vg. ítem 1 fitxanúm. 23)
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Gràfic 31 . Resultats de canella per edats. Gràfic 32 . Resultats de canella segons el programa
educatiu .

Espinella és la forma tradicional. Apareix en pràcticament tota la població anciana.

Es redueix, però, en la segona generació fins arribar al40%. Percentatges mésbaixos encara

trobem en les generacions de menys edat, sense distincions entre el tipus de programa

educatiu . El subsitut de espinella és el castellanisme evident espinilla, majoritari des de la

segona generació. La variant normativa capella és anecdòtica però cal destacar que té

presèncianomés en el grup escolaritzat en català d'Elx.
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MUSCLE (vg. ítem i fitxanúm. 24)

Gràfic 33 . Resultats de muscle per edats .

Comesveuclarament als gràfics,muscle és absolutamentpredominanten totes les

generacions. El castellanisme hombro, però, ja és significatiu en els escolars -un 20%. Es

reparteix geogràficament de manera igualitària, així com també segons els programes

educatius.

COLZE (vg. ítem i fitxanúm. 25)

Gràfic 34. Resultats de muscle segons el programa
educatiu.

La forma absolutament general és colze a tota la comarca. Codo té alguna

ocurrència anecdòtica queno és significativa. En tot cas, no deu ser casualitat queen tinga

dues entre els escolaritzats en castellà.

x

IJ

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capitol III Estudi sociolingüístic . 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

713

100
90
80
70
60
s0
40
30 _
20-
10 .
0_

PESSIGAR (vg. ítem i fitxanúm. 27 ; vg . mapa 162)

pessigar

mésde60

	

de 37a60

	

de 18a36

	

de 9a17
anys anys anys anys

pessigar/pegarunpessic Epelliscar prepixcar

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

pessigar

no Ecas/Eval

	

Eras

	

Eval

®pessigarl~r un pessic

	

ppelbscar prepixcar

Gràfic 35 . Resultats depessigar per edats.

	

Gràfic 36 . Resultats de pessigar segons el programa
educatiu .

Pessigar -o pegar un pessic- és forma pertanyent al model tradicional d'Elx 1 el

seu terme i Santa Pola ; a Crevillent i a Guardamar hi ha el castellanisme no estàndard

repixcar opegarun repixco . Es mantéunasituació estable en les tres generacions d'adults

amb la utilització d'una i altra forma sense canvis de freqüència . En els escolars, però,

apareix fortament el castellanisme pelliscar. L'existència d'aquest mot es distribueix de

manera força homogèniaen totes les zones geogràfiques . És més freqüent aGuardamar,

Elx i la Marina però també en l'àmbit rural; Crevillent se'n queda al marge, ja que repixcar

és forma gairebé única en totes les generacions.

Perprogrames educatius no hi ha diferències notables . Cal dir, però, que pelliscar

és més habitual entre escolars elxans en general.
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TREPITJAR, XAFAR (vg. ítem i fitxa núm. 28)
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Gràfic 37. Resultats de trepitjar per edats.
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Gràfic 38. Resultats de trepitjar segons el programa
educatiu .

Pisar és la forma tradicional de tota la comarca per a l'estàndard trepújar.5i4

Predominapisara tota la comarca i en totes les generacions. Lesdues generacions de més

edat freguen el 100% de les respostes; la tercera ultrapassa el 90%; els escolars el 60%.

Aquest descens es troba afavorit perdues innovacions d'origen divers. D'unabanda, hi ha

el general xafar, existent en totes les generacions, però sempre en segon Iloc després de

pisar. De l'altra, hi ha el castellanisme pissar, bastant estès entre els escolars

independentment del tipus d'ensenyamenta quèpertanguen . Xafar, però, es trobaun xic

mésarrelat en els escolaritzats en català. Per últim, la innovacióestàndard central trepitjar

és anecdòtica però toma apresentar-se només aElx.

"a No sembla que es tracte d'un castellanisme, sinó mésaïna d'un arcaisme, potser enfortit
per l'influx del castellà . Notem que és la denominació habitual d'una activitat agrària benarrelada
a la comarca: la pisa del rafin, on la castellanització és bastant difícil.
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COSQUERELLES, PESSIGOLLES (vg. ítem i fitxa núm. 31)

Gràfic 39 . Resultats de cusquerelles per edats.

	

Gràfic 40. Resultats decusquerelles segons el programa
educatiu.

Cuscanelles és la denominació tradicional de tota la comarca. És absolutament

majoritària en totes les generacions. Les innovacions no són gaire significatives . Si de cas

cal comentar la variant cosquelles, segurament fruit de l'adaptació del castellà cosquillas

en individus d'Elx i Guardamar.
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ARRAPAR, ESGARRAPAR (vg. ítem i fitxa núm. 32; vg . mapa 088)
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Gràfic 41 . Resultats de arrapar per edats .

	

Gràfic 42. Resultats de arrapar segons el programa
educatiu.

Lavariant tradicional de tota la comarca és l'híbrid arranyar, fruit de l'encreuament

entre el castellà aranyar i el català arrapar. Aquesta forma és majoritària en totes les

geneneracions. Comparteix lloc, però, amb el castellanisme aranyar de manera poc

significativa encara entre els adults un 16%-, força més important en els jóvens -un

45%- i una mica menys entre els escolars -poc més del 30%. La variant normativa

arrapar, encara existent en algun ancià, sobretot de l'Altet 1 Torrellano, es reprèn en prop

d'un 20% en els escolaritzats en català.
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AJUDAR, AiDAR (vg. ítem 1 fitxa núm. 33)
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Gràfic 43 . Resultats de ajudar per edats.
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Gràfic 44 . Resultats deajduar segons el programa educatiu.

Ajuar, amb la caiguda de la d intervocàlica, és la forma tradicional de tota la

comarcallevatde Guardamar, on és pròpia lavariant aidar. Totes dues formes es mantenen

amb regularitat en les dues generacions de més edat . Els jóvens, però, ja recuperen la d

intervocàlica en més d'un 60% de les respostes, mentre que entre els escolars, la

recuperació d'aquesta consonant encara és més elevada -més d'un 90%. Entre

escolaritzats en català no hi hauna altra resposta queajudar. En el grup ambl'ensenyament

majoritàriament en castellà, els tradicionals ajuar i també aidar, aquest només a

Guardamar, encara tenenuna lleugera presència.

ajudar, aidar

100
100

90
90

80
80

70
70

60
60

50
50

40
40

30
30

20 I`I
r r 20

10
10

0
més de 60 de 37 a60 de 18a36 de9a 17 0

anys anys anys anys

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

718

NAFRAR, ESPATLLAR (vg. ítem i fitxa núm. 34 ; vg . mapa 152)
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Gràfic 45 . Resultats denafrar per edats.
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Gràfic 46. Resultats denafrar segons el programa educatiu .

Per al significat de `fer-se mal', la unitat més sentida actualment a la comarca és

aporrejar. És gairebé única entre els ancians 1 adults -més d'un 95%-, i majoritària entre

jóvens i escolars -aproximadament un 70%. El descens es produeix a favor de la forma

perifràstica fer-se mal, la qual s'estén de manera idèntica en tots dos grups d'escolars .

Entre elsmés ancians del camp d'Elxhomrecorda, 1 encara és present en alguna

resposta, variants comara espat(l)ar--se i, sobretot, nafrar-se, formes desaparegudes entre

els individus de menysedat,apesarquees tracta de variants reconegudesen la lexicografia

catalana.
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OFEGAR (vg. ítem 1 fitxanúm. 35)

100

90
80
70

60
50

40

30
20
10

0

ofegar

rrés de 60

	

de 37 a 60

	

de 18 a 36

	

de 9a 17
anys anys anys anys

ofegar 0abres vars . (aufegar, afuegar, etc.) p a[x]uegar pahogar

Gràfic 47 . Resultats de ofegar per edats.
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Gràfic 48. Resultats de ofegar segons el programa
educatiu.

Ofegar és una variant força habitual en el model tradicional comarcal i, amb

seguretat, l'originària . Les variants diftongadesometatitzades-aufegar, afuegar, eufegar,

etc.- ja són, però, majoritàries, de manera nítida en les generacions no ancianes .

Guardamar i Crevillent han optat perajxjuegar, forma que es mantéferma al llarg de totes

les generacions. Entre els escolars no hi ha diferenciacions segons la llengua de

l'ensenyament. En tots dos grups són predominants les variants diftongades i no tant

l'estàndard ofegar. Hi apareix una innovació, ahogar, fruit de la interferència amb el

castellà, queafecta encara pocs individus, tots d'Elx. El castellanisme, doncs, apareixon la

pressíó contextual d'aquesta llengua és més elevada.
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GRIP (vg. ítem i fitxa núm. 38)
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Gràfic 49 . Resultats degrip per edats.

	

Gràfic 50. Resultats de grip segons el programa
educatiu.

Lavariantmésantiga és la formamasculina elgrip, la qual és bastant habitual entre

els ancians-més d'un 20%-iresidual en la resta de grups. El substitut mésreeixit ha estat

la grip, però es tracta d'un variant majoritària només entre els ancians -un 45%-,

descendeix clarament a mesura que ho fa l'edat fins arribar aun mínim que frega el 10%

en els jóvens, pertomara recuperar-se entre els escolars 1 enfilar-se novament fins al 40%.

El castellanisme la gripe és la variant més habitual en els tres grups no ancians,

sobretot els jóvens . L'escolarització en català sembla que fomenta la forma normativala

grip 1 fa eliminar el castellanisme.
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ESTERNUDAR (vg. ftem i fitxa núm. 255)
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Gràfic 51 . Resultats de esternudar per edats.

GENOLL (vg. ítem i fitxa núm. 254)

Gràfic 52 . Resultats de estemudar segons programa
educatiu .

Estemuar i estomuar són les variants pròpies del model tradicional, respostes en

més d'un 90%per part dels ancians. Aquestes variants experimenten un descens gradual

i continuat en cada generació, fins arribar al mínim entre els escolars -tot just un 10%. La

formaafavorida és la que conté el vocalisme castellà estomuar; n'augmenta la preferència

fins arribar al màxim entre els jóvens -un 80%- però decau clarament entre els escolars

-un 30%. En aquest darrer grup apareixen dues variants més: el castellanisme pur

estomudar i les normatives estemudar-o estarnudar.

La llenguavehicular de l'ensenyament sembla queés determinanten la tria d'unes

i altres formes . Els escolaritzats majoritàriament en castellà fomenten clarament la forma

híbrida estomuar. Per contra, els escolaritzats en català prefereixen clarament aquesta

mateixa forma però amb la reintroducció de la d. Les formes normatives són minoritàries

però només fan acte de presència en aquest i no solament a Elx, sinó també aSanta Pola.

Genoll i genoll alternen en tots els grups però són formes úniques. Mentre que la

segona sembla que havia començat un procés de generalització, l'escolarització l'ha

frenada a favor de genoll.
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BLAüRA, BLAU (vg. ítem 1 fitxa núm. 39; vg . mapa 091)
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Gràfic 53. Resultats de grip per edats.

ESQUERRE (vg. ítem i fitxanúm. 44 ; vg . mapa 122)

esquerre

niés de60 de 37a60 de 18a36

	

de 9a17
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19 esquer i vars . 0esquerre 13 esquerro

Gràfic 54. Resultats de esquerre per edats.

Les denominacions tradicionals de la

blaüra a la comarca en són dues : blaverol o

braverol pròpies només d'Elx i el seu camp i

blaüra, encara existent a Crevillent, Santa Pola

1 la Marina i recordat a Guardamar; totes dues

abasten prop del 40% de les respostes de la

població anciana. Aquestes formes, però, han

estat substituïdes completament pel

castellanisme morat, sense cap altra

ocurrència en la resta de generacions.
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Gràfic 55 . Resultats de esquerre segons el programa
educatiu.

La distribució de lesvariants tradicionals d'aquest adjectiu és geogràfica . Esquer és

la més habitual perquè és pròpia d'Elx i el seu camp, la Marina, Santa Pola 1 Crevillent;

sovinteja, fonamentalment entre generacions mésjóvens i mésencara en aquestadarrera

u y ,
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localitat la variantesquert. Guardamar, en canvi, prefereix esquerre . Per últim, esquerro és

la forma pròpia de la veïna comarca de l'Alacantí i, per proximitat, també de l'Altet i

Torrellano.

Les variants no normatives -esquer i esquerro- es mantenen fortes en lesdues

generacions de més edat, però comencen a decaure en els jóvens i escolars, a favor

sobretot de la forma normativa esquerre, que és nítidament majoritària en el grup

escolaritzat en català però no encara en l'escolaritzat en castellà on predomina la forma

tradicional esquer.

VEURE (vg. ítem i fitxa núm. 45)

Gràfic 56 Resultats de veure per edats.

	

Gràfic 57 . Resultats de veure segons el programaeducatiu.

La forma panvalenciana vore predomina en el parlar comarca, en totes les

generacions i grups. La normativa veure apareix en el nivell formal de l'enquesta ja en la

segona generació, on abasta un 16% de les respostes, igualcom en la tercera. Els escolars

n'augmenten la preferència, sobretot entre els que tenen l'ensenyament vehiculat

majoritàriament en català .
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ESTALVIAR (vg. ítem i fitxa núm. 46; vg . mapa 123)
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Gràfic 58. Resultats de estalviar per edats.

	

Gràfic 59 . Resultats de estalviar segons el programa
educatiu.

Alforrar és forma única en el model tradicional i també en les respostes dels

individus de primera i segona generació. Se'n produeix un descens força acusat entre els

jóvens i infants, de manera que la forma tradicional es redueix a la meitat de respostes

respecte de les altres generacions. La normativaestalviarésunainnovació potent, sobretot

en el grup dels jóvens i en els escolaritzats en català. El castellanisme ahorrarja atenyun

20%de les respostes dels escolars, sense que el programa educatiu hi marque diferències.
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FUSTER (vg. ítem i fitxa núm. 49)

Gràfic 60 . Resultats de fuster per edats.

	

Gràfic 61 . Resultats defuster segons el programaeducatiu .

L'evolució de les formes d'anomenar el fuster és força paradigmàtica del procés

general que es troba experimentant el lèxic al Baix Vinalopó.

Fuster pertany al model tradicional, però es troba ja bastant afeblida pel

castellanisme adaptat carpenter. Totes dues formes es reparteixen a parts iguals les

respostes dels ancians. Carpenterguanya terrenyamesura quedescendeix l'edat fins arribar

al màximentre els jóvens -més d'un 80%de les respostes d'aquest grup . Els escolars en

bloc redueixen el castellanisme, però no aconsegueixen pas d'eliminar-lo .

Els programeseducatius distingeixenclarament comportaments lingüístics . El grup

escolaritzat en castellà, prefereix gairebé unànimement el castellanisme, de manera que

continua la tendència comarcal encetada en les generacions anteriors. Els escolaritzats

majoritàriment en català sónels quepromouen l'eliminació de carpenter, la qual es queda

en un escàs 30%afavor de fuster.

M3
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TRAURE (vg. ítem i fitxanúm. 50)
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Gràfic 62. Resultats de traure per edats. Gràfic 63 . Resultats de traure segons el programa
educatiu .

Sacar és, sens dubte, la forma tradicional i absolutament general a la comarca.

Traure només té unapresència més que discreta entre els escolars. També hemobtingut

alguna resposta treure a Elx, completament anecdòtica. La situació actual mena a pensar

que no hi ha indici de redreçament d'aquest verb d'alta freqüència d'ús.
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LLFvAR (vg. ítem i fitxa núm. 51)
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Gràfic 64 . Resultats de llevar per edats.
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Gràfic 65 . Resultats de llevar segons el programa
educatiu .

El cas de llevar és força parallel al de traure . La forma tradicional 1 general en totes

les generacions és sacar -o bé la creació lèxica fugir, que creix en els jóvens . Els

escolaritzats en català són els únics capaços d'incorporar significativament la innovació

provinent de l'estàndard valencià llevar, a Crevillent i, sobretot, a Elx.
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PORTAR, DUR(ULLERES) (vg. ítem i fitxa núm. 52)
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Gràfic 66 . Resultats de portar per edats. Gràfic 67. Resultats de portar segons el programa
educatiu .

La forma tradicional de tota la comarca per al significat de `anar carregat amb

alguna cosa, anar amb alguna cosa damunt' és el castellanisme llevar. La primera 1 la

segona generacions només fan servir aquesta forma de manera unànime. Tot i això, ja

apareix la innovació estàndard portar en vora un 30% de les respostes dels jóvens . Els

escolars es reparteixen les respostes entre la pertanyent al model tradicional i les

innovacions -sobretot portar però també, en menormesura, dur.

No hi ha diferències gaire notables entre el comportament lingüístic dels individus

segons el tipus d'escolarització, tot i que les innovacions són lleugerament més habituals

en el grup escolaritzat en català.
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PORTAR,DUR(CAPACII) (vg. ítem 1 fitxanúm. 53)

Gràfic 68 . Resultats de portar (cap ací) per edats. Gràfic 69. Resultats deportar (cap ací) segons elprograma
educatiu .

Amb el significat de `venir carregat amb alguna cosa, portar cap ací', el parlar

tradicional de la comarca fa alternar al 50%els verbs genuïns dur¡portar. La distribució de

cadascuna d'aquestes formes, però, és geogràfica: Crevillent haoptat de manera categòrica

per portar; Santa Pola, l'Altet, Guardamar i Torrellano, en canvi, prefereixen claramentdur.

La resta de la comarca altema de manera bastant indistinta una i altra forma. Les

generacions no ancianes, però, sembla que s'han decantat perportar, tot i que no ha

aconseguit desbancar totalment el sinònim.
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PENJAR (vg. ítem i fitxa núm. 54)
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Gràfic 70. Resultats depenjar per edats.

	

Gràfic 71 . Resultats de penjar segons el programa
educatiu .

No hihavariació significativa pel que fa al verbpenjar, formaqueés unànimea tota

la comarca i en tots els informants . L'aparició de colgar és força anecdòtica només en

infants d'Elx i Torrellano .
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DEMANAR (vg. ítem 1 fitxa núm. 55)

Gràfic 72 . Resultats de demanar per edats. Gràfic 73 . Resultats de demanar segons programa
educatiu .

La forma demanar és categòrica en les tres generacions d'adults . Només són els

escolars els que introdueixen el castellanisme pedir en prop d'un 20%de les respostes, de

manera no gaire significativa si tenim en compte la llengua de vehiculació del programa

educatiu a quèassisteix l'alumnat.
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ESGARRAR, ESTRIPAR (UN TEIXIT) (vg. ítem 1 fitxanúm. 58)
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Gràfic 74 . Resultats de esgarrar per edats .
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Gràfic 75 . Resultats de esgarrar segonselprograma educatiu .

Desgarrar és la unitat lèxica méshabitual peraaquest significat . Assoleix el 45%de

les respostes dels ancians i el 55% dels adults . Aquesta pujada es deu al descens de

desguellar, una altra forma tradicional beninteressant desdel puntde vista lèxic. Totesdues

juntes són, però, la resposta majoritàriaen les dues generacions de més edat. La tercera

denominació que sembla aplicar-se a l'estripada d'un teixit és rompre .,'' Totes tres

experimenten un descens generacional notable, llevat de rompre que es recupera

tímidament entre els escolars, segurament per la pressió del castellà romper .

El verb queix guanyant d'aquesta situació és trencar. Tot i això, el grup escolaritzat

en català revitalitza bastant l'estàndard valencià esgarrar.

sis L'accepció originària de rompre incloïa `estripar teixits' . Així ho troba el DCat (s .v.
rompre) en el segle XIII («li ordiré tela que no la poyrà rompre mentra viva») .
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ESGARRAR, ESTRIPAR (UN PAPER) (vg. ítem i fitxa núm. 59)
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Gràfic 76 . Resultats de esgarrar per edats.
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Gràfic 77 . Resultats de esgarrar segons programa
educatlu.

L'accepció `estripar el paper' té una evolució semblant a l'anterior . Destaca l'èxit

més aclaparadorde trencar i el manteniment generacional de rompre.
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SAMARRETA (vg. ítem 1 fitxa núm. 61)
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Gràfic 78. Resultats desamarreta (de futbol) per edats.

	

Gràfic 79. Resultats desamarreta (de futbol) segons
el programa educatiu .

Aplicat a la samarreta de futbol, la denominació més antiga de la comarca és la

formacamiseta . Aquesta denominació no es correspon amb la tradicional per a la peça de

roba interior, anomenada a la comarca camisola (vg . ítem següent) . De manera que, a

pesar de les aparences, camiseta podria tenir origen castellà . En qualsevol cas, segur que

ho és camsseta, novetat que té una presència destacada en la generació escolar -prop

d'un 30% de les respostes.

En la tercera generació sorgeix una innovació molt potent i d'origen oriental : la

samarreta . Aquesta forma s'ha incorporat de manera espectacular a través sobretot de les

restransmlssions futbolístiques dels mitjans de comunicacióorals. Els escolars prefereixen,

però, camiseta, tot i que samarreta es troba ben generalitzada. No s'observen diferències

gaire notables entre els grups d'escolars segons la llengua vehicular.
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CAMISOLA (vg. ítem i fitxanúm. 62)
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Gràfic 80 . Resultats de camisola (interior) per edats.
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Gràfic 81 . Resultats de camiseta (interior) segons el
programa educatiu .

Per a referir-se a la peça de roba interior, la major part de la població anciana de

la comarca ha coincidit en camisola. Tot i això, només declaren fer-ne ús vora un 20%,

sobretot a Crevillent i l'Altet. El substitut antic d'aquesta forma ha estat elàstic, pronunciat

més sovint alàstic o alastiquet . Aquesta variant recull prop del 60% de les respostes dels

ancians, més del 30% entre els adults i un 25% entre els jóvens . Els escolars l'han feta

desaparèixer. Camisola ha seguit un camí semblant. En canvi, camiseta ha estat la variant

afavorida, molt claramentpel grup escolaritzat en castellà. Pel que fa als escolaritzats en

català, samarreta hi ha tingut força èxit, i no solament a Elx. Com en 1'ítem anterior ha

aparegut la pronúncia castellanitzada camisseta de manera força evidenten tots dos grups

d'escolars .
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BLAU (vg. ítem i fitxa núm. 63 ; vg . mapa 090)

Gràfic 82 . Resultats de blau per edats. Gràfic 83. Resultats de blau segons programa educatiu .

Blau, coincidint ambles dades recollides per Colomina (1985:207), és formaúnica

a Santa Pola, Crevillent i Guardamar. A la resta de la comarca i en generacions ancianes

predominatambéblau, però assul es troba força escampat, tant que en el global comarcal

una 1 altra denominació s'igualen i aconsegueixen el 50%de les respostes.

En canvi, a partir dels adults, l'augmentde blau és imparable, de manera que assul

arriba gairebé adesaparèixer entre els escolaritzats en castellà i ja no té ocurrènciesen els

escolaritzats en català.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic . 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

737

100

90
80
70
60

50
40
30
20

10
0

ROIG, VERME.[ . (vg. ítem i fitxa núm. 64)
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Gràfic 84 . Resultats de vermell per edats.
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Gràfic 85. Resultats devermellsegonsprograma educatiu .

La denominació tradicional a tota la comarca és el castellanisme no estàndard

encamat (Colomina 1985 : 206-7) . És forma hegemònica en les tres generacions adultes,

amb unaocurrència anecdòtica de roig en els jóvens . Els infants, però, giren els resultats

de manera que roig és la resposta majoritària -més d'un 70%.-! encarnat es redueix

clarament.

Aquestareducció no és gaire marcadaen els escolaritzats encastellà, ja queencara

prefereixen encarnat en més d'un 70%, mentre que els escolaritzats en català gairebé

només fan servir roig . Apareixen dues innovacions més, força insignificants . D'unabanda

el castellanisme ro [x]o i, de l'altra, el català central estàndard vermell, formaaquestaque

coincideix amb el model tradicional d'algunes localitats valencianes meridionals

relativament pròximes al Baix Vinalopó -laVila Joiosa, Petrer, Castalla . Cal dir, però, que

vermell és resposta només d'escolars guardamarencs, és a dir, d'individus amb poc de

contacte amb el model tradicional .
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BUTXACA (vg. ítem i fitxa núm. 66)
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Gràfic 86 . Resultats de butxaca per edats.

100

90

60

70

60

50

40

30

10

0

bubraca

no EcasEysl	Eras

® bolsillo ®txrtjaca 13 txdxaca 0txisll Mfaldriquera i vars. ® burjaca

Gràfic 87 . Resultats de butxaca segons programa
educatiu.

Bolsillo és forma categòrica entre els adults . Només es pot destacar la presència

residual del castellanisme antic faldiquera o faldriquera bastant recordat entre els ancians

i adults però ambpoques respostes efectives. Continua sentbolsillo la formaabsolutament

majoritària en els escolaritzats en castellà . En canvi, el escolaritzats en català ja han

introduït la formanormativa butxaca en un percentatgequeultrapassa el 40%, el qual sumat

a butjaca, atenymés del 60%de les respostes d'aquest grup . Notem que, en bona part, la

innovació s'ha introduït per via oral vista al sonorització [11 > [d3] que s'hi detecta i que

coincideix amb la forma tradicional valenciana de les comarquesveïnes al Baix Vinalopó

i, potser, lad'unabonapart del professoratque hiimparteixclasse. Malgrat la insignificància

del cas, novament l'adaptació bolsill pertany aun individu amb l'ensenyament vehiculat en

castellà.
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TRENCAT (UN GOT) (vg. ítem i fitxa núm. 67)

Gràfic 88. Resultats de trencat (un got) per edats.
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Gràfic 89. Resultats de trencat (un got) segons programa
educatiu.

Apesarde la pressió del sistema lingüístic català, en algun cascomés ara el verb

trencar, l'evolució interna de la llengua català es troba intacta. Efectivament, el participi

trencat assoleix el 75% de les respostes dels ancians, percentatgequeaugmenta clarament

fins arribar al 90% entre els escolars . La forma desafavorida és, per contra, la que té

equivalent en castellàrot (en cast . roto), la qual passa d'aconseguir el 25%de les respostes

dels ancians, fins un el 10% dels escolars . Aquesta forma desapareix en els que tenen

l'ensenyament vehiculat majoritàriament en català .

Cert és que rot no té el recolzament de l'estàndard català, però en pocs casosha

ocorregut queaquestaabsència pogués contrarestarl'influx del castellà. Sembla, però,que

l'eliminació del rot és més antiga que la difusió del model de llengua normatiu .
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DESBARATADA (LA RÀDIO) (vg. ítem i fitxa núm. 68)
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Gràfic 90 . Resultats de desbaratada (la ràdio) per Gràfic 91 . Resultats de desbaratada (la ràdio) segons
edats.

	

programa educatiu .

Pera referir-se l'avaria d'un aparell determinat, rota ha estat la denominació més

habitual amb diferència del model tradicional, amb vora el 80% de les respostes.

Trenca(da), en canvi, no hi té presència. D'altres variants interessants comara varia(da),

destravia(da) odesgarita(da) han estat tambéforça minoritàries, tot i que aquestadarrera

pren una lleugera volada en la segona generació. La relació de l'avaria amb aparells

elèctrics i, per tant, relativament moderns, deu ser la raó per la qual s'han incorporat

castellanismes flagrants com ara sobretot escatxarra(da) oestropeja(da).

En la segona generació la variant més reeixida ha estat precisament trenca(da),

forma que substitueix amb claredat gran part de les ocurrències de rota .

La tercera i la quarta generacions tomen a recuperar rota, tot i quediscretament,

segurament a causa del paral-lelisme amb el castellà .

Entre els escolars, trenca(da) guanya respostes en l'ensenyament en català en

detrimentde rota, que és més freqüent en el grup amb el castellà comallenguavehicular.

En tots dos grups s'observa un augment dels castellanismes escatxarra(da) i, sobretot,

estropeja(da).
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SENCER (vg. ítem 1 fitxa núm. 70 ; vg. mapa 180)

sencer

rrésde60

	

de 37a60

	

de 18a36

	

de 9a17
anys anys anys anys

® entregue p sencer, sancer p enter

Gràfic 92 . Resultats de sencer per edats.
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Gràfic 93 . Resultats de sencer segons programa
educatiu .

La forma tradicional de gairebé tota la comarca és entregue . És majoritari en totes

les generacions. Sancer -i menyssencer- és, en canvi, la varietat de Torrellano i I'Altet,

forma que es mantébastant ferma en totes les generacions.

Sobretot destaca l'adopció de sancer per part del 34% dels escolaritzats en català,

mentre que es queda en un percentatge molt inferior en el grup escolaritzat en castellà .

El castellanisme enter és formaanecdòtica, només d'un infant d'Elx.
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ROÍ, DOLENT (UN OBJECTE) (vg. ítem i fitxa núm. 71)
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Gràfic 94 . Resultats de dolent (un objecte) per edats. Gràfic 95. Resultats de dolent (un objecte) segons
programa educatiu.

És absolutament general la forma roin a tota la comarca i en totes les generacions.

Només cal destacar una forma adjectiva mal, segurament arcaica, que encara té alguna

presència a Crevillent . El castellanisme malo ja apareix en la segona i la tercera

generacions, però no deixa de ser anecdòtic. Entre els escolars augmenta lleugerament

aquest castellanisme, però de manera poc signficativa .
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ROÍ, DOLENT (UN INFANT) (vg. ítem i fitxa núm. 72)
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Gràfic 96 . Resultats de dolent (un infant) per edats.

	

Gràfic 97 . Resultats de dolent (un infant) segons
programa educatiu .

Adiferència del cas anterior, roín aplicat apersones és molt menys habitual en la

generació dels ancians. Tant quemalo és la denominació més freqüent -més d'un 50%.

Tot i aquest punt de partida, les generacionsmés jóvens hananat generalitzant l'ús de roín

també aplicat a persones, de manera que aquesta forma tradicional esdevé majoritària ja

en la segona generació, i nítidament entreels jóvens iescolars. Novament, peró, els escolars

sembla que reprenen el castellanisme malo . No hi ha diferències entre els tipus de

programa educatiu .
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Gràfic 98 . Resultats de clavar-se (una agulla) per edats. Gràfic 99 . Resultats de clavar-se (una agulla) segons
programa educatiu.

La forma tradicional per a `clavar-se una agulla' és fincar-se una agulla. Aquesta

variant no normativa té més del 60% de les respostes dels ancians però perd terrenyen la

resta de generacions a favor de clavar-se. Els escolars també opten per clavar-se però els

que tenen l'ensenyament vehiculat majoritàriament en català innoven un ficar-se que, en

realitat, és un híbrid entre el local fincar-se i el normatiu ficar-se que té un altre significat .
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RENYAR, BONEGAR (vg. ítem i fitxa núm. 74)

Gràfic 100. Resultats derenyar per edats.
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Gràfic 101 . Resultats de renyar segons programa
educatiu .

Renegar és la forma tradicional pera`renyar' a tota la comarca. És respostagairebé

única en els informants de primera i segona generació. Els jóvens introdueixen una

innovació d'origen castellà, reganyar, la qual abasta el 30% de les respostes. Els infants

mantenen la forma tradicional en un discret 30%, redueixen un xic el castellanisme

reganyar i introdueixen innovacions anecdòtiques, unes de caire normatiu comara renyar

o d'altres de castellanismes com ara renyir. Cal destacar, per acabar, una innovació ja

reculada en el temps, xillar .
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TACAR, EMBRUTAR (vg. ítem i fitxa núm. 75)
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Gràfic 102 . Resultats de tacarper edats.

	

Gràfic 103 . Resultats de tacar segons programa
educatiu.

Sullar és la denominació tradicional de tota la comarca: abasta prop del 80% de les

respostes dels ancians i més d'un 50% entre els adults . En descendeix paulatinament la

preferència fins que només assoleix el 30% de les respostes dels jóvens i menys encara

entre els escolars. Tot a favor del castellanisme manxar.

La tendència castellanitzadora arriba al màxim en els escolaritzats en castellà, on

sullar tot just supera el 15% de les respostes i manxar més del 80%. Percentatge semblant

té sullar en els escolaritzats en català, però aquests substitueixen en una bona part el

castellanisme manxar-que es queda en un 49%-per la innovació normativatacar-un

24%- tots a la Marina i Elx.
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Gràfic 104. Resultats de pèl-roig per edats.

	

Gràfic 105. Resultats de pèl-roig segons programa
educatiu .

Roig és la base lèxica que defineix els pèl-rojos, generalment acompanyat d'un

adjectiu que fa que es puga distingir de roig `ros': roig assafranat, roig picatós, roig

apanotxat o de panotxa, roig encarnissat. Aquestes denominacions tradicionals no

normatives assoleixen més del 80% de les respostes dels ancians i un 40% en la segona

generació. Les altres dues gairebé les hanfetes desaparèixer .

El substitut més antic de roig és el castellanisme pelirro[x]o: apareix en més d'un

15% dels ancians, en un prop d'un 20% en els adults i en un 40% en les dues restants. A

banda hi ha l'adaptació pelirroig, recolzada a més a més per la forma tradicional roig .

Aquesta variant és també present entre els ancians, però de manera anecdòtica.

Experimentaun creixement notable fins arribar al 60%en les generacions de menys edat .

Per últim, destaca la innovació normativapèl-roig completament anecdòtica enun

infant de Guardamar.

Per programes educatius, s'estableixen diferències notables. Mentre que els

escolaritzats en català prefereixen claramentpelirroig, els altres jahanarribat ageneraltizar

per poc el castellanisme pelirro[x]o.
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Ros (vg. ítem 1 fitxanúm. 77)
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Gràfic 106. Resultats de ros per edats.

	

Gràfic 107. Resultats de ros segons programa educatiu.

Roig és l'única forma tradicional per a fer referència a l'estàndard ros. És general

en tots els grups i només han estat els escolaritzats de Guardamar i els escolaritzats en

català d'Elx els que han introduït la novetat estàndard ros. El castellanisme rúbio, estès a

bastamenten granpart de les comarquesdel valencià meridional no alacantí, tambéha fet

acte de presència, només entre els escolars 1 encara poc signficativament .

-il(
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OBLIDAR (vg. ítem i fitxa núm. 79)
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Gràfic 108. Resultats de oblidar per edats. Gràfic 109. Resultats de oblidar segons programa
educatiu .

Mentre que la preferència per forma tradicional olviar, majoritària en les tres

generacions adultes, experimentaundescensgeneracional, la unitat ambladintervocàlica

recuperada mostraunacreixementasimètric. D'altra banda, lainnovaciónormativaoblidar

ja té presència en la segona generació, es manté en la tercera i creix entre els escolars,

sobretot per la tendència que s'observa en els escolaritzats en català . Els escolaritzats

majoritàriament en castellà continuen optant per olviar.
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NADAR, NEDAR (vg. ítem i fitxa núm. 80)
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Gràfic 110. Resultats de nadar per edats .

	

Gràfic

	

111 . Resultats de nadar segons programa
educatiu .

Com en el cas d'oblidar, tomem a trobar-nos amb un cas més aïna fonètic . Les
formes tradicionals ja no són predominants en els ancians. Anear és habitual en el camp
d'Elx, naar a Santa Pola, Guardamar 1 la Marina i rarnar és peculiaritat de Crevillent. Totes
tres es mantenen estables en les tres generacions d'adults -entre un 30 i un 40%- però
perden terrenyentre els escolars-una micamésde¡ 10%-, percentatge mantingutgràcies
ala vitalitat que rarnar té a Crevillent. A la resta, la forma afavorida sens dubte és nadar,

formaestàndard coincident amb el castellà . La formanedar, provinent del català central`
és completament excepcional, però cal dir queapareix en una localitat, Guardamar, on el
context social es troba castellanitzat.

st6No es tracta pas d'una recuperació de la d intervocàlica de la tradicional (a)near, ja que
l'escolar que optà per nedar és guardamarenc, localitat amb context sociolingüístic molt
castellanitzat i on la forana tradicional és naar.
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VORAVIA, VORERA (vg. ítem i fitxa núm.81)
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Gràfic 112. Resultats de voravia per edats. Gràfic 113. Resultats de voravia segons programa
educatiu .

Cera i baldosa es reparteixen totes les respostes dels adults, en una distribució

percentual quecorrespona la preferència perlocalitatsquedescriuColomina (1985:194-5)

cera a Crevillent i baldosa a la resta. Les innovacions se circumscriuen al grup

d'escolaritzats, de manera evident als que pertanyen a un programa educatiu vehiculat en

català. La resta d'escolars mantenen les preferències dels adults, tot i que hanintroduït de

manera poc significativa diverses innovacions -no arriben ni al 5%-, les quals ja es

mostrennotablementen l'altre grup d'escolars -més d'un 40%-.

Així, els escolaritzats en catalàde Crevillentencara prefereixen clarament cera,com

correspon al seu model tradicional, tot i que hi ha diverses respostes minoritàries del

castellanisme ple acera i de la innovació normativa vorera . A Santa Pola i sobretot a Elx

també apareix vorera, es manté fermament el tradicional baldosa però en competència

amb la innovaciócera entre els jóvens . En conjunt, cera és la formamésreeixida entre els

escolars i vorera només té presència en els escolars amb l'ensenyament vehiculat

majoritàriament en català, ja amb un 38% de les respostes.
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GARATGE (forma única) (vg . ítem i fitxa núm. 84)
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Gràfic 114. Resultats de garatge segons programa Gràfic 115. Resultats de garatge segons programa
educatiu.

	

educatiu .

Tot 1 que la forma predominant a la comarca és cotxera, vam forçar la resposta

perquè aparegués garatge o algunes de les variants que nosaltres ja hi havíem sentit. El

resultats mostren que les formes fonètiques preses directament del francès garaix ogaraig

existeixen en la generació d'ancians però són molt més habituals en la segona generació.

L'alternativa és el castellanisme gara[x]e, forma que assoleix el 80% de les respostes del

informants de primera generació i un 50% dels de segona . Els jóvens contiuen amb

proporcions semblants a la generacióprecedent-50% degara[x]e i 15% degaraixgaraig .

La resta de respostes corresponen a la innovació estàndard garatge, amb un 35%. Els

escolars ja opten clarament per aquesta darrera forma en més d'un 60%, sobretot 1'Eval.

100

garatge

90

80

70

60

50-- -

40-

30

20
"1

10

0

aó 3 r

mésde60 de 37a60 de 18a36 de9a17
anys anys anys anys

I
®garag, garaá ® gara[x]e p garatge

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

753

TEULADA (vg. ítem i fitxanúm. 85 ; vg . mapa 182)
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Gràfic 116. Resultats de teulada per edats.
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Gràfic 117. Resultats de teulada segons programa
educatiu .

Terrat és la forma pertanyent al model tradicional absolutament predominantala

majoria de la comarca. Teulá és exclusiva de Torrellano i 1'Altet .

Els jóvens incorporen algunes variants híbrides, sobretot tetxat, fruit de

l'encreuament entre terrat 1 el castellà techo. Aquesta variant no té continuïtat entre els

escolars on s'introdueix teulada-amb lad intervocàlica mantiguda-, de manera evident

en els escolaritzats en català. Els escolaritzats en castellà encara prefereixen la forma

tradicional terrat . Sorgeix unanovetatteulaten tots dosgrups d'escolars, segurament també

híbrid entre el normatiu teulada i el local terrat .
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Gràfic 118. Resultats de afonar per edats.

	

Gràfic

	

119. Resultats de afonar segons programa
educatiu.

Afonar és la variantméshabitual a la comarca perquè pertany al model tradicional

d'Elx i el seu camp, Santa Pola, Torrellano, 1'Altet i la Marina . Crevillent prefereix

absolutament afondre (i la variant fonètica fondre) i Guardamar altema afunir (amb la

variant afunir) 1 (d)esfondrar . Totes tres formes són úniques en les preferències de la

primera i segona generacions. La normativa enfonsar -en tot cas ambs sorda- recull el

6% de les respostes dels jóvens. Els escolars, perla seva banda, innovenbastant. Incorporen

el castellanisme hundir de manera força notable i sense distincions segons el tipus

d'ensenyament. Mantenenles formes tradicionals comamajoritàries, peró en decadència

respecte als altres grups d'edat. Per últim, els escolaritzats en català sobretot incorporen la

innovaciónormativa enfonsar, sense distincions geogràfiques -apareix aSanta Pola, Elx,

la Marina i el camp d'Elx.
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SOROLL (vg. ítem i fitxanúm. 87)
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Gràfic 120. Resultats de soroll per edats.
Gràfic 121 . Resultats desorollsegons programaeducatiu .

El castellanisme roïo, provinentde ruido, amb obertura de u àtona en o i caiguda

de la d intervocàlica, és la forma única del model tradicional per a l'estàndard soroll .

Aquesta, però, ja assoleix la meitat de les respostes dels jóvens i més del 50% de les dels

escolars .

Soroll és la majoritària tant en l'ensenyament en castellà com en català, tot i que

en aquest darrer és resposta força més freqüent -un 80% enfront d'un 50%. El

castellanisme sense adaptarruïdo -tot i queambhiat-ja téalguna ocurrència esporàdica

en el grup escolaritzat en castellà.

Soroll toma a ser habitual a Elx i la Marina, però ara també apareix fortament a

Santa Pola i en algunes partides del camp d'Elx, on no hi ha ensenyament en català.
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FEM, ESCOMBRERIES, BROSSA (vg. ítem i fitxa núm. 90)

fem, brossa, escombreries
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Gràfic 122 . Resultats de brossa per edats .

fem, brossa, escombreries
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Gràfic 123 . Resultats de brossa segons programa
educatiu .

La denominació brossa és la méshabitual i pròpia de les generacions ancianes de

gran part de la comarca. L'Altet, Guardamar 1 Crevillent, però, ja hanoptat majoritàriament

perbassura. La resta de la comarcaaltema totes dues denominacions amb méso menys

freqüència : mentre quebrossa és encara majoritari a Santa Pola, Elx o la Marina, el camp

d'Elx ja prefereix més clarament el castellanisme.' A Guardamarha triomfat més aïna la

forma adaptada fonèticament basura, ambs sonora .

En la segona generació es veu una preferència clara per brossa, 5' 8 la qual decau

marcadament entre els jóvens a favor de bassura. Es manté aquesta situació entre els

escolars en general, però cal destacar l'aparició d'innovacions importants en el grup

escolaritzaten català, on el castellanisme perd freqüència d'aparició .Brossa esdevé forma

predominant -més del 50% de les respostes- i apareixen fem i escombreries

vegetal .

5'7 En gran partperquè brossa encara és la denominació habitual pera referir-se a labrossa

5's Aquesta tendència podria explicar-se per l'allunyament de la població, inclosa la del
camp d'Elx, de l'ambient agrícola. Aquest fet podria justificar el manteniment i extensió de brossa
`fem, escombreries' ja que el distanciament delmónrural dilueix el conflicte semàntic amb brossa
`despulles vegetals, mala herba' .
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[eskombre'ries] . Aquestes formes són respostes minoritàries, la segona de les quals prové

del model de llengua del català central, i pertanyen exclusivament a individus d'Elx. Se'n

dedueix, doncs, que els escolaritzats en català, més encara els de Crevillent 1 Santa Pola,

es decanten clarament per l'opció brossa .

SERRADURES (vg. ítem i fitxa núm. 91)
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Gràfic 124. Resultats de serradures per edats .

No hi ha gaire variació en la

denominaciócomarcal de les serradures. La

forma tradicional serraüra és bàsicament

només al camp d'Elx i entre ancians. La

resta de població opta nítidament pel

castellanisme serrín . Anecdòticament

trobem alguna adaptació fonètica (as)serrí

poc significativa.
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POAL, GALLEDA (vg. ítem i fitxa núm. 97)
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Gràfic 125. Resultats depoal per edats. Gràfic 126. Resultats de poal segons programa
educatiu.

Poal i, molt puntualment, pual són les formes tradicionals de tota lacomarca, llevat
de Crevillent on ja s'ha generalitzat caldero, forma aquesta bastant habitual també en el
camp d'Elx. Entre informants de Santa Pola relacionats amb la pesca, predomina balde.

Aquestes tres denominacions conformen el modeltradicional de la comarca. La distribució
de preferències dels ancians es repeteix exactament en els adults . Els jóvens mostrenuna
tendència ala generalització de caldero, tot i quepoal encara hi és majoritari -més d'un
60%. Els escolars mantenen aquestes proporcions, ambunapetita davallada de totes dues
formes a favor del castellanisme cubo, existent en totes les zones llevat de Guardamar i
Santa Pola .
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PINTA (vg. ítem 1 fitxanúm. 99)

® pinta 13 pintó, escarpidor p babor (3 peine a pentinador

Gràfic 127. Resultats de pinta per edats.
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Gràfic 128. Resultats de pinta segons programa educatiu.

L'antic castellanisme batior és la denominació més habitual en les dues

generacions de més edat . Al camp d'Elx, però encara se sent bastant en aquestes

generacions la forma pinta, i especialment a Guardamar. A Santa Pola pintó és resposta

única en tota la població. Escarpior és absolutament residual -tot just un 2%. Peine no és

gens inoït ja entre aquests grups d'edat, però pren més entitat i força entre els escolars .

Si aquests tenenl'ensenyament vehiculat en castellà, prefereixenpeine -23%-i

batior-21%- mentre quepinta és quedaen només un 6%. Pintó és la resposta de tots els

individus a Santa Pola. Els escolaritzats en català conserven una distribució de respostes

semblant, a excepció de pinta que ja assoleix el 25%de les respostes, tots aElx.
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HAM (vg. ítem i Ftxa núm. 100; vg. mapa 137)
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Gràfic 129 . Resultats de ham per edats.

	

Gràfic 130 . Resultats de ham segons programaeducatiu.

Ham només existeix en el model tradicional de Santa Pola, 1'Altet i les partides

orientals d'Elx -població que suposa el 12% del total de respostes dels ancians. La resta

del grup ha optat pel castellanisme adaptat armo! -més del 50%. Tot i això, no és inoït

entre ancians el castellanisme no adaptat ansuelo -un 29%-, juntament també la forma

menys adaptada al català ansol -un 6%. Aquesta darrera forma augmenta

considerablement en la segona generació i i esdevé clarament majoritari en la tercera

vora un 60%. Les formes desafavorides són les tradicionals ham i anzol . Els escolars

gairebé eliminen anzol 1 promouen clarament el castellanisme ansuelo de manera que

aconsegueix el 75% de les respostes.

Els escolaritzats en castellà es reparteixen les preferències evidents entre ansuelo

i ansol, mentre que ham i anzol ja són residuals. Per contra, els escolaritzats en català,

prefereixen amb claredat ansuelo però opten, en segon lloc, per la forma normativaham

en més d'un 20%.
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ESPALMADOR, RASPALL. (vg. ítem i fitxa núm. 102)
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Gràfic 131 . Resultats de espalmador per edats.
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Gràfic 132. Resultats de espalmador segons programa
educatiu .

Espalmaor o espalrnaora sembla que són les formes tradicionals per a aquest

objecte a la comarca, tot i que es troben força afeblides. De fet, només existeix com a

resposta al qüestionari entre els ancians d'Elx i de part del seu camp . La resta ha optat

clarament pel castellanisme cepillo, formaqueesdevé categòrica entre adults i jóvens . Els

infants encara mantenen el castellanisme en més d'un 50% de les respostes, però

introdueixen l'adaptació cepill -només en els escolaritzats en castellà- i la forma

normativa raspall-sobretot en els escolaritzats en català enun destacable 28% de manera

força uniforme en gran part de les localitats .
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BOMBETA (vg. ítem i fitxa núm. 103; vg . mapa 092)
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Gràfic 133. Resultats de bombeta per edats. Gràfic 134. Resultats de bombeta segons programa
educatiu .

La distribució d'aquestes denominacions en el model tradicional és geogràfica .

Pereta pertany a Guardamar, bombeta ala resta de la comarcallevat de 1'Àltet i Torrellano

que, com aAlacant, només diuen bombilla. Aquesta situació es manté invariada en els

ancians i adults de segona generació. Els jóvens afavoreixen claramentel castellanisme tot

i queencara fan servir les formes tradicionals en prop d'un 60%. Els escolars mantenen la

tendència castellanitzadora, de manera quebombilla assoleix ara prop del 60%.

Els resultats mostren, però, diferències entre el tipus d'ensenyamentja quementre

quebombilla és força majoritari entre els escolaritzats en castellà, bombeta ho és en els

escolaritzats en català .
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Gràfic 135. Resultats de matalafper edats.

	

Gràfic 136 . Resultats de matalaf segons programa
educatiu .

Es fan trobadissesen el model tradicional de la comarcadues variants fonètiques :

matalàs aGuardamar i matalafa la resta Aquesta darrera forma muta la labiodental final

perunabilabial i dóna com aresultat matalap, pronúncia queesdevé majoritàriaatota la

comarca, llevat de Guardamar. La novetat es produeix en la generació dels jóvens, on

sorgeix l'adaptació del castellà colxó, resposta perprop del 70% d'aquest grup d'edat.

Els escolaritzats en castellà gairebé han fet desaparèixer les formes tradicionals i

s'han quedat amb el castellanisme colxó. Els escolars amb l'ensenyament en català han

seguit una tendència força similar, però encara hi ha ocurrències de les tres formes

genuïnes, les quals sumades freguen el 35% de les respostes del grup .
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CISTELLA (vg. ítem i fitxa núm. 105 ; vg . mapa 103)
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Gràfic 137. Resultats de cistella per edats.

	

Gràfic 138. Resultats de cistella segons programa
educatiu .

Cestella és forma única del model tradicional de tota la comarca llevat de

Guardamaron hi hacanasta. Açò es reflecteixen els resultats del grup d'ancians. Els adults

mantenen la situació, tot i que ressalta la incorporacióde l'estàndard català cistella, existent

també en el model de llengua tradicional de la comarcaveïna de l'Alacantí .

Els jóvens mantenen cestella, però no a Guardamar on apareix el castellanisme

cesta. Entre els escolars les respostes de cestella 1 cistella s'igualen mentre que creixen

notablement les del castellanisme cesta. Cestella, però, es manté encara amb vitalitat en

els escolaritzats en castellà, mentre que cistella creix en l'altre grup d'escolars .
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FUMERAL, MMENERA, XEMENEIA (vg. ítem i fitxa núm. 106; vg . mapa 133)
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Gràfic 139 . Resultats de fumeral per edats .

	

Gràfic 140. Resultats de fumeral segons programa
educatiu.

Xumenera aGuardamar i ximenera ala restasónles formes pertanyents al model

tradicional 1 úniques del parlar dels ancians. S'introdueix ja el castellanismeximeneaentre

els adults en un 18%, el qual esdevé 38% entre els jóvens, en detriment de les formes

tradicionals que descendeixen bastant. En aquesta darrera generació sorgeix la forma

relacionable amb el català central tximeneia, en realitat híbrid entre el local ximenera i

xemeneia. Aquestadarrera forma és la quemésèxit té entre els escolars, ja que se situa en

el 70% de les respostes i encara més entre els escolaritzats en català . Apareix en un un

infant d'Elx la formafumera! que és l'estàndard del valencià.
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ESCA[A (vg. ítem 1 fitxanúm. 108)

Gràfic 141. Resultats de escala per edats.

	

Gràfic 142. Resultats de escala segons programa
educatiu.

Escala ja no existeix en el modelde llengua tradicional de la comarca. En el seu lloc

s'hi ha instaPlat el castellanisme escalera, forma única en la primera i la segona

generacions. Laforma normativa, però, s'incorpora en les respostes dels jóvens 1 n'assoleix

un 20%. Més arrelament encara presenta entre els escolars, ja que arriba al 35%. Aquest

creixement es deu a la preferència clara dels escolaritzats en català que arriben al 62% de

respostes normatives, enfront del discretíssim 3% dels escolaritzats en castellà .
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CADIRA (vg. ítem i fitxanúm. 109)
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Gràfic 143. Resultats de cadira per edats.
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Gràfic 144. Resultats de cadira segons programa
educatiu .

Caïra a Guardamar i caria a la resta són les dues úniques unitats existents en el

model tradicional i en les respostes de les dues generacions de més edat. Apareix la

innovacióestàndardcadira en un 28% dels jóvens i enun 48% dels infants, on ja és, perpoc,

forma majoritària. Aquest estat es deu a les preferències dels escolaritzats en català, els

quals opten per cadira en un 65%. El grup escolaritzat en castellà també ha incorporat la

innovació fortament, tant queesdevé majoritària, tot i queambpoca diferència respecte de

les variants tradicionals. Cal destacar, en aquest grup, unavariant híbrida entre la forma

metatitzada caria i la recuperació de la dintervocàlica: carida.
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BOTELLA, AMPOLLA (vg. ítem 1 fitxa núm. 110)
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Gràfic 145. Resultats de botella per edats..

	

Gràfic 146. Resultats de botella segons el programa
educatiu.

Apesard'algunarespostaindecisade diversosinformants ancians quehavien sentit

ampolla amb aquest significat, tots van coincidir a fer servir la formabotella. La innovació

ampolla, relacionadaamb el català central, és força habitual entre els jóvens -un 28%de

les respostes- i una mica menys en els escolars -un 8%. És curiós ressaltar ara que la

innovació estàndard no coincident amb el model tradicional és un xic més habitual entre

els escolaritzats en castellà, cosa que contrasta amb gran part dels casos en què els

resultats són inversos.
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EIXUT (vg. ítem i fitxanúm. 111)

Gràfic 147. Resultats de eixut per edats.

Eixut és forma inexistent a la comarca. La variant tradicional conté l'addició d'una

nasal enxut, semblantment al castellàenjuto . Aquestavariant, pronunciada tantambpatalal

fricativa [Jj com també amb africada [tj'], és encara majoritària entre els ancians -un

53%-,però es redueixbastant enles dues generacions subsegüents, apesard'unalleugera

recuperació entre els jóvens . La forma competidora és sec, la qual arriba a ser unànime

entre els escolars. La raó per la qual la normativa no és capaçde implantar-se en capgrup

es troba, comgairebé sempre, en la pressió del castellà quenomésté seco en aquest sentit

però, sobretot, per l'existència tradicional desecambun significat molt pròxim.Així doncs,

per la pressió del castellà s'ha esborrat la diferenciació entre enxut i sec, ja que en castellà

només hi ha seco tant per a l'accepció `que ha perdut la humitat que 11 és pròpia' -en

català general sec-comper a l'accepció `que hom li ha sostret el líquid que famerava o

recobria' -en català eixut.
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BOSSA (vg. ítem i fitxanúm. 112)
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Gràfic 148. Resultats de bossa per edats.

	

Gràfic 149. Resultats debosa segons elprograma educatiu .

No s'ha mantingut en el modeltradicional la formaestàndardbossa. S'hi haestablit,

en canvi, el castellanisme bolsa, el qual és categòric en la primera i segona generacions.

Els jóvens el mantenen però ja nomésen un 58%. La baixada corresponala introduccióde

la normativa bossa en prop d'un 30% i de la també normativa però impròpia borsa en un

15%. Els escolars incorporen clarament la forma normativa, sobretot els escolaritzats en

català .
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TOVALLOLA (vg. ítem i fitxa núm. 113)
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Gràfic 150. Resultats de tovallola per edats.
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Gràfic 151. Resultats de tovallola segons el programa
educatiu .

Tovalla és resposta categòrica entre els ancians, entre els quals, però, ja apunta

algun cas excepcional del castellanisme toalla . Aquesta aparició esdevé importanten els

adults -un 30%- i més encara entre els jóvens -més d'un 40%. Tot en detriment del

tradicional tovalla. Els escolars mostren un canvi notable: tovalla és redueix al 30%, toalla

un xic menys, 1 sorgeix la innovació tovallola en més del 40% de les respostes.

Aquest situació es deu, fonamentalment, al comportament dels escolaritzats en

català els quals prefereixen tovallola en prop d'un 70%. Els escolaritzats en castellà no

responen la formanormativa ni en el 10%, ja que el castellanisme toalla hi predomina-un

66%.
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ESPASA (vg. ítem i fitxa núm. 114; vg . mapa 120)
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Gràfic 152. Resultats de espasa per edats.
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Gràfic 153. Resultats de espasa segons el programa
educatiu .

La forma espà, més aïna castellanisme però potser també relíquia medieval, és

l'única existent en el model tradicional de tota la comarca. Els ancians 1 els adults no

responen cap altra cosa . S'introdueix l'estàndard ja en els jóvens sota la forma espassa, la

qual evidencia que es tracta d'una innovació pervinguda a través de l'ortografia, amb una

lectura castellanitzant de espasa . Els escolars mantenen aquesta darrera forma, però

introdueixen la normal espasa de manerarelativament significativa-un 25%. S'afig, amés

a més, el castellanisme espada en tots dos grups d'escolars . La forma tradicional espà ja

és minoritàriaen els escolaritzats en català mentre que encara perduraamb forçaen els

escolaritzats en castellà
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GANIVET (vg. ítem i fitxanúm. 115; vg . mapa 135)
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Gràfic 154. Resultats de ganivet per edats.
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Gràfic 155. Resultats de ganivet segons el programa
educatiu .

La variant originària i normativa ganivet només té presència, i no pas general, a

Santa Pola on altema ambles variants ganyivet igavinet. Aquestes dues 1 gavinyet acaben

d'arredonir el panorama lèxic tradicional d'aquest mot. Es produeix un augment

generacional lleuger deganivet, queés força significatiu en els escolars, ja queresulta més

del 30% de les respostes. Aquest creixement es deufonamentalment al creixement de la

forma normativa en 1'Eval, tot i que no hi arriba a ser majoritària-un45%. L'Ecas encara

prefereix les formes tradicionals no normatives en més d'un 80%. L'aparició de cutxillo és

anecdòtica, però afecta diversos infants de Santa Pola, Torrellano 1 el camp d'Elx. En aquest

cas, la ciutat d'Elx se'n queda al marge.
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NAVALLA (vg. ítem 1 fitxa núm. 116)
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Gràfic 156. Resultats de navalla per edats.
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Gràfic 157. Resultatsdenavalla segons el programa
educatiu.

El model de llengua tradicional de tota la comarca conté l'adaptació del castellà

nava[d3]a, forma que difereix d'una altra adaptació, més general en valencià, navaixa .

Ancians i adults només responen navaja . Els jóvens íntrodueixen la forma normativa

navalla en un 15% de les respostes. Per últim, els escolars no afigen cap canvi significatiu .

En tot cas, cal comentar l'aparició de navalla en els escolaritzats en català i la forma

navaixa, pròpia d'altres varietats del valencià en alguns individus de tots dos programes

educatius i només a Elx.
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ESMOLAR (vg. ítem i fitxa núm. 117)
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Gràfic 158. Resultats de esmolarper edats. Gràfic 159. Resultats de esmolar segons el
programa educatiu .

Esmolari, sobretot, amolarivariants -ammolar,molar- sónles formes tradicionals

i úniques delmodelde llengua dels ancians. La distribució d'una 1 altra forma és mésáina

geogràfica, ja que esmolar se sent bastant a Santa Pola o Torrellano i la resta opta per

amolar i variants . L'aparició del castellanisme afilar és sobtada i potent, ja que abraça ja

més del 40% de les respostes dels adults, més del 60% dels jóvens i el 90% dels escolars .

Lògicament tot en detriment de les formes tradicionals . La normativa esmolar no es veu

reforçada per l'escolarització en català.
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SUC (vg. ítem i fitxanúm. 118)
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Gràfic 160. Resultats de suc per edats. Gràfic 161 . Resultats de suc segons el programa
educatiu.

La diferenciació semànticaentresuc i sumo es troba bastantarrelada a la comarca.

Suc és la substància que desprenen les fruites, mentre que sumo és aquesta mateixa

substància convertida en unabeguda . Així sovint se sent «aquesta teronja no té suc» enfront

de «vullc un sumo de teronja» . El qüestionari inclou només la segona accepció . Com

mostren els resultats, una mica més del 20% dels ancians encara no fan aquesta distinció

1 fan servir en tot cassuc. La resta, peró, ja prefereixensumo . Sumo i suc s'igualen en les

respostes dels adults, per?) jóvens i infants de noureprenen el tradicional suc tambéper a

la beguda. Especialment mostra aquest resultat l'Eva!.
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AIXETA (vg. ítem i fitxanúm. 119)
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Gràfic 162. Resultats de aixeta per edats. Gràfic 163. Resultats de aixeta segons el programa
educatiu .

Aixeta degué ser, fins ben poc, el mot pertanyent al model tradicional de tota la

comarca, ja que es relativament recordatper totarreu. En tot cas, nomésha sigut Crevillent

el lloc on ha mantigut unapresència destacada, en competènciaamb font, innovació local

bastant potent. Aixeta desapareix en la segona generació, es reprèn tímidament en els

jóvens i esdevé majoritària en els escolars. La preferència crevillentina per font, apesarde

la força de la innovació, decau lentament però no arriba a desaparèixer en cap moment .

El castellà grifo és el substitut més sentit i en augment generacional . Els escolars, en canvi,

trenquen aquest creixement a favor d'aixeta .

Els escolars presenten comportaments lèxics diversossegons elprograma educatiu

al qualpertanguen. Grifo és evidentment majoritari enels escolaritzats en castellà-un80%,

mentre quela represa d'aixeta és mésdiscreta-un20%. Els escolaritzats en català arriben

a igualar totes dues respostes.
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ESPELMA, CIRI (vg. ítem i fitxa núm. 121)
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Gràfic 164. Resultats de espelma per edats. Gràfic 165. Resultats de espelma segons el programa
educatiu .

Espelma 1 ciri són les dues denominacions tradicionals de la comarca, la primera

predomina entre els ancians i la segona entre els adults . Només Guardamar ja les ha

eliminades afavordel castellanisme adaptatv[s]la.Els jóvens de tota la comarcahanseguit

el procés produït aGuardamar i ja responen el castellanismeenmésd'un 40%, malgrat que

ciri 1 espelma juntes encara hi són majoritàries . Entre escolars el procés no ha trobat

obstacle : v[s]la i també el castellanisme pur v[e]la hancaptat la majoria de les respostes.

Cal dir, però, que ciri encara és la resposta més freqüent en els escolaritzats en castellà

-prop d'un 50%- i una mica menys en els quetenen l'ensenyament en català -voraun

30%. Espelma sembla haver experimentat unalleugera recuperació en aquest darrer grup

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

779

LLEIXIU (vg. ítem 1 fitxa núm. 122)

®lleixiu 0le[xlia p le[di]ia p aigüeta

Gràfic 166. Resultats de lleixiu per edats.
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Gràfic 167. Resultats de lleixiu segons programa
educatiu.

La confecció casolana del lleixiu va desaparèixer fa unes dècades. La venda

embotellada d'aquestproducte produí immediatamentun canvi lèxic, de manera quehom

passàdedenominar-lo lleixiu asubstituir-lo pel castellanismele[x] ia. Toti això, vora un30%

dels ancians mantenen la denominació tradicional també per al lleixiu no casolà. El

castellanisme es generalitza entre els adults i jóvens, però aquests darrers jareintrodueixen

en un escadusser 5% la forma tradicional i estàndard lleixiu . Els escolars continuen

lentament aquesta tendència, però només gràcies als escolaritzats en català, que són els

únics capaços de respondre lleixiu. El grup escolaritzat en castellà opta clarament per

le[x]ia o per l'adaptació fonètica, potser contextual de l'enquesta, le[d3jia .
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NET (vg. ítem i fitxa núm. 124; vg . mapa 154)

Gràfic 168. Resultats de net per edats. Gràfic 169. Resultats de net segons programa educatiu.

Els resultats obtinguts mostren que el castellanisme adaptat llímpio és actualment

la forma pròpia delmodel tradicional de tota la comarca i resposta única entre els ancians.

L'estàndard net, existent tradicionalment a lacomarcaveïna de l'Alacantí, apareix en el 17%

de les respostes dels adults, el 45% dels jóvens i el 55% dels escolars. És absolutament

majoritari net en els escolaritzats en català i es reparteix a parts iguals en els escolaritzats

en castellà .

La pressió del modelestàndard però també en gran part del model tradicional de

les contradesveïnes fa quellímpio es reduesca fortament i en edats no jóvens, almenys en

una situació d'enquesta .
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FOGASSA, PA SOCARRAT (vg. ítem 1 fitxa núm. 127; vg . mapa 184)
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Gràfic 170. Resultats de pa socarrat per edats .

	

Gràfic 171. Resultats de pa socarrat segons programa
educatiu.

La distribució de les tres denominacions d'aquest dolç és geogràfica . Mona és

pròpia de Guardamar; tonya de Crevillent i fogasseta de la resta. L'Altet, però, altema

fogasseta ambtonya i la Marina amb mona.

No es produeix canvi lèxic, ja que el dolç no té difusió fora de la col-loquialitat, de

manera que ni el castellà ni el català estàndard hi poden tenir incidència .
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ALBERGÍNIA (vg. ítem i fitxanúm. 128; vg . mapa 085)
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Gràfic 172. Resultats de albergínia per edats.
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Gràfic 173. Resultats de albergínia segons programa
educatiu .

Albargina només existeix en el model de llengua tradicional de l'Altet. La resta de

la comarcapresenta una altra variantamb vocalisme divers : albargenya . Aquesta forma,

però, és ja gairebé residual, i només té existència destacada a la Marina . Tot plegat poca

cosa al costat de la innovacióprovinent del castellà beren [x]ena, gairebé categòrica en la

primerai la segonageneracions. Els jóvensi escolars continuenmantenint el castellanisme,

però enunabona proporcióadaptat a la fonèticadel català berengena . L'estàndardvalencià

albergina pronunciat també albargina apareix anecdòticament enels escolaritzats en català

d'Elx i Guardamar.
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COGOMBRE (vg . ítem i fitxa núm. 129)
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Gràfic 174. Resultats de cogombre per edats. Gràfic 175. Resultats de cogombre segons programa
educatiu.

No hi ha variació en la denominació del cogombre . Categòricament la comarca

respon amb el castellanisme pepino. L'adaptació fonèticapepí és anecdòtica, tot i que no

es casualitat que es produesca novament en els escolaritzats en castellà .
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SAFANÒIZIA, PASTENAGA (vg. ítem i fitxa núm. 130)
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Gràfic 176. Resultats de safanòria per edats.

	

Gràfic 177. Resultats de safanòria segons programa
educatiu .

La varietat mésconeguda actualment d'aquesta arrel és la de color carabassa Tot

i això, diversos informants ancians avisen que la varietat efectivament tradicional de la

verdura havia estat la morada, actualment molt menys utilitzada i, sovint, no coneguda.

Aquestasegonapren tradicionalment elnomdesafanòria. Enel moment en quèla morada

se substituí per l'altra, en prenguétambé el nom, de manera queés també la denominació

més antiga de la varietat introduïda més recentment. Tot i això, també es féu servir un

gal-licisme força estès persud valencià :carlota, pronunciat tantambooberta comtancada.

L'èxit de la safanòria de color carabassa en detrimentde la morada féu que s'estengués

aquest nom, fins desbancar l'antic safanòria. Efectivament, els jóvens ja no coneixen ni el

nom ni, en general, la varietat morada. Un 16% d'aquests jóvens de gairebé totes les

localitats han optat pel castellanisme sanaória o sanaòria . Els escolars continuen amb

aquesta tendènciaambunadiferència: reintrodueixen bastantsafanòria-prop d'un 25%-,

sobretot en els escolaritzats en català. La restade canvis és bastant anecdòtic, tot i que un

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capitol III Estudi sociolingüfstic . 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

785

escolar elxà fa aparèixer l'orientalpastenaga.5t 9

CREÏLLA, PATATA (vg. ítem i fitxa núm. 131 ; vg . mapa 110)
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Gràfic 178. Resultats de crei7la per edats.
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Gràfic 179 . Resultats de creUla segons programa
educatiu .

No hi haunanimitaten la denominació d'aquesttubercle. Querailla és la formamés

estesa, però també se sent guerilla o crilla . Totes tres són les formes més habituals en les

tres generacions d'adults . La variant crei7la, pertanyent al'estàndard valencià, hi és present

però molt feblement. Tot i això, aquesta coincidència amb l'estàndard hi produeix un

increment en la preferència de la variant entre els jóvens, de manera que arriba a obtenir

prop del20% de les respostes, més de cinc vegadesmésque en les generacions anteriors.

Els escolars accentuen encara mésaquestatendència, sobretot perquè els escolaritzats en

català ja han optat majoritàriment per crei7la -un 60%. El grup escolaritzat en castellà

encaraprefereix les formes tradicionals en un 80%. El castellanismepatata, potserreforçat

pel model del català central, apareix esporàdicament en infants de Santa Pola, Elx i la

Marina.

st9 Almenys per referir-se a aquesta verdura, ja que pastenaga és forma tradicional pera la
silvestre en part del valencià meridional (Colomina 1991 : 261) .
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CARXOFA (vg. ítem i fitxa núm. 132; vg . mapa 100)
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Gràfic 180. Resultats de carxofa per edats.
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Gràfic 181. Resultats de carxofa segons programa
educatiu.

Carxofa només forma part del modelde llengua tradicional de l'Áltet i Torrellano;

Crevillent prefereix acarxofa o alcarxofa; Guardamar manté un interessant i particular

ancanària, mentre que laresta presentael localisme encamella. Aquesta distribució es veu

amb claredat en la primera i segona generacions. El canvi que es produeix en la tercera

generació es deua la substitució de a(1)carxofa a Crevillent per la forma més pròxima al

castellà alcatx[o]fa.

Els escolars mantenen encamella-ancanària com a formes majoritàries, sobretot

enPEcas. Alcatx[ojfa es mantéentre algunscrevillentins no escolaritzats encatalà, tot 1 que

gran part d'aquest manteniment es deu a la inclusió dins aquest grup dels jóvens quehan

rebut l'assignatura de Valencià. El normatiu carxofa no es reprèn en cap dels dos grups

escolars . Els escolars crevillentins, sobretot els escolaritzats en català sí que sembla que

reprenen les formes tradicionals -acarxofa, alcarxofa-que ja hi havien abandonat els

jóvens . Aquest canvi de tendènciaes podria deure potserala pressió delmodel estàndard,

el qual hi coincideix gairebé completament.

mésde60
anys

de 37a60 de 18a36 de 9a17
anys anys anys
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® carxofa El encarnella, ancanària
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FESOL, MONGETA (vg. ítem 1 fitxa núm. 133; vg . mapa 127)
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Gràfic 182 . Resultats de fesol per edats .
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Gràfic 183 . Resultats de fesol segons programa
educatiu .

Fresol es pot considerarencara la formapròpia delmodeltradicional comarcal . Ho

és sens dubte a Torrellano i, sobretot, a l'Altet . A la resta ha experimentat un procés

d'especialització, de manera que fresol és una mena de fesol, el més utilitzat antigament

tot 1 que ara és mésaïna excepcional. El nomgenèric ha estat pres pel castellà habitxuela

i variants -habetxuela, bitxuela, betxuela- formes que guanyen paulatinament més

terreny fins copsar el 96% de les respostes dels jóvens .

Ets infants mantenen en gran part aquesta situació, sobretot els escolaritzats en

castellà . L'altre grup escolaritzat en català augmenta lleugerament la preferència per la

formatradicionalfresol, però sobretot innovaambfesolun20%de les respostes. La forma

fonèticament castellanitzada fresol és poc habitual i se circumscriu a la Marina i Elx. Per

últim, hi ha una ocurrència de mongeta en un infant de Guardamar.
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TARONJA (vg. ítem i fitxa núm. 134)
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Gràfic 184. Resultats de taronja per edats.

	

Gràfic 185. Resultats de taronja segons programa
educatiu.

La variant amb e pretònica és la pròpia del model tradicional, única en les dues

generacions de mésedat i en gran part dels jóvens-més d'un 80%. L'altre 20%ja ésocupat

per la innovació estàndard taronja, forma que esdevé majoritària entre els infants en

general. En canvi, tenint en compte els tipus de programa educatiu s'observa com

efectivamenttaronja és formaméshabitual en l'Eva!-prop d'un 80%-mentre queencara

és incipient-un 20%- en 1'Ecas.
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POMA (vg. ítem i fitxa núm. 135)
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Gràfic 186. Resultats depoma per edats. Gràfic 187. Resultats de poma segons programa
educatiu.

El 100% dels ancians hanoptatpermançana comanomgenèric d'aquesta fruita .520

Poma, però, ja existeix en la segona generació -prop d'un 20%-. És majoritari poma en

els jóvens i en els escolars, on abasta més de] 50% de les respostes.

Entre escolars, poma és majoritari en tots dos grups, però ho és de manera força

evident en el que té l'ensenyament vehiculat majoritàriament en català, on frega el 80% de

les respostes.

L'èxit de la formanormativapoma és, doncs, innegable, especialment aSanta Pola

520 poma es coneix, i poc, com auna varietat de mançana.
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PRÉSSEC, BRESQUILLA (vg. ítem i fitxa núm. 136)
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Gràfic 188. Resultats de préssec per edats.

	

Gràfic 189. Resultats de préssec segons programa
educatiu .

Sembla que és malacató la forma tradicional de denominaraquesta fruita atota la

comarca. Es conserva especialmental camp d'Elx i és excepcionalaSanta Pola, Crevillent,

1'Altet i Torrellano . El castellanisme melocotó ben habitual entre els ancians esdevé

majoritari absolutament en la resta de generacions.

Tot 1 que els escolars opten sens dubte pel castellanisme melocotó, no és pas

casualitat queel tradicionalmalacató encara en tinga alguna ocurrènciaen els escolaritzats

en castellà, mentre que la innovació normativa valenciana bresquilla ho fa en els

escolaritzats en català d'Elx.
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CIRERA (vg. ítem i fitxa núm. 137)
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Gràfic 190. Resultats de cirera per edats.
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Gràfic 191 . Resultats de cirera segons programa
educatiu .

Cirera i, sobretot, cirereta són les variants pròpies del model tradicional. Són

majoritàries en tots quatre grups. La reducciócireta es troba força estesaja enel parlar dels

ancians-un 40%-, tot i que ha perdut força entre els adults -una mica més el 20°/a- i

menys encara en els jóvens . En aquest grup i, fonamentalment, entre els escolars sorgeix

el castellanisme ceressa, molt puntualment pronunciat en castellà [ 6 jere [ 6 ]a. La variant

ceressa assoleix prop d'un 30%de les respostesdels infants, sense distincions geogràfiques

clares, ja que apareix a Elx i Guardamarperò també a Crevillent o el camp d'Elx.

Cal esmentarun interessantperò anecdòtic cira, provinent de la reducciócireta amb

(eliminació de sufix diminutiu. Cira regularitza definitivament el sistema derivatiu: cira,

cirer, cireta .
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LLENTILLA (vg. ítem i fitxa núm. 138)
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Gràfic 192. Resultats de llentilla per edats. Gràfic 193. Resultats de llentilla segons programa
educatiu .

La forma dissimilada gentilla per llentilla és la tradicional 1 absolutament general

a tota la comarca i en tots els grups d'edat . Apareix, però, la formanormativa llentilla en un

15% de les respostes dels jóvens i dels escolars, sobretot amb l'ensenyament vehiculat en

català . Tot i això, cal dir que part d'aquestes pronúncies realment són realitzacions

fonètiques del tradicional gentilla, jaque [d3] > [j ] en un grup considerable d'individus (vg.

capítol 111 apartat 3.1 .15) .
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TOMACA, TOMÀQUET (vg. ítem i fitxa núm. 139)

Gràfic 194. Resultats de tomaca per edats. Gràfic 195. Resultats de tomaca segons programa
educatiu .

Tomata és formaúnica i tradicional en tots els grups adults de la comarca. Només

els infants introdueixen la innovació estàndardvalenciana tomaca, anecdòticament en els

escolaritzats en castellà i més notablement-un30%- en els escolaritzats en català.
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BACALLÀ, ABADEJO (vg. ítem 1 fitxa núm. 143)
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Gràfic 196 . Resultats de bacallà per edats.

	

Gràfic 197 . Resultats de bacallà per edats.

794

Abaejo a Crevillent i bacallar a la resta són les denominacions tradicionals i

hegemòniques en les tres generacions d'adults . Els infants introdueixen alguns canvis, els

quals, en conjunt, són poc significatius . Les innovacions són el castellanisme complet

bacalao, l'adaptació bacalat i la forma normativa bacallà.
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CIGRÓ (vg. ítem i fitxa núm. 144)
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Grà ic 198. Resultats de cigró per edats.
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Gràfic 199. Resultats de cigró segons programa
educatiu.

La forma tradicional cigró és manté en les dues generacions de més edat i decau

lleugerament entre els jóvens 1 els escolars, fins atènyer aproximadament un 80% de les

respostes. El substitut d'aquesta forma tradicional és el castellà garbanço, forma que té

existència en tots dosprogrames educatius de manera força semblant.

Guardamar ja ha substituït cigró pergarvanço en el seu model tradicional, forma

que es manté -amb la v convertida en b entre els jóvens i escolars. La reintroducció de

cigró a Guardamar és anecdòtica.

Cal afegir, perúltim, l'aparició de l'adaptació fonèticagarbanç, excepcional¡ pròpia

només d'un infant d'Elx.

aLT=r ~"
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CULLERA (vg. ítem i fitxa núm. 145)

Gràfic 200. Resultats de cullera per edats. Gràfic 201 . Resultats de cullera segons programa
educatiu .

Cullera és la forma tradicional i únicaa tota la comarca i tots els grups d'edat llevat

de Guardamar. En aquesta localitat s'ha instal-lat en el model tradicional el castellanisme

cutxara, el qual es mantésense esmena en totes les generacions d'adults i decau, però no

del tot, entre els infants, on ja es reprèn, almenys en la situació d'enquesta, la normal

cullera.
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FLORICOL (vg. ítem i fitxa núm. 148)
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Gràfic 202. Resultats de floricol per edats. Gràfic 203. Resultats de floricol segons programa
educatiu.

Ancians i adults fan servirnormalment floricol, la qual és formapertanyent al model

tradicional de la comarca. Els jóvens i, més encara, els escolars han optat clarament per

abandonar floricol i adoptar coliflor, forma deguda amb seguretat al castellà però que

coincideix amb l'estàndard català. No hi ha diferències segons el tipus d'ensenyament .

Cal esmentar una variantpavo, només existent entre els ancians del camp d'Elx,

1 també a l'Horta d'Oriola.
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ROVELL (DE L'OU) (vg. ítem i fitxa núm. 149)
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Gràfic 204. Resultats de rovell (de l'ou) per edats.

	

Gràfic 205. Resultats de rovell (de l'ou) segons programa
educatiu .

Rovell és la denominació tradicional i també estàndard, però ja és minoritària. És

la resposta del30%dels ancians i adults però esdevé anecdòticaen els dosgrups de menys

edat . Tot a favor del castellanisme ¡ema, forma clarament hegemònica a la comarca. Els

jóvens, sobretot que han cursat l'assignatura de Valencià, introdueixen l'adaptaciógema,

segurament fruit mésaïna de la situació d'enquesta que no d'un ús efectivament real . Els

escolars mantenen el castellanisme fortament. Noméssón els escolaritzats en català que

reintrodueixen tímidament la forma tradicional estàndard rovell.
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CORFA, ESCORÇA (DEL PA) (vg. ítem i fitxa núm. 150)
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Gràfic 206. Resultats de corfa (delpa) per edats.
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Gràfic 207. Resultats de corfa (delpa) segons programa
educatiu .

L'escorta del pa no té una altra denominació que aquesta en totes les generacions

d'adults i gairebé també en els escolars . Aquest grup introdueix tímidament diverses

variants gens significatives: l'estàndard valencià corca, l'estàndard central escorça 1 el

castellanisme cortessa .
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CLOSCA (DEL'Ou) (vg. ítem 1 fitxa núm. 151)
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Gràfic 208. Resultats de closca (de !'ou) per edats.

	

Gràfic 209. Resultats de closca (de l'ou) segons
programa educatiu .

Càixquera (o càsquera) és la forma tradicional del Baix Vinalopó en peça, com
mostren les respostes dels més ancians i de la segona generació .

Els jóvens, en canvi, hi introdueixen un canvi sobtat, el qual afavoreix variants
fonètiques méspròximes al castellà, sobretotcàixcara 1, encara moltpuntualment, càscara.

Els escolaritzats encastellà generaltizen aquestes darreres denominacions, sobretot
la primera. L'altre grup, en canvi, fa aparèixer closca, forma que entra en competència
directa amb càixcara -un 44% per al primer enfront d'un 50% per al local . També
incorporen, tot i que de manera poc signficativa l'estàndard semànticament no gaire
apropiat escorça.
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PILOTA, FARCIDURA (vg. ítem i fitxanúm. 152)
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Gràfic 210. Resultats de closca (de !'ou) per edats.

	

Gràfic211 . Resultats declosca (de !'ou) segons programa
educatiu.

Pilota és lavariant tradicional d'aquest menjar aCrevillent i Guardamar, formaque,

per la coincidència amb el castellà, experimenta un augment continuat fins que esdevé

majoritària entre els escolars . Aquest canvi s'esdevé en detrimentdel mot tradicional ala

resta de la comarca: la creació lèxica terongeta.

Tot 1 això, terongeta encara presenta forçavitatalitat fins i totentre els escolars, més

encara si tenen l'ensenyament vehiculat en castellà .
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ESMORZAR (vg . ítem i fitxa núm. 153)
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Gràfic 212. Resultats de esmorzar per edats.
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Gràfic 213. Resultats de esmorzar segons programa
educatiu.

Les formes tradicionals de la comarca són, d'una banda, armozar i variants

-almozar, ermozar, elmozar- amb simplificació del grup rz > z i de l'altra almorzar i

variants -amorzar i almorzar, sense la simplificació consonàntica . Les primeres formes

són habituals a tota la comarca llevat de Guardamar, 1'Altet i Torrellano on les formes

tradicionals són les segones.

Els jóvens trenquen el model tradicional amb l'aparició de la innovació normativa

esmorzar, però només en vora un 20% de les respostes . Els escolars mantenen aquesta

tendència 1 opten per esmorzar en més d'un 30%. Fan aparèixer, però, el castellanisme

almorsar, tot i que de manera encara minoritària .

S'estableixendiferències notables entre els tipusd'ensenyament. Mentre que el que

es troba vehiculat en català es relaciona marcadament amb la innovació esmorzar -més

d'un 50% de les respostes-, l'altre grup conserva l'estat tradicional gairebé de manera

intacta . La innovació normativa és sobretot habitual entre escolars de Guardamar -on

sovint hi ha esmorsar-, la Marina 1 Elx, precisament localitats on el català té una presència

força feble.
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Al. BE,ACOI,LIBÈ (vg. ítem i fitxanúm. 154; vg . mapa 084)
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Gràfic 214. Resultats de al be per edats.

	

Gràfic 214. Resultats de al be segons programa
educatiu .

Al be és forma específica només del model tradicional de Crevillent. Guardamar

prefereix a cacot . La resta de la comarca ha optat per la forma composta a be-borrego,

pronunciada més sovint a barborrego, a barborreguet o a ba i borrego . Totes tres variants

completen prop de) 95% de les respostes dels ancians. Hi destaca la reducció a borrego o

a borreguet que té força èxit entre els adults i no tant entre jóvens i escolars .

Els adults de Crevillent mantenen amb claredat el tradicional al be, mentre quela

resta abandona ràpidament a be-borrego i variants, tot 1 favor de a borrego i de diverses

formes castellanitzants com ara a !'esquena o a cavallet.

Els jóvens generalitzen aquestes darreres Formes, ales qualsn'afigend'altres també

clarament castellanitzants com ara a caballito, a 1'espalda, a coscoletes . Les variants

tradicionals en conjunt decreixen amb claredat.

Els escolars globalment mantenen l'estat dels jóvens,ambun descensencara més

marcat de les formes tradicionals, sense distincions clares entre els grups segons la llengua

de l'ensenyament.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

804

APEU COIX (vg. ítem i fitxanúm. 155)
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Gràfic 215. Resultats de a peu coix per edats. Gràfic 216. Resultats de a peu coix segons programa
educatiu .

L'expressió, típicament infatil, de denominar el desplaçament ambuna sola cama

en el model lingüístic tradicional de la comarca és a coix-coix. Els ancians no produeixen

cap altra resposta . Ja s'introdueix a la cama coixa entre els adults i, sobretot, entre els

jóvens o predomina clarament el paral-lelisme amb el castellà a la pata coixa -63%. Els

escolars sense distinció prefereixen aclaparadorament aquesta darrera variant

castellanitzant.
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NADAL (vg. item i fitxanúm. 157)

100

90

80
70

60

50

40

30

20

10

0

Nadal

més de 60

	

de 37 a60

	

de 18 a 36

	

de 9 a 17
anys anys anys anys

® Nal p Navida(t) l7 Nadal

Gràfic 217. Resultats de Nadal per edats.
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Gràfic 218. Resultats de Nadal segons programa
educatiu .

Com mostren els gràfics, no hi ha dubte queNal és la variant fonètica tradicional

a la comarca i única resposta de les dues generacions de mésedat . Els jóvens innovenamb

un castellanisme Navidà o Navidat de manera repartida en gran part de les localitats.

Aquesta tendència es veu frenada en el escolars . Notem que es tracta d'un mot força

habitual en el context escolar i mediàtic i, per tant, susceptible d'esmenar-se .

Nadal, doncs, ja es majoritari en tots dos grups d'escolars, sobretot els que tenen

l'ensenyament vehiculat majoritàriament en català . El castellanisme, però, no arriba a

desaparèixer.
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PARE (VOC.) (vg. ítem i fitxa núm. 159; vg . mapa 159)
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Gràfic 219. Resultats depare (voc.) per edats.

	

Gràfic 220. Resultats de pare (voc .) segons programa
educatiu .

Pare és el vocatiu més habitual entre els ancians de tota la comarca. Tot i això,

moltes famílies, llevat de Crevillent, també fan servir la forma tata ota pera cridar el pare.

Aquesta variant creix en la segona generació, juntamentamb el descens de l'anticpare . La

forma més afavorida, però, és papà i, més puntualment, papa, aquestadarrera sobretot a

Crevillent .

Els jóvens continuenaproximadament ambaquestaevolució. Tata¡pare jadavallen

al 10%, mentre que la resta ja ha optat perpapà i, sobretot, perpapa.

Entre els escolarspapà qualla definitivament, especialment en el grup escolaritzat

en català, ja que en l'altre predomina papa . Pare i tata o ta són residuals en el grup

escolaritzats en castellà 1 ja no existeixen pràcticament en l'altre .
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Guix, cl.uuó (vg. ítem 1 fitxa núm. 160)
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Gràfic 221. Resultats de guix per edats .

	

Gràfic 222. Resultats de guix segons programa educatiu .

Aquest objecte és benhabitual en el context escolar, de manera que l'única forma

del model tradicional és tissa, a causa de l'escolarització en castellà dels adults . Els més

menuts ja incorporen l'estàndard guix, sempre i quan estiguen escolaritzats en català, amb

vora el 50% de les seves respostes. L'altra alternativa estàndard, el gal-licisme clarió,

assoleix el 10% en aquest grup . Els escolaritzats en castellà continuen fen servir tissa

majoritàriament, fins i tot amb algun cas esporàdic de tij0ja.

Trobem,en dos individus escolaritzats en català, unaformaque és fruit d'unamala

lectura del mot estàndard, gix, pronunciat amb palatal africada sonora .

Cal dir, peracabar, queels anciansencara mantenen esporàdicament el gal-licisme

clarion.
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LLIÇÓ (vg. ítem 1 fitxa núm. 161)
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Gràfic 223 . Resultats de lliçó per edats . Gràfic 224. Resultats de lliçó segons programa
educatiu .

La forma, segurament híbrida, Ilició per lliçó és resposta única entre els ancians 1,

evidentment, esdevé la forma tradicional de tota la comarca. L'estàndard lliçó fa acte de

presència entre els adults, però només en un 16% de les respostes. Augmenta aquest ús

entre els jóvens fins arribar al 30%! es converteix en formaabsolutament majoritària entre

els escolars. Cal dir, però, que s'estableix una diferència clara entre el comportament dels

escolaritzats en català, els quals han bandejat pràcticament llició, i els escolaritzats en

castellà, que reparteixen aparts iguals la preferència de llició i lliçó .

D'altres variants híbrides comarallicció o llecció són insignificants quantitativament .
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VOLANTÍ, TOMBARELLA (vg. ítem i fitxanúm. 162; vg . mapa 192)
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Gràfic 225. Resultats de volantí per edats .

	

Gràfic 226. Resultats de volanti segons programa
educatiu.

Xirimbela és la resposta dels ancians de Torrellano i l'Altet, formaque coincideix

ambla veïnacomarcade l'Alacantí. Elsvells de Crevillent tambéesmenten titereta, però no

ha aparegut en les respostes al qüestionari. A banda d'algun cas esporàdic de volta,

pronunciat bòlta, la resta de la comarca en ple opta pervoltereta, pronunciat boltereta. El

català central tombarella obté unaúnica resposta entre els infants.

fI=I

III III , I-!
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MLLOTXA, ESTEL. (vg. ítem i fitxa núm. 165; vg . mapa 151)
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Gràfic 231 . Resultats de milotxa per edats . Gràfic 232 . Resultats de milotxa segons programa
educatiu.

Lesformes tradicionals d'anomenar aquestjoguetsónl'únicaresposta dels ancians.

Calesmentarunadistribució geogràfica bastant clara: catxerulo ocatxirulo és la formamés

sentida i apareix sobretot a Elx i el seu camp, Torrellano 11'Altet; guilotxa és pròpia de la

Marina; tragó de Guardamar; 1 estrella de Crevillent .

Els adults comencen a abandonar aquestes denominacions a favor del castellà

cometa . Aquestatendèncias'accentua al màximentre els jóvens, oncometajaassoleix més

del 75% de les respostes.

Els escolars recuperenunxic les formes tradicionals, sobretotcatxirulo i de manera

més notable en els escolaritzats en català, els quals tambéincorporen l'estàndard valencià

milotxa. Els escolaritzats en català mantenen la preferència pel castellàcometa en un 90%.

La presència de l'estàndard central estel és anecdòtica.
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NINA (vg. ítem i fitxa núm. 166; ; vg . mapa 155)
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Gràfic 233. Resultats de nina per edats.

	

Gràfic 234. Resultats de nina segons programa
educatiu .

Monya per nina és la forma pròpia del model tradicional de Crevillent, Guardamar

i la Marina . La resta prefereixmonyica . Totes dues respostes són unànimes en la primera

1 segona generacions. La tercera ja mostra l'aparició significativa del castellanisme

munyeca, el qual esdevé mésnotable enels escolars.Aquests, però, situen l'estàndardnina

en primera posició, amb més de] 40% de les respostes.

Cal dir que les variants tradicionals són extremadament majoritàries en els

escolaritzats en castellà,munyeca hi és molt feble, mentre quenina té unacerta rellevància

-un 15%. Els escolaritzats en català prefereixen claramentnina però tambémunyeca, a

Crevillent 1, menys, a Elx.
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VIDRIOLA, GUARDIOLA (vg. ítem 1 fitxa núm. 167)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

vidriola, guardiola

rrésde60

	

de37a60

	

de 18a36

	

de 9a17
anys anys anys anys

® vidriola ® vedriola E] hutxa 13 guardiola
1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

vidriola, guardiola

no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eval

®vidriola 0vedriola jj hutxa l7 guardiola

Gràfic 235 . Resultats de vidriola per edats .

	

Gràfic 236. Resultats devidriola segons programaeducatiu.

Vedriola és resposta única entre els ancians. En els pares, comparteix terrenyamb

el castellà hutxa, forma queja hi assoleix el 38% de les respostes. La forma tradicional es

redueix fortament entre elsjóvens, onhutxasupera el 90%de les respostes. Els escolaritzats

en castellà accentuen encara més aquesta situació, de manera que gairebé és resposta

única el castellà hutxa. Els escolaritzats en català reintrodueixen la forma tradicional

vedriola en un 25%, incorporen l'estàndard vidriola en més d'un 20%, així com responen

aïlladament ambguardiola, una altra unitat estàndard. En tot cas, hutxa hi continua sent

majoritària.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3Descripció i estudi quantitatiu

	

815

TOLL,BASSAL. (vg. ítem i fitxa núm. 168)
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Gràfic 237. Resultats de bassal per edats. Gràfic 238. Resultats de bassal segons programa
educatiu.

Els ancians de Guardamar i Crevillent només fan esment del castellà no modificat

xarco, forma que ja no és inoïda entre els ancians d'Elx. La resta de la comarca, però, ha

catalanitzat la forma amb l'afegitó d'una lateral final: xàrcol.

El castellanisme completprenforça i arriba al 60% entre els adults i al 90%entre les

jóvens, en detriment de xàrcol . Els escolars encara opten perxarco en vora un 80% de les

respostes, però ja introdueixen bassal els escolaritzats en català i xarc els escolaritzats en

castellà, els quals encara mantenen residualment el tradicional xàrcol.
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ESGUITAR, ESQUITXAR (vg. ítem i fitxa núm. 169)
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Gràfic 239. Resultats de esguitar per edats. Gràfic 240. Resultats de esguitar segons programa
educatiu .

Esguitar és unaunitat ambmolta vitalitatenlanostra comarca. Ésformaúnicaentre
ancians 1 adults . Comparteix alguna resposta minoritària del castellà salpicar entre els
jóvens . Però ja té unapresència notable entre els escolars -un35%. No hi ha diferències
gaire significatives entre els dos grups d'escolars.
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SURAR (vg. ítem i fitxa núm. 170)
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Gràfic 241 . Resultats de surarper edats. Gràfic 242. Resultats de surar segons programa
educatiu.

Surar és la formaestàndard en català però també la tradicional a la comaca. Tot

i això, només presenta un 18% de les respostes dels ancians 1 un 15%dels adults, situació

quees deusobretot al rebuig general d'aquesta formaa Elx i Crevillent . En el seu lloc, hi ha

nadar i ses variants -arrear, naar, anadar- però sobretot flotar, formacoincident amb el

castellà. Aquesta variant esdevé majoritària 1 nomésté competència entre els escolaritzats

en català, on es reprèn, força tímidament, surar.

7

Cf
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BOMBOLLA (vg. ítem i fitxa núm. 171)

Gràfic 243. Resultats de bombolla per edats .

	

Gràfic 244. Resultats de bombolla per edats.

Bambolla és la variant tradicional de tota la comarca, llevat de Guardamaron hi ha

barbulla .També se sent gairebé pertot arreubombeta. Aquestes formes arrepleguen prop

del 80% de les respostes dels ancians, tenint en compte que sobretot els ancians de

Crevillent ja han optat clarament pel castellanisme burbu[x]a. Aquesta forma esdevé

majoritària entre els adults vora un 60% de les respostes- mentre que decau la

freqüència de les tradicionals .

Els jóvens introdueixen fortament diverses variants castellanes adaptades a la

fonètica del català, sobretot borbuixa -i també burbuixa, burbu[d3]a. Descendeix així el

castellanisme no adaptat borbu[x]a. L'ús de bombeta experimenta un augment lleuger.

Els escolars reviscolen bambolla, mantenen el castellanisme borbu[x]a 1
introdueixen l'estàndardbombolla . Els escolartizats en català afavoreixen bàsicament els

castellanismes, adaptats osense. El grup amb l'ensenyamenten català fa servir de manera

força equiparable tota la variació descoberta : les formes tradicionals bambolla, barbulla 1
bombeta, els castellanismes adaptats o sense 1 la forma estàndard bombolla .
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BROMERA, ESCUMA (vg. ítem i fitxa núm. 172)

a bromera p broma []espuma ® bromera pbroma [:,espuma

Gràfic 245. Resultats de bromera per edats.

	

Gràfic 246. Resultats de bromera segons programa
educatiu .

Els ancians de Guardamar 1 tambéde laMarina noméshanrespostel castellanisme

espuma. La resta de la comarca manté broma en més d'un 65% però altemant amb

bromera, aquest sobretot méshabitual a Torrellano i 1'Altet

Els jóvens capgiren la situació a favor de espuma, forma que arriba al 86% de les

respostes. Les formes genuïnes 1 tradicionals es redueixen al mínim. Es revifen un xic,

sobretot l'estàndard valenciana bromera, entre els jóvens, però tomen aser minoritàries i

anecdòtiques entre els escolars, on predomina el castellanisme de manera abassegadora.

bromera, escuma bromera, escuma

100 100

90 90

80 80

70 70

60 60
50 50
40 40
30

30

1,rp,

20 9.20
10

10
0 1m6sde60 de 37a60 de 18a36 de9a17 0

anys anys anys anys no Ecas/Eval Ecas Eval

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capftol III Estudi sociolingüístic. 3Descripció i estudi quantitatiu

	

820

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

HUMIDA (vg. ítem i fitxa núm. 173; vg . mapa 138)

hum ida

més de60

	

de 37a60

	

de 18a36

	

de 9a17
anys anys anys anys

®hdmia [3 húmeda 13 hundda 13 altres

Gràfic 247. Resultats de humida per edats. Gràfic 248. Resultats de bromera segons programa
educatiu.

Hòmia és la variantmés sentida entre els ancians de la comarca. És gairebé única

en aquesta generació atot el camp d'Elx, també 1'Altet, Torrellano i la Marina. Crevillent i

Santa Pola opten majoritàriament per hòmida, mentre que Guardamar ja ha introduït el

castellanisme complet húmeda .

Es produeix un augmentno gaire fàcil d'explicar de la formahòmia, més aïna fruit

de la casualitat quede cap canvi de tendència. Els jóvens afavoreixenhòmida, méspròxim

al castellà, mentre que els infants es decanten pel castellanisme húmeda. Introdueixen

l'estàndard humida però també innovacions diverses com ara húmida o húmda. Els

escolaritzats en castellà encara mantenen bastant el tradicional hòmia, però també el

castellanisme complethúmeda.
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i1J. .& (vg. ítem i fitxa núm. 174)

Gràfic 249. Resultats de illa per edats.

	

Gràfic 250. Resultats de illa segons programa educatiu .

La preferència del castellanisme isla és gairebé categòricaen laprimerageneració.

Només un petit percentatge -un escàs 5%- manté illa, forma que és encara la

denominació tradicional a Guardamar, la Marina 1, sobretot, a Santa Pola . Illa ja és força

present en la segona generació -un 35%-, esdevé majoritari en la tercera -un57%- i

encara més en els escolaritzats -un 72%-, sense diferències significatives entre els grups

amb l'ensenyament vehiculat en català o en castellà sz'

Aquestes tendències són semblants tant en Ponsoda & Segura (1997: 81) com en

Baldaquí (200: 637) .

52' Fora de l'enquesta també hemarreplegat Na, sobretot a Guardamar.
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Gràfic 251 . Resultats de ona per edats . Gràfic 252 . Resultats de ona segons programa
educatiu.

Ona es manté encara bastant a tota la comarca, llevat de Crevillent on només

trobem ola. Alguns informants relacionats amb la pesca a Santa Pola fan servir el nom

específic que pren entre pescadors: colp de mar. En tot cas, ola ja es troba força

generalitzada en els ancians, ja que arriba a assolir prop del 60% de les respostes, on

s'inclouen totes les de Crevillent .

Els adults fan descendir la tradicional ona a favor de ola, la qual abasta més del

80%. Els jóvens comencen a canviar la tendència, ja que introdueixen una petita

recuperació de ona. Entre els escolars, els quetenen l'ensenyament en català sónels que

es decanten ja clarament per la forma genuïnaen prop d'un 40%, tot i queola encara siga

majoritari . Els escolaritzats en castellà mantenen la tendència envers la castellanització .
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PLATJA (vg. ítem i fitxa núm. 177; vg . mapa 164)
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Gràfic 253. Resultats de platja per edats.
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Gràfic 254. Resultats de platja segons programa
educatiu .

En les dues generacions de més edat predomina absolutament la forma

castellanitzadaplaia -alvoltant d'un 90% de les respostes; entre els jóvens 1 els escolars

ja s'ha imposatfúsde lavariant normativaplatja-al voltant d'un 60%-, sense diferències

gaire significatives segons el tipus de programa educatiu .

Cal dir, però, que platja és encara forma tradicional a part de la comarca. És

resposta molt habitual dels informants de primera i segona generació de Santa Pola, la

Marina, Guardamar i 1'Altet. Notemqueprecisament aquestes localitats tenenun contacte

físic directe amb la platja .

D'altra banda, la denominació que més habitualment ha tingut la platja a la resta

de la comarcaha estat, simplement, la marobé la urelltz de la mar. Aquestaformaés força

residual ja en el parlar comarcal 1 ha tingut molt poques ocurrències en l'enquesta.
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VAIXELL (vg. ítem 1 fitxa núm. 178)
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Gràfic 255. Resultats de vaixell per edats.

	

Gràfic 256. Resultats de vaixell segons programa
educatiu.

Vaixell amb el significat de `navili' és absolutament desconegut en el parlar

tradicional de la comarca, com posen de manifest les respostes dels ancians. Només hi

existeix la forma barco . La innovació vaixell té alguna ocurrència esporàdica i poc

significativa en la segona generacióperò és entre els escolars on esdevé majoritària-més

d'un 50%, clarament en l'Eva!. Cal dir, però, que és força més freqüent a Elx, menys a

Crevillent i no apareix a Santa Pola.

S'ha de destacar una segona innovació barc, fruit de l'adaptació fonètica . Aquesta

forma és força habitual entre els jóvens -més d'un quart de les respostes-,on lavoluntat

de correcció és elevada però no tant la competència normativa en català . Igualment és

important el nombre de respostes barc entre els escolaritzats en castellà, de manera

especialment marcadaala Marina i Elx, localitats on el català té una presència contextual

baixa. Aquesta adaptació és inexistent en escolaritzats en català. Baldaquí (2000: 639)

observa també com l'alumnat amb menorcontacte amb el model de llengua colloquial

tradicional-perquè no éspresenten en elcontextoperquè és castellanoparlant-accepta

més fàcilment la innovació vaixell.
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OMBRA (vg. ítem 1 fitxa núm. 181)
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Gràfic 257. Resultats de ombra per edats.

	

Gràfic 258. Resultats de ombra segons programa
educatiu.

III I I ~I -III

Capítol

Ombra no exísteix en el model lingüístic tradicional de la comarca. En el seu lloc

ja s'ha estabilitzat el castellanisme sombra, forma que esdevé unànime en totes les

generacions. Ombra és resposta anecdòtica entre adults i jóvens i esdevé un xic més

significativa entre escolars, més en els escolaritzats en català .

I-
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XAPA11ADA, XÀFEC (vg. ítem i fitxanúm. 183; vg. mapa 193)
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Gràfic 259. Resultats de xapallada per edats.

	

Gràfic 260. Resultats de xapallada segons programa
educatiu.

La variant genuïna 1 peculiar xapacó només es manté vivaç en el camp d'Elx,

completament en la primera generació, menys en la segona i molt poc en els jóvens . Els

infants l'han feta desaparèixer. Per la seva banda, el castellanisme xaparró s'ha insta¡ -lat

en el model tradicional de la resta de localitats i hi és resposta única en totes les

generacions. La forma no adaptada xaparron és anecdòtica .
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RELLAMP, LLAMPEC (vg. ítem i fitxa núm. 185 ; vg . mapa 141)
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Gràfic 261 . Resultats de rellamp per edats . Gràfic 262 . Resultats de rellamp segons programa
educatiu .

Les tres generacions d'adults mantenen perfectament el model tradicional : llamp

a Santa Pola, la Marina i Guardamar i rellamp a la resta . Els escolars afavoreixen llamp,

sobretot els escolaritzats en català, però també el castellanisme relàmpago, de manera

semblant en tots dos grups .
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GENER (vg. ítem i fitxa núm. 187)
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Gràfic 263. Resultats degenerper edats.

	

Gràfic 264. Resultats de gener segons programa
educatiu.

Els mesosde l'any sónunitats lèxiques molt sovintejades en l'àmbit escolar, la qual

cosa condiciona extremadament les preferències de cada variant en la població .

Efectivament els escolaritzats en castellà-els dos grups de mésedat i part dels jóvens

deuen preferir, apriori, les formes castellanitzades ; els grups escolaritzats amb contacte

amb el català estàndard deuen haver introduït innovacions normatives .

Efectivament açò s'acompleix en la denominació el primer més de l'any. Giner,

forma tradicional recordadapermolts ancians, ja no és resposta efectiva en capgeneració.

Els ancians només responen la forma castellanaenero. Els adults ja incorporen l'estàndard

generen un 25%; en un 55% els jóvens 1 en un 75% els escolars. Supera aquest percentatge

la preferència per gener dels escolaritzats en català.

L'adaptació ener apareix, esporàdicament, en el grup escolaritzat en castellà .
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MARç (vg. ítem i fitxanúm. 188)
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Gràfic 265. Resultats de març per edats. Gràfic 266. Resultats de març segons programa
educatiu.

Al contrari que gener, el mes de març sí que té vigència encara en els ancians, ja

queha esdevingut la resposta de mésdel 25% d'aquest grup . La resta jaha optat permarço.

Les altres generacions presenten una evolució completament paral-lela a la del mes

anterior.
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MAIG (vg. ítem i fitxa núm. 189)
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Gràfic 267. Resultats de maig per edats. Gràfic 268. Resultats de maig segons programa
educatiu.

Els resultats per amaig són gairebé idèntics que per agener : descens paulatí del
castellanisme maio, general en els ancians i augment asimètric de la formamaig, encara
amb alguna ocurrència residual entre els ancians.

Cal comentar l'aparició de males lectures ortogràfiques com ara ma[jx] o ma[jv]
o adaptacions com aramai. Aquesta fenomenologia és habitual en tots els escolars, però
més sovintejada en els escolaritzats en castellà .

-i
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JUNY (vg. ítem 1 fitxa núm. 190)
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Gràfic 269. Resultats dejuny per edats. Gràfic 270. Resultats dejuny segons programa educat]u.

El parablelisme dejuny ambels mesos de l'any ja descrits és exacte . Cal esmentar

que la forma tradicional només recordada, perquè com podem comprovar no té cap

ocurrència en els ancians, va serjun, amb una dissimilació de palatals equivalent a la de

lluny > llun (>lluny) .
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JULIOL (vg. ítem i fitxa núm. 191)
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Gràfic 271 . Resultats dejuliol per edats. Gràfic 272. Resultats de juliol segons programa
educatiu.

Es repeteix novament l'esquema de la resta de mesos de l'any. Interessa, però,

remarcar que laintroducció de la forma normativa en la segona generació es produeix sota
la forma que prenia el nomdel mes en el model tradicional 1 que ja no té vigència entre els
ancians: la dissimiladajuriol, forma que es manté, tot i que poc signficativament, en els
jóvens 1 els escolaritzats en castellà .
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NOVEMBRE (vg. ítem i fitxa núm. 192)
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Gràfic 273. Resultats de novembre per edats. Gràfic 274. Resultats de novembre segons programa
educatiu.

Novembre té idèntic comportament que la situació dels altres mesos ja descrits.

II I III ly l~I i -
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DESEMBRE (vg. ítem i fitxa núm. 193)
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Gràfic 275. Resultats de desembre per edats.
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Gràfic 276. Resultats de desembre segons programa
educatiu.

Per últim, el mesde desembre presentamésdiversitat . El model tradicional té dues

variants : una directament presa del castellà, di[s1iembre, i l'altra adaptada fonèticament,

di[z1iembre . Descendeixbruscament l'ús delprimer entre els adults, gràciesal'afavoriment

de la forma estàndard desembre, la qual frega el 30% de les respostes. Els jóvens

augmenten l'ús d'aquest variant estàndard, fan recular un xic l'híbrid di[z1iembre però fan

aparèixer, encara anecdòticament, unalectura castellanitzada de l'estàndard: de[ s1 embre.

Entre els escolars es dispara de manera espectacular aquestadarrera variant. La resta es

mantenen amb menys força. Cal fer notar que la forma normal desembre és un xic més

habitual entre els escolaritzats en castellà .
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DIUMENGE (vg. ítem 1 fitxa núm. 194)

Gràfic 277. Resultats de diumenge per edats. Gràfic 278. Resultats de diumenge segons programa
educatiu.

Dumengeés absolutament general en totes tres generacions d'adults . Els escolars

ja introdueixen la innovació fonètica estàndard -i ortogràfica- diumenge en un 23%,

bàsicamentperla preferènciaclara peraquesta formadel grup escolaritzaten català, ja que

l'altre grup l'ha introduïda de manera extremadamentminsa.
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DESPRÉS (vg. ítem 1 fitxa núm. 195)
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Gràfic 279. Resultats de després per edats. .

	

Gràfic 280. Resultats de després segons programa
educatiu.

Actualment la forma tradicional de tota la comarca és el castellanisme después,

ambalguna variació fonètica comara dempués, endespués odispués. Els ancians delcamp

d'Elx recorden de manera força sistemàtica que anys en arrere els ancians ara ja

desapareguts dèiemdemprés, de manera que aquesta variant genuïnadegué ser la forma

tradicional fins fa poc. Comdiem, en aquestsmomentsentre els ancians no hi ha cap altra

resposta que el castellanisme.

La segona generació fa descendirfúsdel castellanisme-que arriba, però, al 80%

en la forana después i a un escàs 5% en les formes deformades fonèticament. Aquest

descens avança afavor de la innovació estàndard després, la qual ja aplega aun 20%de les

respostes.

Els jóvens responen després en un 45%, i entre els escolars ja és majoritari -un

60%. La conducta dels dos grups d'escolars és semblant, tot i que la innovació és més

freqüent en els escolaritzats en català .
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ABANS (fa un temps) (vg. ítem i fitxa núm. 196; vg . mapa 075)
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Gràfic 281. Resultats de abans (fa un temps) per edats .

	

Gràfic 282. Resultats de abans (fa un temps) segons
programa educatiu.

Ans, denans i nans són les formes tradicionals de gran part de la comarca per a

aquest adverbi de temps. El primer especialment a Elx i en algunes partides del seucamp;

denans aCrevillent i nans al camp d'Elx. Guardamarutilitza abansen totes les generacions

i grups. El castellanisme antes, general al nord de la línia Busot-Biar, ja s'ha esgolat en les

respostes d'alguns ancians.

Els adults augmentenbastant la freqüència d'aquestcastellanisme, el qual no arriba

pas a desbancar les formes tradicionals .

Els jóvens marquen un canvi de tendència parcial: mantenen l'augment del

castellanisme, però fan descendir les formes tradicionals a favor de l'estàndard abans.

Els escolars acaben d'arredonir aquesta evolució, amb la preferència clara per

abans, la reducció de les formes tradicionals però el manteniment del castellanisme.

S'estableixen diferències significatives entre els grups d'escolars segons el programa

educatiu. Abans és majoritari en l'Eva! -65%-, no en l'altre grup -un 18%-, que encara

presenta un ús força notable de les formes tradicionals -un 60%. L'augment de abans és

poc apreciable . En tot cas, el percetatge del castellanisme es presenta estancat en el 20%.
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ABANS (ANTIGAMENT) (vg. ítem i fitxa núm. 197; vg . mapa 075)

Les preferències i evolucions de les variants de abans amb el significat de

`antigament, en tempspassats' és equivalent al que acabem de descriure.

MATÍ (vg. ítem 1 fitxa núm. 198)

Només cal destacar la denominació especial que té aquest nom a Guardamar:

l'arcaisme matí. Es conserva en totes les generacions d'adults, però ja esdevé matíen les

respostes dels escolars. La resta de la comarca fa servir en ple matí.
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VESPRADA,TARDA (vg. ítem i fitxa núm. 200)
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Gràfic 283. Resultats de vesprada per edats.
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Gràfic 284. Resultats de vesprada segons programa
educatiu.

Les dues generacions de més edat prefereixen abassegadorament la forma

tradicional esprá. Malgrat això, cal fer notar la presència de tarde, castellanisme específic

de Guardamar.

La forma tradicional comparteix claramentterrenyamb vesprá-vesprada ja en la

generació dels jóvens -onja abasta el 44% de les respostes, enfront del 54% de esprá.

Entre els escolars, vesprá-vesprada és absolutament majoritari vora un 80%-,

sobretot gràcies a la preferència més marcada dels escolaritzats en català, on aquesta

innovació normativa assoleix el 90% de les respostes. Tarda hi té alguna ocurrència poc

signficadva, justament on menys presència contextual hi ha del català-Elx i Guardamar.

El castellanisme tradicional tarde descendeix segons ho fa l'edat, però ho arriba a

desaparèixer en el infants guardamarencs.
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SURO (vg. ítem i fitxa núm. 202)

Gràfic 285. Resultats de suro per edats.

	

Gràfic 286. Resultats de suro segons programa educatiu .

L'escorça de l'alzina surera manté el nom suro, tradicional i estàndard, en la

població anciana, però corxo ja s'hi ha introduït en un 25%de manera generalitzada atotes

les localitats . El castellanisme avança posicions amb claredat a mesura que descendeix

l'edat : un 62% en els adults i un 75%en els jóvens.

Els escolars detenen en part aquesta tendència. La raód'aquest canvide direcció

es trobaen el comportament dels escolaritzats en català, queresponensuro en un 55%. Els

escolaritzats en castellà segueixen la tendència encetada en els seus predecessors i

generalitzen gairebé de manera categòrica la variant castellanitzada corxo.
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CAPOLL, PONCELLA (vg. ítem i fitxa núm. 203; vg . mapa 166)
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Gràfic 287. Resultats de capoll per edats.

	

Gràfic 288.

	

Resultats de capoll segons programa
educatiu .

La forma local capull, potser híbrid entre el valencià capoll i el castellà capullo, és

formaúnicaenles tres generacions d'adults . Entre els escolars apareix el castellanisme pur

capullo però també la forma estàndard valenciana capoll. Tots dos grups d'escolars

presentenaquest comportament, tot i queles innovacionssónmésnombroses entreels que

tenenl'ensenyament bàsicament en català.
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Gràfic 289 . Resultats de arrels per edats .

	

Gràfic 290 .

	

Resultats

	

de arrels segons programa
educatiu.

L'arcaisme rails o arraús és la denominació tradicional de tota la comarca. És

resposta única d'ancians i adults . Els jóvens introdueixen en un 9% el castellanisme raïses

o, adaptat, raï[z]es . Un 15% de les respostes d'aquest grup és una forma híbrida entre el

tradicional (ar)rai1s i l'estàndard arrels que dóna com a resultat raels.

Els escolars no presenten aquest híbrid . En el seu lloc sembla que incorporen la

forma estàndard de manera força espectacular. Novament 1'Eval determina aquest canvi,

ja que gairebé han abandonat el model tradicional i opten per arrels en un 95%. L'Ecas

encara manté (ar)raús en vora un 70%, així com el castellanisme adaptat raïses en prop

d'un 20% i de manera generalitzada a totes les localitats .
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FORMIGA (vg. ítem 1 fitxa núm. 206; vg . mapa 129)
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Gràfic 291. Resultats de formiga per edats.
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Gràfic 292. Resultats de formiga segons programa
educatiu .

Guardamarés l'única localitat on tota la població completa opta la formaestàndard

formiga. La resta prefereix el diminutiu formigó com a nom genèric d'aquest insecte. Així

ocorre entre els ancians i adults . Els jóvens es reparteixenaparts iguals les dues respostes,

mentre queels escolars ja es decanten clarament-en mésd'un 70%- performiga, forma

que, recordem, tambécoincideix formalment amb el castellà, almenys enfront de formigó.

S'estableixen diferències entre el comportament lingüístic dels dos grups d'escolars, tot i

que no varien les preferències . La forma tradicional té més vitalitat en els escolaritzats en

castellà.
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MARIETA (vg. ítem i fitxa núm. 210)
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Gràfic 293. Resultats de marieta per edats.
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Gràfic 294. Resultats de marieta segons programa
educatiu .

Llevat de Guardamar i Crevillent on mariquita és la resposta única dels ancians, la
resta de la comarca prefereix ladenominaciócucaratxeta, sobretotambles especificacions
cucaratxeta de Sant Miquel o cucaratxeta de Sant Antoni . No hi ha cap altra forma
significativa."

Les altres tres generacions, inclosos els escolars, opten de manera massiva pel
castellanisme mariquita, de manera que cucaratxeta i variants es converteix en resposta
minoritària. Anecdòticament els escolaritzats en català no concentrats en cap localitat
concreta fan alguna ocurrència de l'estàndard marieta.

522Extremadament anecdòtiques hi ha entre els ancians la formabouet, quesembla que es
deu tractar d'un altre insectes semblant imarieta, formaque no deu serpas unareminiscència d'una
presumpta forma més antiga, sinó més aïna innovació .
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PALOMETA, PAPALLONA (vg. ítem 1 fitxa núm. 211)
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Gràfic 295. Resultats de palometa per edats .
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Gràfic 296 . Resultats de palometa segons programa
educatiu.

Paloma opalometa és la forma tradicional de la comarca i assoleix més del 70%

de les respostes dels ancians.523 Encara és majoritària en la segona generació-prop d'un

50%-, però perd molt de terreny entre els jóvens -un escàs 10%- i menys entre els

escolars -entre els quals no arriba ni al 5% de les respostes. El castellanisme maripossa

jaés habitual entre ancians-prop d'un 30%-, unxicmésentre els adults, però s'estabilitza

clarament en les generacions de menys edat gràcies al creixement de la innovació

provinent de l'estàndard central papallona. Aquestaforma ja té un 10%d'ocurrències entre

els adults, és majoritària entre els jóvens -vora un 45%- i encara més entre els infants

-un 60%.

Els escolaritzats en català gairebé tenen papallona com a forma categòrica i han

eliminat la forma tradicional, mentre que els que tenen l'ensenyament en castellà

523 A pesar que hi ha un indici clar d'especialització semàntica palometa per a les
nocturnes i petites i maripossa per a les diümes, grans i acolorides- els ancians mantenen amb
força la forma tradicional pera totes dues classes . De fet, el dibuixque hem empratenel qüestionari
mostrava unapaloma diüma i de colors vius . Cal dir, però, que entre els ancians s'intueix, tot i que
no del tot clarament, una altra especialització, palometa per a la nocturna ipaloma per a la diüma,
en consonància clara amb la grandària de cadascuna.
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reparteixen les respostes mésgradualment:papallonaun 48%, maripossa un 29%, paloma

opalometa un 4%. Destaca una nova innovació, en aquest cas doble, que resulta de dues

adaptacions fonètiques diverses del mot castellà maripossa. D'una banda, hi ha

marip [o ]ssa, amb obertura de la o tònica i, de l'altra, maripo [z1aamb sonorització de la s.

Totes dues assoleixen un important20%de les respostes, sobretot aCrevillent i Guardamar.

LLAGOST (vg. ítem i fitxa núm. 212; vg . mapa 140)

Ilagost

més de60 de 37a60 de 18a36de9a17
anys anys anys anys

EM lla(n)gostí, cavallet E]saltamontes Esaltamonts

Gràfic 297. Resultats de !!agost per edats.
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Gràfic 298. Resultats de Ilagost segons programa
educatiu .

Llagostí i, menys, Langostí, són les denominacions tradicionals comarcalsd'aquest

crustaci terrestre. Guardamar, en canvi, discrepa de la resta de la comarca amb la forma

cavallet. Totes aquestes formes, en tot cas no estàndards, suposen més del 80% de les

respostes dels ancians. S'hi ha esgolat el castellanisme saltamontes en vora un 20%de les

contestacions, bàsicament aGuardamar. Les formes tradicionals i el castellanisme arriben

a igualar-se entre els adults. Tres quartes parts de les respostes dels jóvens sónsaltamontes

mentre que les formes tradicionals es redueixen al 25%.

Els escolars en bloc i sense distincions segons el programa educatiu es decanten

completament persaltamontes . Lla(n)gostí és respostaresidual . L'adaptaciósaltamonts té

alguna ocurrència entre els escolaritzats en castellà .
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PANEROI.A, ESCARABAT DE CUINA (vg. ítem i fitxanúm. 213; vg . mapa 158)

panerola, panderola

m6sde60 de 37a60 de 18a36

	

de 9a17
anys anys anys anys

panerola, panderola p cucaratxa

Gràfic 299. Resultats depanerola per edats .
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Gràfic 300 . Resultats de panerola segons programa
educatiu .

PanderolaaGuardamari Crevillent i panerola ala resta són les respostes exclusives

dels ancians i les que s'han d'assignar al model tradicional de la comarca. Cucaratxa

apareix sobtadament i amb força entre els adults i jóvens -un 35%- però les variants

tradicionals encara hi sónmajoritàries .

Elsescolaritzats en catalàprefereixencucaratxa. També, encara queno tant, ho fan

els escolaritzats en castellà, apesarque el gràfic en mostre resultats contraris. Els individus

jóvens quehanrebutl'assignatura deValencià que hi hemfet encabirhanoptatsempre per

les formes tradicionals, de manera que en conjunt, el grup en presenta un clar

manteniment. Globalment, però, només el grup d'escolars ja ha optat per cucaratxa .
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VESPA (vg. ítem i fitxa núm. 214)

vespa

més de 60 de 37 a 60 de 18 a 36

	

de9 a 17
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Elvespa pavespa, Ilobet 17 (a)vispa

Gràfic 301 . Resultats de vespa per edats .
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Gràfic 302 . Resultats de vespa segons programa
educatiu .

La denominacióvespa no és gens habitual en el model tradicional de la comarca.

Hi predomina lavariant avespa, forma que, al costat deIlobet, ha esdevingut resposta d'uns

tres quarts de la població adulta en general. El castellanisme avispa és gairebé la resposta

unànime de la població de Guardamar i Crevillent, on pràcticament s'ha instaPlat com a

forma tradicional .

Els escolaritzats en castellà mantenen avespa com a resposta més repetida -un

55%-, però el castellanisme avispa avança clarament. Els escolaritzats en català

prefereixen avispa en un 60% mentre que la resta manté avespa . Aquesta preferència

podria indicar que els escolars que participen d'aquesta mena de programa educatiu

desenvolupat bàsicament en català es troben unamicamésallunyats delmodel tradicional .

Tot i que diversos indicis d'altres ítems apuntenenvers aquesta idea, cal dirque, en aquest

cas, la preferència genera per avispa a Crevillent i, en bona part, aSanta Pola -localitats

on hi ensenyament en valencià-, inclina els resultats d'aquest grup envers l'èxit del

castellanisme . Més encara, tot el camp d'Elx i la resta de localitats mitjanes del seu terme
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mantenen claramentaoespa, localitats que no posseeixen ensenyament en català .
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TERANYINA (vg. ítem i fitxa núm. 215)
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Gràfic 303. Resultats de teranyina per edats.
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Gràfic 304. Resultats de teranyina segons programa
educatiu.

Taranyina és la resposta majoritària dels ancians -voraun 80%-, tot i que ja han

introduït el castellanisme telaranya en més d'un 20%. Aquesta introducció esdevé

majoritària entre els adults -un55%- i mésencara entre els jóvens -més d'un 70%-, tot

en detriment del tradicional taranyina.

Els escolars accentuen la tendència amb contundència, sobretot els escolaritzats

en castellà, la resposta dels quals és unànimement el castellanisme. Els escolaritzats en

català reprenen en un 11% el tradicional taranyina alhora que introdueixen l'estàndard

teranyina. Aquestadarrera forma només entre individus d'Elx i de Guardamar.
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CAMELL (vg. ítem i fitxa núm. 216)

camell

anys anys anys anys

19 garrell p camello pcamell

Gràfic 305. Resultats de camell per edats.
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Gràfic 306. Resultats de camell segons programa
educatiu.

La variant que presenta la sonorització de la velar inicial, gamell, és la pròpia del

model lingüístic tradicional . És resposta del 45% dels ancians. Camell també hi té força

presència -un 38%-, igual com el castellanisme camello amb un 16%. Els adults

afavoreixen amb claredat camello -un 60%- i fan decaure simultàniament les formes

genuïnes -les quals es queden aproximadament en un 20% cadascuna. Els jóvens

abandonen definitivament la forma tradicional però fan desendir el castellanisme -a un

20%- a favor de l'estàndard camell -un80%.

Els escolars mantenen clarament la situació que han presentat els jóvens, encara

ambun petit reforç de camell. No hi ha diferències rellevants entre els programeseducatius.

Recordem, però, que una simple adaptació fonètica del castellà camell -com ocorria en

cepill de cepillo- produeix un resultat plenament satisfactori en català . Aquest fet deu

explicar, en gran part, l'èxit de camell.
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RATA PENADA,RATA PINVADA (vg. ítem i fitxa núm. 217; vg . mapes 170 1171)
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Gràfic 307. Resultats de rata penada per edats.

	

Gràfic 308. Resultats de rata penada segons programa
educatiu .

La denominació tradicional del Baix Vinalopó d'aquest mamífer volador no

coincideix amb cap subestàndard català : mosseguello i ses múltiples variants

-mossiguello, morseguello, morseguello, mossiguillo, mossiguillo, morseguillo- són

resposta única entre els ancians. La pressió del castellà ha fet que s'introduesca la forma

murciélago -moltpuntualment pronunciatamb [ 6]-en prop del30%de les respostes dels

adults i jóvens . La resta encara prefereix la forma tradicional pròpia.

Els escolars en bloc mostren un canvi substancial. Aquest canvi, però, es troba

bàsicament condicionat pel comportament dels escolaritzats en català . Aquest grup

prefereix de manera gairebé abassegadora la innovació estàndardvalencianaratapenada

-i menys rat penat; mantenen un fort ús del castellanisme murciélago i arraconen

definitivament el modeltradicional . Els escolaritzats en castellà,per contra, encara s'aferren

al model tradicional en un 65%, tot i que l'estàndard rata penada supera ja el 10%.

Anecdòticament tornen a mostrar la presència d'una adaptació fonètica murciélac.
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Gràfic 309. Resultats degranota per edats.
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Gràfic 310. Resultats de granota segons programa
educatiu .

Granota és, sens dubte, la unitat tradicional quedenomina aquest amfibi. Es troba,

però, bastant afeblida en algunes localitats, com ara Santa Pola, Guardamar, la Marina,

Torrellano o l'Altet. En canvi, té encara força vitalitat a Elx i, sobretot, al camp . Globalment,

doncs, granota assoleix el 65% de les respostes de la població anciana i el castellanisme

rana la resta de contestacions.

Rana avança posicions i iguala el nombre de respostes agranota en la generació

dels adults. S'accentua encara més aquesta tendència entre els jóvens, de manera que la

forma tradicional es redueix a poc més del 30%, mentre querana s'aproxima al 70%.

Els escolars, per contra, inverteixen les preferències i tornen a reprendre granota,

forma aquesta també estàndard en català -més del 60%. Els escolaritzats en català

presenten uns resultats més clarament afavoridors d'aquest forma; el castellanisme s'hi

redueix al mínim.
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DRAGÓ (vg. ítem 1 fitxa núm. 219)
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Gràfic 311 . Resultats de dragó per edats.

	

Gràfic 312. Resultats de dragó segons el programa
educatiu .

Aquest rèptil només té un nomcomarcal tradicional, dragó -puntualment tragó o

dragonet-, el qual a més a més coincideix amb l'estàndard. Vora el 80%de les respostes

dels ancians mostrenaquestavariant . Ja hi ha, però, algun cas del castellanisme lagarti[x]a

o de la innovació, sembla que bastant recent, fardatxet .

Els adults ja opten majoritàriamentpel castellanisme esmentat-un 41 %- tot i que

a poca distància de la forma tradicional -un 39%. Fardatxet mostra un lleugera tendència

a augmentar. Aquesta tendència encetada pels adults s'accentua entre els jóvens, de

manera que lagarti[xja recull el 60% de les respostes i dragó només el 27%. La falta de

coneixement de la fauna autòctona del jovent els espenta a introduir noms impropis o

inexactes com ara drac, salamandra osargantana .

Els escolars mantenenexactament la distribució de noms quepresenten els jóvens .

Afigen, amésamés, l'adaptació llagarti[x]a o lagarti[d3]a, però encara de manera no gaire

significativa . En tot cas, cal remarcar que el grup amb l'ensenyament vehiculat

majoritàriament en català presenta més ocurrències de dragó i de fardatxet i menys del

castellanisme.
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FARDATXO, LLANGARDAIX (vg. ítem i fitxa núm. 220)
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Gràfic 313. Resultats de fardatxo per edats.

	

Gràfic 314. Resultats de fardatxo segons el programa
educatiu.

Fardatxo és l'única forma existent en el model de llengua tradicional de tota la

comarca. Es veu clarament açò en la resposta unànime dels ancians. Els pares incorporen

el castellanisme lagarto en un 20%, tot i que mantenen fardatxo coma forma majoritària.

Semblantment ocorre entre els jóvens, fins i tot amb una petita reducció de l'ús del

castellanisme. Els escolars prefereixen lagarto de manera majoritària-abasta el 45%. Tot

i això, el segon gràfic mostra un desajustament, ja que la preferència de lagarto per part

dels escolars del primer gràfic no coincideix amb la preferència de tadatxo del segon.

Novament són els individus jóvens, però ja no escolars, que han cursat l'assignatura de

Valencià els que esbiaixen els resultats. Efectivament, el grup d'individus actualment

escolaritzats en castellà prefereix clarament lagarto, però els resultats mostren l'aportació

importantde fardatxo dels jóvens que hi aglutinem. Açò fa quedecanten els resultats envers

l'afavoriment de la forma tradicional . Els escolaritzats en català sí que mantenen l'ús de

tardatxo però tambéincorporenl'estàndard centralllangardaix, malgrat quede manera poc

significativa. En tot cas, llangardaix només apareix a Elx.

Per últim, les adaptacionsllagart olagart sónforça minses però apareixen en boca

dels escolaritzats en castellà, com en altres ocasions .

100 100

90 90

60 80

70 70
60 60

50
50

40
40

30
30

20
20

10

0 10

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

855

TAURÓ (vg. ítem i fitxa núm. 221)

tauró

®tauró p tiburó

Gràfic 315. Resultats de tauró per edats.
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Gràfic 316. Resultats de tauró segons el programa
educatiu .

Tauró és, segons els resultats, una denominació innovada, inexistent en el model

tradicional, on només se sent tiburó . 52a Aquell comença a tenir alguna ocurrència ja en la

segona generació-un 5%-, arriba al 30%en els jóvens i és majoritari en el infants-prop

d'un 60%.

Tauróés gairebé categòric en els escolaritzats en català-més d'un 80%-, mentre

que en els que tenen l'ensenyament en castellà es reparteixen aparts iguals les respostes

entre tauró i tiburó.

sea Sembla, però, que diversos informants de Santa Pola ha identicat tauró com aforma
tradicional, però en desús.
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TONYINA (vg. ítem i fitxa núm. 222)
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Gràfic 317. Resultats de tonyina per edats.

	

Gràfic 318. Resultats de tonyina segons el programa
educatiu .

PARDAL, OCELL (vg. ítem i fitxa núm. 223)

No són massa significatius els canvis que ha experimentat aquesta denominació.

Tonyina o tonyineta ha estat resposta única en les tres generacions d'adults . Els escolars

incorporen duesvariants noves, totes dues d'origen castellà : unaadaptada ala fonètica del

català atú, però molt poc significativa, i l'altra directament presa d'aquella llengua, atún .

Tota la comarca en peça fa servir la formapardal. No s'ha introduït capaltra unitat

lèxica diferent .
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BEC (vg. ítem i fitxanúm. 224)

Gràfic 319. Resultats de bec per edats.
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Gràfic 320. Resultats de bec segons el programa
educatiu .

El castellanisme pico s'ha instaPlat en el model tradicional de tota la comarca. A

més a més, és resposta única en les tres generacions d'adults. Els escolars, però, mostren

un canvi destacat . Fanaparèixer dues variants : d'una banda, hi ha la forma estàndard bec

1, d'altra, l'adaptació fonètica pic. Aquestes dues innovacions són poc significatives en els

escolaritzats en castellà, de manera que la responsabilitat del canvi recau en el grup

escolaritzat en català. Efectivament, prop de]60%de les respostes d'aquest grup pertanyen

a l'estàndard bec, mentre quepic abasta el 20%. L'altre 20% manté la forma tradicional.
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CUA (d'ocell) (vg. ítem i fitxa núm. 225)
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Gràfic 321 . Resultats de cua (d'ocell) per edats .
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Gràfic 322 . Resultats de cua (d'ocell) segons el
programa educatiu .

Rabo i cola es reparteixen aparts iguals les respostes dels ancians de la comarca.

Coa, per a la dels ocells, sembla que ha estat la forma tradicional de tota la comarca.

Actualment roman de manera residual entre els ancians del camp d'E1x.525 Rabo perd

freqüència d'ús en els adults a favor de cua, novetat de caire estàndard en català -que

frega el 25%. Aquestapresenta un augment considerable en els jóvens -arriba al 45%. Els

escolars encara accentuen el canvi i prefereixen cua en un 65%. Percentatge que

s'incrementa fins el 80% entre els escolaritzats en català . Rabo es redueix fins queesdevé

poc significatiu entre jóvens i infants. Cola, coincidint amb el castellà estàndard, es manté

força vigent : al voltant del 50% en les tres generacions d'adults, un 40% en els escolaritzats

en castellà i un 20% en els que ho estanen català.

ses Però l'ocell anomenat cuereta pren a totes les localitats el nom de coeta, a pesar que
l'extremitat tan vistosa i inquieta de l'ocell ja s'anomene habitualment rabo o cola .
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cuA (de peix) (vg. ítem i fitxa núm. 226)

Gràfic 323. Resultats de cua (depeix) per edats .
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Gràfic 324. Resultats de cua (de peix) segons el
programa educatiu .

Al contrari que per ala dels ocells, la dels peixos encara es manté com acoa en el

model tradicional. És resposta de¡ 50% dels ancians, al costat del castellà cola que ocupa

l'altra meitat de les respostes. Cal dir, però, quecoa no existeix a Crevillent ni aGuardamar

on noméshi ha cola . Améscoa perviu sobretot en la zona costanera-Santa Pola, l'Altet ;

a Elx es troba molt i molt minvada.

Els adults fan descendir el percentatge de coa fins aun escadusser 12%a favor de

cola -62%-però també de la innovació normativa cua, la qual arriba al 28%.

Els jóvens continuen fent avançar cua, igual com els escolars, de manera que

esdevé la resposta majoritària amb diferència -un 60%-, més encara entre els

escolaritzats en català . La forma tradicional gairebé desapareix, així com descendeix el

castellanisme cola.
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CUA(carnosa, de gat) (vg. ítem i fitxa núm. 227)
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Gràfic 325. Resultats de cua (carnosa, de gat) per edats. Gràfic 326. Resultats de cua (carnosa, de gal) segons el
programa educatiu .

Per últim, cal fer esment de la cua carnosa de certs animals com ara la del gat. La

denominació ara sí tradicional d'aquesta extremitat és rabo en totes les localitats . És la

resposta absolutament majoritària d'ancians i adults .

Els jóvens, però, introdueixen fortament l'estàndard cua, amb més del 40% de les

respostes, tot i querabo encara es manté majoritari .

Els escolars, per fi, novament generalitzen l'estàndard cua, sense distincions gaire

granssegons el programa educatiu . Malgrat això, el grup escolaritzat en castellà manté, com

ocorre sovint en l'àmbit lèxic, el model tradicional amb més fidelitat .
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Gràfic 327. Resultats de ploma per edats.

	

Gràfic 328. Resultats de ploma segons el programa
educatiu .

Ploma és pertanyent al model de llengua tradicional de la comarca, però no de

Guardamar ni Crevillent, que l'han substituïda pel castellanisme pluma. Es manté una

estabilitat bastantnotable. Cal destacar, però, queels escolaritzats en català prefereixenmés

clarament l'estàndardploma que els escolaritzats en castellà .
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Gràfic 329. Resultats de oroneta per edats.
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Gràfic 330. Resultats de oroneta segons el programa
educatiu.

Golondrina és un castellanisme flagrant queha esdevingut formaúnicaen el model

tradicional comarcal. L'estàndard oroneta té ocurrències esporàdiques i poc signficatives

en general. Tot i això, els escolaritzats en català responen oroneta en més d'un 20%, a més

a més en totes les localitats on existeix aquest programa educatiu.
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Gràfic 331 . Resultats de teuladíper edats.
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Gràfic 332. Resultats de teuladí segons el programa
educatiu .

Taulaí per teuladí és la resposta única de les tres generacions d'adults a tota la

comarca llevat de Guardamar i Crevillent, on s'ha instal-lat el castellanisme adaptat gorrió

en el model tradicional . Els infants trenquen aquest harmonia . El canvi més notable és la

introducció de la forma estàndard valenciana teuladí, a causa del comportament dels

escolaritzats en català, els quals són els queefectivament la fomenten -un 50%. Tot i això,

l'altre grup incorpora també dues novetats que podemencasellar en la mateixa unitat . Es

tracta dels híbrids entre l'estàndardteuladí i el localtaulaí: teulaí itauladí. Totesdues formes

superen juntes el 30% de les respostes. Gorrió experimenta un petit descens. La forma

pertanyent al model tradicional descendeix clarament, sobretot enels escolaritzats en català .
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Gràfic 333. Resultats de ànec /collverd) per edats.

	

Gràfic 334. Resultats de ànec (collverd) segons el

programa educatiu .

Per a l'ànec que hem fet aparèixer al dibuix del nostre qüestionari -el collverd-

hi ha un grup d'informants, tots delcamp d'Elx, que hanoptat per la forma tradicional gabre

per al mascle oànera pera la femella. Pato, però, és majoritària en les dues generacions

de mésedat . Els jóvens, els qualsmantenengabre-ànera de manera residual, ja ha introduït

lainnovació normativaànec en prop d'un30%. Els escolars incrementen aquesta preferència

i es reparteixen a parts iguals el castellanisme pato i la innovació normativa ànec .

Cal dir que les diferències que s'estableixen segons el programa educatiu són

notables . Pato és encara lleugerament majoritari en el grup escolaritzat en castellà -un

52%- mentre queànec s'emporta la resta de respostes. L'altre grup opta ja clarament per

ànec en prop d'un 70%. Tot i que la innovació és present a tota la comarca, els infants amb

menys contacte amb el model tradicional -els d'Elx 1 la Marina- la incorporen més

526 Apareix, en segona resposta, unamala lectura anéc .
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Gràfic 335. Resultats de pota (d'un ocell) per edats.

	

Gràfic 336. Resultats de pota (d'un ocell) segons el
programa educatiu.

Per a les potes d'un ocell, la immensa majoria dels adults es decanten pel

castellanisme pata . Anecdòticament apareix pota entre ancians, formes que corresponen

sobretot al camp d'Elx on sembla que s'ha conservat aquesta variant genuïna en el model

tradicional. Els escolars són els únics quetrenquenla monotoniageneral. Pota aconsegueix

el 35%, sobretot gràcies a la preferència del grup escolaritzat en català, ja que en l'altre grup

pota és minoritari . L'ús de cama és quantitativament anecdòtic.
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Gràfic 337. Resultats de pota (d'un ase) per edats.

	

Gràfic 338. Resultats de pota (d'un ase) segons el
programa educatiu.

Pota, aplicada aun quadrúpede, sí que té existència tradicional evident. És resposta

majoritària en els ancians-més d'un 50%. En descendeix l'ús en els adults i arriba gairebé

adesaparèixer entre elsjóvens . De noues escolars reprenenpota de manera similar a la de

1'ítem anterior.
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Gràfic 339. Resultats de ase per edats.

	

Gràfic 340. Resultats de ase segons el programa
educatiu.

Ase és la forma tradicional de tota la comarca. Roman viva en el record de la

majoria i tambéen la fraseologia. La preferènciaen l'enquesta, però, reflecteix quees tracta

d'un mot en plena recessió . Es manté més clarament a la Marina i Crevillent, però només

entre els ancians. La resta ja ha optat perburro de manera ben aclaparadora.

Els escolars, però, comencen a introduir innovacions que, per altra banda, no hi

tenenencara gaire transcendència. Cal destacar la recuperació d'ase en més d'un 20% de

les respostes dels escolaritzats en català, novament sobretot de la Marina i Elx, però també

aCrevillent . Un grup d'aquestes respostes, però, té unapronúnciaasse, la qual cosa implica

que la recuperació és, en gran part, d'origen escrit .
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PORC (vg. ítem i fitxa núm. 235)

Gràfic 341 . Resultats deporc per edats.
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Gràfic 342. Resultats de porc segons el programa
educatiu.

Porc ja ha desaparegut del parlar tradicional peraanomenaraquest animal, tot i que

es conserva en altres situacions -aplicat apersones o en companyia de Sant Antoni. En el

seu lloc, s'ha optat per denominacions d'origen castellà : xino sobretot al camp o cerdo i,

menys, cotxino més aïna als nuclis urbans .

Han estat els jóvens els que han trastocat aquesta situació estàtica de les dues

generacions de més edat amb la introducció de la innovació normativa porc en prop d'un

30%. Els escolars han accentuataquesta tendència i ja responen porc en vora el 60%de les

respostes.

La preferència per la innovació normativa coincident en part amb el model

tradicional és la mateixa en els dos grups d'escolars. S'hi mantenen relativament les

denominacions dels adults, sobretot cerdo però també xino, entre els escolaritzats en

castellà, de manera que totes juntes sumen la meitat de les respostes. Com ocorre sovint

porc és més fàcilment admissible en àmbits contextuals força castellanitzats, en concret a

Elx 1 la Marina.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic . 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

869

100

90

80

70 -

60 -

50

40 -

30 -

20

10

BOU, TORO (vg. ítem i fitxa núm. 236; vg . mapa 095)

bou, toro

_1-~1. 1 l-~ _ _I [= r1_ JJ-L
més de 60

	

de 37 a 60

	

de 18 a 36

	

de 9a 17 anys

anys anys anys

10bou 0t[O] ro pt[olro

100

90

80

70

60

50

30

20

10

no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eval

bou pt[Olro pt[olro

bou, toro

Gràfic 343. Resultats de bou per edats.

	

Gràfic 344. Resultats de bou segons el programa
educatiu.

Boués la forma tradicional de gran partde la comarca. Crevillent i Guardamar, però,

posseeixen la forma toro, amb o oberta. L'ús de les dues formes és únic en les tres

generacions d'adults . Només cal remarcar l'augment de les formes toro, amb o tancada,

corresponent a la tendència fonètica (ja comentada en aquest capítol l'apartat 3.1 .4), de

tancament de les vocals obertes que mostrenjóvens i infants.
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Gràfic 345. Resultats de banya per edats.

	

Gràfic 346. Resultats de banya segons el programa
educatiu .

El model tradicional només conté el castellanisme cuerno, única resposta entre

ancians i adults . Banyaapareix entre jóvens i escolars en un escàs 15%, sobretot en els que

tenen l'ensenyament vehiculat en català, on assoleix vora el 30%.
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MUNYIR (vg. ítem i fitxa núm. 237)

100

90

30

70

60

50

40

30

20

10

0

munyir

m6sde60 de37a60 de18a36 de9a17
anys anys anys anys

®(es)rrunyir E] monyir i vars . p ordenyar t7 sacar/traure la llet

munyir

no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eval

o (es)rnunyir p monyir i vars . O ordenyar p sacar/traure la llet

Gràfic 347. Resultats de esmunyir per edats.

	

Gràfic 348. Resultats de esmunyir segons el programa
educatiu .

Esmunyir o munyir són variants pertanyents al model tradicional i coincidentsamb

la normativa. Tenen més d'un 30% d'ocurrències entre els ancians, percentatge que decau

paulatinament fins esdevenir bastant anecdòtic entre escolars -un 7%. Les variants no

normatives, sobretot monyir sóntambé força habituals entre els ancians, augmenten en la

segona generacióperatomaradisminuir entre els jóvens i desaparèixer entre els escolars.

El castellanisme ordenyar ja és benhabitual entre els ancians, de manera especial

a Crevillent -on és forma única- i a Guardamar. Experimenta un creixement notable fins

obtenir més del 70% de les respostes dels escolars, sobretot dels escolaritzats en castellà,

ja que l'altre grup encara manté (es)munyir i sobretot innova la forma perifràstica sacar o

traure la llet.
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ACÍ (vg. ítem 1 fitxa núm. 238)
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Gràfic 350. Resultats de ací segons el programa
educatiu .

Ací només apareix entre els jóvens i escolars, de manera espectacular en els

escolaritzats en català, sobretot d'Elx i la Marina . La resta encara prefereix la variant aquí,

pròpia del model tradicional i coincident amb el castellà .
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CAPA (vg. ítem i fitxa núm. 239)
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Gràfic 351. Resultats de cap a per edats.

	

Gràfic 352. Resultats de cap a segons el programa
educatiu .

La variant metatitzadapaca és formaúnica en tots els parlants de Santa Pola i en

els de més edat de Torrellano i l'Altet . Dret a o detr a és forma molt minoritària i només

s'observa alguna ocurrència esporàdica al camp d'Elx. D'altra banda, el castellanismepa

és la variant més estesa i pròpia del model tradicional de la resta de la comarca. La

normativa cap a ja té una presència força elevada en la segona generació -un 16%; més

encara entre els jóvens -un 44%; i una mica menys entre els escolars . En tot cas, aquesta

formaestàndard és la més sentida entre els escolaritzats en català i no tant en l'altre grup .

El castellanismepa mantéforçavigorositat en els escolars-més del50% de les respostes.
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PROP (vg. ítem i fitxa núm. 240)
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Gràfic 353. Resultats de prop per edats.

	

Gràfic 354. Resultats de prop segons el programa
educatiu .

Cerca és la variant actualment tradicional de Guardamar, forma que es conserva

inalterada en totes les generacions. Ala resta de la comarca només hi haprop opropet.
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LLUNY (vg. ítem i fitxa núm. 241)

Gràfic 355. Resultats de lluny segons el programa
educatiu .
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Gràfic 356. Resultats de lluny segons el programa
educatiu.

Llunt o allunt són les formes hegemòniques de la comarca. Només destaca la

innovació normativa lluny apareguda entre els escolars de l'Eva(. És resposta d'un poc de

la meitat de les respostes d'aquest grup .
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AESPAI, APOC APOC, DE MICA EN MICA (vg. ítem 1 fitxanúm. 242; vg . mapa 077)
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Gràfic 357. Resultats de a espai per edats.
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Gràfic 358. Resultats de a espai segons el programa
educatiu .

A espai(et) od'espai(et) són les formes méshabituals alacomarca, gairebé úniques

en totes les generacions. Només cal destacar la presència de a espau(et) a Torrellano 1,

sobretot, a 1'Altet 1 una innovació santapolera a poc o a poquet que conviu ambla primera.

Nomésinteressa destacar que de les dues formes bàsiques que apareixenala comarca, és

d'espai(et) la que experimenta un creixement continu i gradual. No deuser casualitat que

siga la que coincideix amb el castellà despacio (<de espacio) .
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DAMUNT, SOBRE (vg. ítem i fitxa núm. 244)
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Gràfic 359. Resultats de damunt per edats.

L'única forma general per a aquesta preposició és damunt. Només Guardamar

alterna encima ambdalt en la generació d'ancians. Els mésjóvens d'aquesta localitat opten

definitivament perencima, llevat dels infants quedonennomés la formanormativadamunt

com a resposta.
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DAVALL, SOTA (vg. ítem i fitxa núm. 245)

davall 0 baix

davall, sota

Gràfic 360. Resultats de dava!! per edats.

Eval

®davall pbaix

davall, sota

Gràfic 361 . Resultats de dava!! segons el programa
educatiu.

La preposició davall no és tradicional a la comarca. Apareixen diversos individus

jóvens i escolars que la donen com a resposta, en el darrer cas, únicament en el grup

escolaritzat en català .
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DINS, DINTRE (vg. ítem i fitxa núm. 246; vg . mapes 079 i 080)
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Gràfic 362 . Resultats de dins per edats .
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Gràfic 363 . Resultats de dins segons el programa
educatiu .

Globalment, el Baix Vinalopó prefereix dintre en totes les generacions 1 grups i de

manera aproximadament semblant . No es podencomentar canvis generals significatius . Fa

l'efecte, però, que hi ha una lleugera tendència envers la formadins .
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MAI (vg. ítem i fitxa núm. 247)

mai mai

Eval

o mài 0nunca

Gràfic 364. Resultats de mai per edats.

	

Gràfic 365. Resultats de mai segons el programa
educatiu .

No hi ha variació destacable quanta l'ús d'aquest adverbi. Nuncaés forma únicade

Guardamar, però perd ocurrences entre els infants a favor de la normativa mai.
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MASSA (vg. ítem i Ftxa núm. 248)
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Gràfic 366 . Resultats de massa per edats .

	

Gràfic 367 . Resultats de massa segons el programa
educatiu .

Quatre són les variants que corresponen al quantitatiu massa aparegudes en la

generació dels ancians. La mésfreqüent és demasiat,ambprop de la meitat de la respostes.

Aquesta forma és pròpia d'Elx i el seu camp, la Marina i Guardamar. L'estàndard massa

encara es conserva en l'Altet, Torrellano i Santa Pola . Per últim, trobem el castellanisme

demassiao, propi ja del model lingüístic tradicional de Crevillent . En les localitats on no

existeix massa en la generació, hi ha una altra forma que fa l'efecte que siga la innovació

quesubstituímassa en el seu moment. Es tractadel sintagma de més, força habitual encara,

ja que assoleix el 30%, de manera especialment viva al camp d'Elx."" La segona generació

manté la mateixa distribució de les formes que els ancians.

Els jóvens, però, hi introdueixen canvis importants . Bàsicament reprenen la forma

527 Recordem que el qüestinari recollia l'ús de massa en funció de modificador verbal. De
més sembla que no té existència en qualsevol altra funció : me n'ha posat de més però m'ha posat
molta aigua i, en cas extrem, demasiat aigua, tot i que aquesta expressió darrera fa l'efecte que siga

molt poc habitual.
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normativamassa i abandonenlentament demasiat. Els infants, per últim, mantenen tota la

variació anterior, però fomenten decididament el castellanisme demasiat, ara sense

sonorització de las.
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Gràfic 368. Resultats de açò per edats.

	

Gràfic 369. Resultats de açò segons el programa
educatiu.

El model tradicional comarcal no coneix cap altra forma que no siga astò, la qual

esdevé resposta únicaen les dues generacionsde mésedat. Apareix discretament la forma

estàndard i general en gran part del valencià açò en els jóvens i, un xic més, entre els

escolars, bàsicament l'Eva!. Efectivament, en aquest grup açò obté un 40% de les respostes

enfront del 5% de l'altre grup .
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Gràfic 370. Resultats de bastant per edats .
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Gràfic 371 . Resultats de bastant segons el programa
educatiu .

Tota la comarca llevat de Guardamar conserva el quantitatiu bastant inserit en el

model tradicional. Guardamar, en canvi, ha optatperprou, comha fet gran part del valencià .

Aquest resultat es veu clarament en les dues columnes de la generació dels ancians. Es

produeix, però, un augment constantde la formapanvalencianaprou, laqual arriba aafectar

prop del 30% de les respostes dels escolars . La majoria d'aquestes respostes, en canvi,

pertanyen als escolaritzats en català .
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MENYS (vg. ítem i fitxanúm. 252)

Gràfic 372. Resultats de menys per edats.
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Gràfic 373. Resultats de menys segons el programa
educatiu.

Actualment no hi ha cap altra forma tradicional a la comarca que menos, com ho

palesen els resultats del qüestionari en laprimera i segona generacions. La formanormativa

menysapareix en els jóvens de manera força impetuosa, ambprop del50%de les respostes.

Els escolars ja prefereixenmenys de manera evident, ja que suposenvora el 70%. Tots dos

grups d'escolars obtenenaquests resultats, tot i quecal dir queVEoal té mésocurrènciesde

la forma normativa.
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3.3.3. Alguns aspectes destacables: les adaptacions i la promiscuïtat dialectal

Hem realitzat una visió àmplia de la situació del lèxic a la comarca segons la vitalitat

que té cada mot en els grups d'edat considerats i també, en el cas dels escolars, segons el

programa educatiu en què es troben matriculats. Aquesta descripció llança ja dades

generals força interessants . N'hi ha dues de sovintejades que cal comentar. D'una banda,

destaca el nombred'adaptacions fonètiques queexperimenten certs castellanismes sobretot

en els grups d'edat mésjove"' . En segon lloc, es detecta tambéun cert grau de promiscuïtat

lèxica dialectal, amb formes provinents del

català central 1 d'altres de l'estàndard valencià .

Pel que fa al primer cas, hem pogut

detectar un nivell alt de voluntat de correcció

sobretot per part dels grups que han entrat en

contacte escolarambel català normatiu, la qual
0

cosa els duu a seguir unes regles forjades a
9la
V

còpia d'analogies i freqüènciesamb el castellà,

	

'°°
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que no sempre són encertades 1 que ratifiquen

	

GRUPS D'EDAT

Gràfic 374 : formes lèxiques adaptades fonèticament
l'omnipresència

	

del

	

castellà .

	

Aquest

	

i grups edat

comportament condueix a esmenar molts

castellanismes i errar sovint en el resultat :

gemels, tobill, escalofred, gema, sarampió,

colxó, borbuixa, llagart, arat, saltamonts, atall,

allà on el parlar tradicional diubessons, turmell,

calfred, rovell, pallola, matalaf, bambolla,

fardatxo, aladre, llagostí, drecera, entre d'altres .

374) i, pel que fa als escolars, sobretot de (Ecas
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Programa educatiu

sobretot aguditzada en els jóvens (vg. gràfic

	

Gràfic 375 : formes lèxiques adaptades fonèticament i
tipus de programa educatiu

(vg. gràfic 375) . No és pas casualitat. Els grups més susceptibles de caure en aquesta

528 Malgrat que l'adaptació és un fenomen fonètic, creiem més adient fer-lo avinent en
l'apartat lèxic ja que, en realitat, es tracta de manlleus lèxics del castellà, que han patit diverses
adaptacions .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic. 3 Descripció i estudi quantitatiu

	

886

pràctica són els que han entrat en contacte amb la normativa del català però no d'una

manera suficient comper substituir el castellanismes per la forma catalana corresponent .

Tot i això, aquest contacte els ha imbuït lavoluntat de correcció ja que el camp lèxic, doncs,

és l'espill on es reflecteix més clarament la voluntat de correcció dels individus.

Pel que fa al segon fenomen, comja vamdir en un altre treball (Ponsoda & Segura

1997 : 91), comencem aadvertirunacerta promiscuïtatde formes locals i d'altres procedents

de varietats dialectals diferents. Des del punt de vista lèxic ja és evident amb un esguard

ràpid i superficial de la llengua, i sembla que és mésomenysadmèsper part de la població .

MEC diu: «el fet que, fins i tot en el registre més formal, siguin considerades

admissibles un gran nombre de variants, no vol dir de capmanera que se'n pugui fer un ús

promiscu. El locutor ha de ser conseqüent i actuard'acordamb la sevapròpia competència

lingüística; aixòvol dir queno ha debarrejar, per exemple, trets fonètics i morfològics propis

dels parlars occidentals amb d'altres propis dels orientals» . En la pràctica, però, es tracta

d'un fet força difícil de dur-se aterme. En efecte, es pot constataramb les nostres dadesun

reflex d'aquesta fenomenologia. Vegem-ho.

Segons el nostre qüestionari, no hemtrobat capcas dins el camp de la fonètica ode

la morfologia que es puga atribuir de manera exclusiva a cap altra varietat lingüística del

català, si n'exceptuem lògicament les que es poden considerar estàndard en general o

estàndard valencianes i un cas escadusser : néixer . Puntualment i de manera independent

al nostre estudi, hem pogut detectar algun cas ben poc freqüent de trets fonètics o

morfològics d'origen central comarahu sentu, no pateixis, no fotis, Déu n'hi do que no són

més que anècdotes que corroboren una certa comunicació interdialectal, circumscrita a

individus jóvens i amb unaactitud molt positiva

envers la llengua.
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Gràfic 376: formes lèxiques provinents del català
central per grups d'edat
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escolars, tenint en compte que la quantitat total

d'ocurrències és baixa. Alguna d'aquestes

-espatlla, nedar- es tracta de variants

fonètiques però que hem optat per considerar-

les a l'apartat lèxics".

Precisament són Elx, seguit de

Guardamar, Santa Pola i Crevillent les localitats
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programa educatiu

Eoas Eval

que se circumscriu bàsicament al'hàbitat urbà .

	

Gràfic 377: formes lèxiques provinents del català
central segons programa educatiu

És propi d'individus amb actitud positiva, tot i

que és present també en els indiferents i, molt poc, en els d'actitud negativa . N'augmenta

la presènciaa mesura que s'incrementa en contacte amb la lectura, sobretot en català . Els

estudiants són, amb diferència, els que més afavoreixen aquesta pràctica, seguits de lluny

pels que tenen estudis mitjans. La resta de graus d'instrucció gairebé no presenten formes

dialectals orientals centrals . Com calia esperar, l'escolarització en català es correlaciona

fortament amb aquest fenomen, tot i que és també present en FEcas (vg. gràfic 377) .

Una de les fonts de provinença més notable d'aquests orientalismes deu ser la

preferència televisiva per la TV3. Efectivament la correlació de la freqüència d'aparició

d'orientalismes amb la predilecció per aquesta televisió és clara. Per últim, cal afegir que

no es troba relacionada amb la freqüència d'ús social del català .

En aquest mateix apartat podem afegir un altre grup de mots no pertanyents a

l'estàndard i que són provinents d'altres varietats valencianes. Al cap i a la fi, es tracta

igualment de promiscuïtat dialectal, tot 1 que la manera en què han arribat a la comarcadeu

ser diferent. N'hem trobat vint-1-cinc .

Normalment tenen unaexistència més reculada en el temps que les anteriors, tot

i que en el grup ancià és ínfima . En la resta de generacions té presència discreta i és,

sobretot, en els escolars quan aquesta presència és converteix en relativament significativa .

Novament sónles localitats més grans on la presència d'aquest fenomen és més constant,

sobretot a Guardamarperò també a Elx i Santa Pola, per tant, a l'hàbitat urbà .

529Les recordem ara: ampolla, dolent, empentar, empènyer, escombreries, escorça, escuma,
espatllat, galleda, joguina, llangardaix, mongeta, nedar, papallona, pastanaga, pessigolles, petó,
renyar, samarreta, sota, tarda, tombarella, trepitjar, treure, vermell, ximeneia .
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El cas de Guardamar és interessant ja que el model tradicional que presenta es

diferencia en un grapat de trets de la resta de la comarca. Molts d'aquests trets són força

cridaners i hanaconseguit marcar bastant el seu parlar. Peraquesta raó, els guardamarencs

tenen un coneixement un xicmés profund d'altres parles valencianes veïnes, comarcals o

no, que fan servir en els registres formals. No hem estudiat el fenomen però hem detectat

aquesta tendència que ja existeix, més diluïda, en els parlants de variants lingüístiques

desprestigiades .530

Novament els escolars pertanyents a 1'Eval en presenten un índex força elevat,

enfront de l'altre grup. La majoria d'aquests trets apareixen en individus que declaren tenir

un ús social de la llengua baix .

En definitiva i segons les correlacions, es pot concloure que l'aparició d'aquesta

mena de formes podria estar condicionada per elements relacionats amb l'ensenyament,

sobretot en català . Així, es podria atribuir al model lingüístic de part del professorat que

prové, sovint, de comarques valencianes més centrals i amb un model tradicional diferent

del del Baix Vinalopó.

L'escola hauria de garantir la seguretat en l'ús de les formes lingüístiques que

l'alumne haja d'aclarir, també la comprensió d'unes altres formes lingüístiques que potser

haja d'utilitzar algun dia. Això produirà necessàriament promiscuïtat dialectal. Sentim

paraules de Gabriel Bibiloni : «les situacions de subordinació generen el que podem

anomenar la cultura lingüística de la fragmentació . [ . . .] En són part la idea força estesa de

la validesa de certes paraules només en el seu àmbit dialectal o la concepció de

l'estandardització com una amenaça al manteniment de les identitats lingüístiques

geogràfiques . Ni una cosa ni l'altra no es donen en les situacions de no-subordinació. Aquí

tots els mots de la llengua són concebuts coma recursos a la disposició de tots els membres

de la comunitat lingüística, i els canvis generats per l'estandardització són vists, en tot cas,

com a part de la dinàmica del canvi històric, no com una alteració d'identitat» (Bibiloni,

1998 : 171).1 gosem afegir ací igualment els trets fonètics o, fins i tot, els morfològics, cavall

sso De fet, hem pogut comprovar com bastants parlants d'aquesta localitat han respost
repetitivament la forma valenciana ací, en comptes de aquí, que és la forma pròpia . Arribats a la
pregunta directa, tots han reconegut que només diuen la segona, la qual consideren única forma
pròpia del parlar del seu poble. En canvi, l'índex de respostes o d'aparició d'acíen aquests parlants
se'ns va presentar força més elevat que a la resta de la comarca, tot i que no l'hem quantificat . Vg.
capítol I apartat 3.2 .2 .2 .
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de batalla prototípic en aquesta problemàtica."'

3.3.4. Tendències generals observades en el lèxic

El lèxic fa l'efecte quefuncione tot d'unaaltra manera si el comparem ambels altres

dos nivells lingüístics considerats. La introducció de novetats, sobretot en un registre

semiformal, sembla mésfàcilment admissible . Notemquela freqüència d'ús de cada unitat

lèxica en un discurs és molt mésbaixa, la qual cosapermet unacontrolabilitat méselevada.

De tota manera, el lligam entre les introduccions normatives i el grau d'exposició al model

que les difon és bastant elevat .

La castellanització és força intensa tot i que també ho és la inserció d'innovacions

normatives per part dels grups que tenen exposició elevada el model que les promou.

Davant d'aquesta relativa facilitat en la modelació del subsistema lèxic, el model tradicional

comarcal no coincident amb la normativa ix molt mal parat.

Apesar d'aquesta ductilitat global de l'esmena lèxica, però, hi ha fortes diferències

entre mots . Mentre queunses troben força arrelats al modeltradicional, sobretot aquellsque

tenen una freqüència d'ús bastant elevada, d'altres s'hi lliguen ja molt feblement.

Efectivament, la freqüència d'ús de cada mot així com la pertinença a camps semàntics

diversos o aàmbits d'ús concrets fan variar força els usos . Notemque l'esmena normativa

es produeix de manera especialment marcada en els mots que apareixen en el context

escolar. Elsméshabituals en els mitjans de comunicació, per contra, tenen força tendència

a castellanitzar-se .

ss' El rebuig d'aquest novíssim fenomen de diversitat dins el català continua incidint en la
dinàmicade diferenciar claramentels grans dialectes com si, altemarformes d'origen divers, fosuna
renúncia a la pròpia identitat . Es tracta de motius no lingüístics els que alimenten aquesta postura,
queenssembla del totrebutjable . Certament tampoc no proposaríempas que es promoguésaquesta
promiscuïtat de manera desenfrenada, però a mesura que -o sempre que- la comunicació
interdialectal augmente, el fenomenque tractemaugmentaràigualmenti, arasí que ens posicionem
clarament, caldria assumir-lo i acceptar-lo.
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3.3. El model tradicional comarcal: entre la dialectologia i la sociolingüística

La visió que tenim de la varietat lingüística que es parla a la comarca del Baix

Vinalopó prové, fonamentalment, d'una sèrie de treballs de cairemésomenys dialectològic

que l'estudien profusament i detingudament. Creiem adient comprovar si el nostre treball

ratifica les troballes d'aquestes investigacions realitzades bàsicament amb la metodologia

tradicional de la dialectologia. O si, al contrari, dosprocediments, el de la dialectologia i el

de la sociolingüística, en part semblantsperò diferenciats en diversos aspectes, produeixen

resultats diversos .

Per regla general, podem afirmar que la nostra visió de la varietat lingüística de la

comarca del Baix Vinalopó és força coincident ambla queaportenels treballs dialectològics

consultats .

El primer estudi que tracta de descriure i explicar el parlar de la nostra comarca,

però no solament d'aquesta, d'unamanera exhaustiva fou la de J. Colomina (1985) . Malgrat

que aquest autorbasa el seu treball en fonaments pròxims a la sociolingüística laboviana,

sobretot quant a l'explicació dels fenòmens mitjançant regles variables, el mètode

d'extracció de la mostra poblacional així com el tractament quantitatiu de les dades es

troben méspròximsala dialectologia tradicional . Efectivament el nombre d'enquestats que

corresponen ala comarcaqueestudiem és de tretze en aquell treball, tot 1 que, això sí, mira

de considerar tant com li és possible grups d'edat diversos .

Seguint aquesta metodologia, hempogut constatar com la visió que ofereixen les

nostres dades es troba molt pròxima a la visió lingüística que proporciona aquest

investigador. Deixant de costat certs deta11s532, si confeccionéssem mapeson es plasmés la

resposta majoritària quehemobtingutacada pregunta, coincidirien forçaambla descripció

de J. Colomina, a pesar dels més de vint anys transcorreguts entre un treball i l'altre .

Lògicament hauríem de deixar de costat les respostes dels escolars, les quals aquest

investigador optà perno tenir en compte .

Com és natural, a mesura que la mostra augmenta en representativitat, creix

532 Així hempogut detectar el casximenera queColomina recull a Guardamaron nosaltres
hemsentit xumenera al 98% dels informants ; demasiat, que no ens ha aparegut en cap enquesta a
Crevillent on predomina demassiao en un 87%; i, sobretot, la detecció de l'assimilació vocàlica
progressiva dela palatal [E] (['tEr8 ] , [181E] etc.) aGuardamari Crevillent on nosaltres no n'hem trobat
capcas.
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l'exactitud en les consideracions i apreciacions, tendeixenadesaparèixer els esbiaixaments

que sol crear l'escassesa d'informants 1, generalment, sol elevar-se el grau de diversitat

recollida.

El nostre treball mostra que tot el conjunt de trets que hi hem tingut en compte,

coincidint amb gran part amb els treballs dialectològics anteriors realitzats, continuen

mantenintvigència a la comarca. Unavigència que, lògicament, amb el pas del temps i,

sobretot, ambla consideració més sistemàtica de les generacions jóvens comainformants

en la mostra, es veuun xic matisada . Notem la comparança següent que no pretén pas de

ser exhaustiva i que afig d'altres estudis dialectològics del parlar comarcal . Entre parèntesis

el percentatge resultant de la nostra investigació...:

Sónactualment majoritàries la majoria d'unitats lèxiques recollides per J. Colomina

(1985) a tota la comarca: estrella (100%), saca(r) (99%), encarnat (99%), pisa(r) (96%),

navaja (94%), astò (94%), aquí (94%), escalera (91%), forment (91%), lleva(r) (89%), roixio

(84%), llició (81%), llímpio (77%), mançana (73%), carpinter (72%), mueble (70%). En

fonètica ca[Jja (96%), molt alt (93%), etc. Pel que fa a la morfologia naixtre (89%) i, per

localitats, tenir (Crevillent, 100%), (n )hai (Elx, 88%) .

V. Pérez (1997) dóna comapròpies de Crevillent : entregue (100%), afondre (100%),

rama(r) `nadar' (100%), moceguello (81 %), fardatxo (81 %), palometa (62%) peròmaripossa

i vars . (41%) .

V. Beltran etalií (1996) aporten diverses formes pertanyents al parlarde Guardamar:

garbanço (100%), ancanària (100%), aidar (100%), cutxara (100%), anzol (100%), tarde

(100%), cerca (100%), maití (81 %), repèl (82%), afonir (51 %), moceguello (14%) però

murciélago (50%) ; en aspectes fonètics daus (100%), vida (100%), mo(i)xca (100%), etc.

Com veiem, la major part de les dades que la bibliografia dialectal dóna com a

pròpies i úniques de la nostra comarca és encara majoritària segons el nostre qüestionari.

Si no ho és, sol ser causada per l'avanç imparable del substitut castellà . També sovint

aquests treballs recullen pronúncies i formes residuals, pròpies i més o menys generals de

la localitat en altres temps, cosa que no exclou la importància de donar-ne constància, a

pesar que en siga molt reduït l'ús i que, estadísticament, es puga rebutjar per irrellevant.

En definitiva, les nostres dadesno fan més que validar la informació lingüística que

533 Excloent-ne les dades dels escolars .
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prové dels treballs realitzats segons els procediments dialectològics, més o menys purs .

Aquesta informació, però, ha de ser compresa en el marc de la dialectologia i de la

metodologia que aquesta fa servir. Això vol dir que la diversitat que arrepleguen no és

necessàriament majoritària, de vegades és només existent i, sovint, residual. No solen

apreciar la distribució d'aquestainformació segons els grups socials, almenysnode manera

sistemàtica, encara que sovint podentrobarvariants que treballs amb mostres mésàmplies

no sóncapaçosde detectar. Notemquel'espai quehi proporcionala mancade preocupació

per la distribució social de les formes lingüístiques és aprofitat per atorgar exhausitivitat en

la recollida de dades del parlar . En qualsevol cas, les dades que aporten comapròpies de

la comarcasón efectivament les pròpies no solament delmodelmés tradicional sinó de la

majoria de la població .

Com que es pot ben comprovar que els fenòmens fonètics, morfològics i lèxics

seleccionats en aquesta investigació formen part de la caracterització de parlar comarcal

i són trets efectivament freqüents en el discurs habitual dels individus, podem afirmar que

ha entrat en un procés de decadència manifesta.

La majoria de trets fonètics 1 morfològics considerats com a tradicionals a la

comarca, hi tenen encara bastant vigència i, en general, superen el 50% de l'ús comarcal .

Se'n queden fora, però, algunes formes sense d intervocàlica (via 15%, saluar 16%), la

pronúncia oclusiva de la d (229/0), l'eliminació contextual de la r dels infinitius (primé pis

169/0 ; torná'Y pollastre 17%), la conservació de la simplifació del grup tl en el mot motlle

(mole 12%), la realització de 11(30%) ; les formes verbals faça (329/0), ria `reia' (249/0), pense

(299/0), sé (11 9/0) ono n'hi ha¡ (399/0) .539

Pel que fa al vocabulari bàsic que hem tingut en compte, un bon grup de formes

tradicionals ja són minoritàries però encara bastant sentides53a a tota la comarca en

534 Notem que els casos morfològics tradicionals amb menys força que hem esmentat es
relacionen amb el paradigma verbal . No debades aquest sistema es veu fortament pressionat no
solament per l'influx del castellà (reia, n'ha¡) o les formes normatives del català (reia, n`hi ha), sinó
sobretot per la força de l'analogia del sistema verbal intem mateix, el qual ha estat capaç de ser el
causant méspesant de les innovacions (faja, pénsec, sec) .

535 La majoria enbocadels ancians, però algunes també recuperades pels escolars sempre
i quan coincidesquen ambla normativa. Vg . mésamuntl'apartat3.3 on hiha l'estudi detallat de cada
cas i també l'apartat 4 on s'explica la distribució general del lèxic.
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1 % xangló- 98% hipo

	

8%espalmador- 87% cepillo

	

14% fild'aram- 62% alambre
1 % pallola- 79% sarampió

	

8%ham- 87% ansuelo+ansol+anzol 15% gamell- 85% camell+camello
1 % nafrar- 86% aporrejar

	

8%ase- 88% burro

	

17% enxut- 84% sec
2% albargenya- 83% berenjena

	

9%espertugó- 53% susto
2% arrapar- 72% arranyar

	

9%lleixiu- 88% lejia
3% xapacó- 96% xaparró

	

9%surar- 88% flotar
4% serradura- 91% serrín

	

9%carpó i vars.-28% rabello
5% dormiscon- 85% dormiló(n)

	

9%platja- 63% plaia
5% la pantasma- 95% el fantasma 10% visgüenyo- 58% visco
6% elgrip- 94% !a gripe+la gripe

	

11% aixeta- 79% grifo
7% blaverol+blaüra- 92%morat

	

12% embeure- 67% encollir
13%púrpol- 54% párpado

18% botijós- 72% tartamut
18% rovell- 77% iema
18% torcar-se (les mans)- 62% secar-se
19% friolenc- 47% friolero
20% cucar !'ull- 66%guinyar
20% eixam- 50% enjambre i vars .
21% tapit+feixut- 48% tupit+apretat
22% ona- 76% ola

Tant en qüestions fonètiques com morfològiques o lèxiques hem pogut detectar,

doncs, diversos estats de vigència. Alguns trets ja presentenunasituació on no es pot parlar

nomésquede regla semicategòrica, on la forma tradicional té un índex d'aparició molt feble

i, com ja hem esmentat, sobretot en els àmbits conservadors per excePlència -edats

avançades o àmbit rural sobretot. D'altres es poden adequar perfectament allò que

anomenem regla variable, però on la forma tradicional té una tendència evident a

desaparèixer. En tercer lloc, hi ha el cas on la regla variable mostra una relativa estabilitat

entre la forma tradicional i la innovadora. 1 per últim, aquelles variants locals que tenen

plena vigència, malgrat que sovint en la majoria hi ha una o diverses formes incipients que

les comencen a substituir en els sectors més innovadors -escolars, àmbit urbans .

Coincidim amb les dades de Montoya (1993:99-100) pel que fa a la situació i evolució dels

536 En primer lloc, hi ha la forma tradicional amb el percentatge d'ús de tota la mostra

comarcal ; en segon lloc el substitut majoritari .

25% pota- 75% pata 35% càixquera- 59% cáscara i vars . 40% llagostí- 60% saltamontes
25% (a)ussar- 55% alçar 35% amagasent i vars.45% almasén 41 % fincar- 59% clavar
26% segons- 45% segun 38% ulleres- 62%gafes 42% brossa- 55% bassura i vars.
27% ruscada- 42% colada 38% estibar- 57% empuixar i vars. 44% munyir i vars.-54% ordenyar
27% broma,-era- 73% espuma 38%pare, ta- 61% papà, papa 45% sullar- 52%manxar
27% xino- 52% cerdo 38% camisola, elàstic- 54% camiseta 46% amolar i vars. 51 % afilar
29% roig- 71 %pelirojo, -roig 38% calfar- 62% calentar 46% vidriola i vais .- 53% hutxa
29% arracada- 71 % pendent 39% taranyina- 61% telaranya 48% a coix-coix-52% a la pata c. i vars .
32% fuster- 68% carpinter 39% dragon(et)- 46% lagartija i vars . 50% granota- 50% rana
33% albe i vars. 54% altres 40% suro-60% corxo
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trets lingüístics de Valls, localitat que estudia aquest autor.

En conjunt, però, les formes tradicionals presenten una tendènciaben notable cap

ala desaparició, pressionades sobretot pel castellà, però també en part pels canvis interns

del sistema català mateix 1, en menys mesura, per les innovacions aportades per la

normativa. L'apartat següent dóna compte de la relació entre l'estat del model tradicional

de la comarca i les variables sociològiques considerades.
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4. Les correlacions entre variables sociològiques i variables lingüístiques

En aquest darrer apartatposem en relació estadística les variables sociològiques

amb el global de la variables lingüístiques .

Cal recordar queapliquem tres proves estadístiques a les categories lingüístiques

obtingudes després de la classificació . D'una banda, l'anàlisi de correspondències per a

posaren relació les variables sociològiques entre elles i poder així matisar les correlacions

sociolingüístiques ques'establesquen . En segon lloc, la prova del,' i 1'ÁNOVAper a establir

respectivament les dependències entre variables i les rellevàncies entre els grups que les

componen.

Lògicament no hem pogut plasmar el conjunt complet de gràfiques que hem

obtingut en l'aplicació d'aquestes proves . En aquest apartat, n'hem fet unaselecció . Hi hem

fet servir aquelles gràfiques que presenten més interès, sobretot per la rellevància de les

dades que palesen.

Recordem queaquestes gràfiques tenenvalor comparatiu fonamentalment .Aquest

fet implica que els resultats absoluts tenenunarellevància forçamés relativa, ja que la tria

de fenòmens lingüístics no ha estat feta ni de manera aleatòria ni ambvoluntat exhaustiva .

En qualsevol cas, cal saber que generalment l'eix corresponent a l'ordenada presenta la

mitjana delnombre de formes lingüístiques adscrites acada categoria establida. L'abscissa

representa la variant sociològica que s'especifica en cada ocasió . La numeració de l'eix

d'ordenades mostra un índex elaborat a partir de totes les respostes . Notem que hem

classificat cada variantamb un codi divers . Cada individu de la mostra té assignat un índex

de freqüència de cadascun dels codis establits. Les operacions estadístiques s'ha realitzat

damunt aquest índex.537

Cal dir que, idealment, el comentari de cada variable sociològica en correlació

amb les lingüístiques requeriria una comprovació completa de la resta de variables

sociològiques, per cerciorar-nos de si de debò hi ha més correlacions destacables. És a dir,

si mirem d'explicar l'efecte significativamentdiferenciat quepottenir lavariable sexe sobre

el comportament lingüïstic dels individus de la mostra, sent exhaustius, caldriacomprovar

5` Només hem tíngut en compte aquelles correlacions estadístiques -segons les proves
x2 i ANOVA- que han donatcomaresultat un índex entre 0.000 i 0.099, és a dir, que efectivament
són rellevants ambseguretat, amb un nivell de confiança del 80%.
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si hi ha diferències sexuals segons la resta de variables sociològiques : si cada grup d'edat

presenta ono diferències sexuals; si cada estrat socioeconòmic presenta ono diferències

sexuals, etc.

Aquesta pràctica, tot i que detallaria fins a l'últim element les correlacions

possibles, multiplicaria de manera excessiva les comprovacions i reduiria força la fiabilitat

perquè s'obtindrien grups amb massa pocs individus. Hem optat, doncs, per realitzar

efectivament aquestes comprovacions en aquelles situacions on, segons la nostra intuïció

o segons els resultats obtinguts per altres treballs d'investigació semblants -Borrego

(1981), Etxebarria (1985), Montoya (1993), Ponsoda (1997), Ponsoda & Segura (1998),

Baldaquí (2000)-, es pot esperar alguna dada significativa. La visió global d'aquesta

investigació i l'extensió de les dades que arreplega justifica la decisió esmentada.

4.1 . Variables rellevants

4.1 .1 . Grups d'edat

L'edat ha estat un dels factors més determinants perquè ha produït un

comportament lingüístic significativament diferenciat en una situació d'enquesta. Com es

pot comprovar en les fitxes dels gràfics corresponents, la majoria d'entitats lingüístiques

codificades que hem considerat es troben correlacionades amb l'edat .

Per comprendre les tendències que ara esmentarem, cal tenir present la

caracterització sociològica de la variable «edat» . En els avis predomina l'actitud negativa

envers l'ús i promoció de la llengua pròpia . Es caracteritzen generalment per no posseir

estudis o, en tot cas, per tenir-ne només de bàsics. Se'n desprèn, doncs, que 1' índex de

lectura en qualsevol llengua hi és més aïna baix, i nul en català . Igualmentsón els menys

exposats a mitjans de comunicació com la TV3 o a la ràdio també en català . L'únic factor

de contacte ambla norma que va lligat a aquest grup d'edat és el grau elevat d'exposició

aC9, de manera moltpocdiferenciada, però, respecte a la resta de generacions que també

en mostrenunaexposició notable, precisamentaun mitjà on el català té poca freqüència

d'ús . Per últim, es tracta del grup on l'ús alt del català és el que predomina clarament.

Tots aquests factors es vanincrementant o disminuint paulatinament amesura que
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decreix l'edat . En efecte, en els pares ja no predomina tan clarament l'actitud negativa ; la

gran majoria posseeixen estudis bàsics, per la qual cosa augmenten un xic el nivell de

lectura, encara que aquest augment no tinga repercussions notables en les que es fan en

català ; comencen a tenir un contacte més palès, tot i que reduït, ambla TV3 i mantenen

la preferència notable per C9 que mostraven els avis . Per últim, mostrenuna disminució

perceptible de l'ús declarat del català respecte a la generació anciana.

Els jóvens continuen les mateixes tendències . Destaca, però, que siga la generació

onpredominel'actitud positiva, enfront dels escolars on predominaclarament la indiferent.

Els jóvens sónel grup quemés declara veure la TV3 sovint i són els que reconeixen llegir

menys en qualsevol llengua, tot i que el català és una llengua relativament habitual entre

les seves lectures . En els escolars, però, veiem el màxim quant a les lectures realitzades

en català, normalment, per l'obligació que imposa l'ensenyament. En aquest darrer grup

és on predominen més clarament les respostes relatives a l'ús personal baix del català . Vg .

AC211-10.538

A) FONÈTICA

Fonètica: formes tradicionals i edat
50

En primerlloc, l'edat dels informants és

un factor força determinant que produeix un

comportament lingüístic significativament

diferenciat pel quefa a les pronúncies existents

i pròpies en el model tradicional de la comarca.
20

Com es veu al gràfic 1, l'edat condiciona

	

.60

	

3740

	

16-36

	

-i6

manifestament la freqüència d'aquesta mena

de formes, de manera que, a menys edat,

menys ús d'elements tradicionals . Fins i tot es pot ressaltar que el descens és bastant

constant en el traspàs de les tres generacions d'adults però s'aguditza de manera

30 a

GRUPS D'EDAT

Gràfic 1. Global de formes fonètiques tradicionals i
edat

sss Vg . Apèndix IV, Gràfics de !'anàlisi de correspondències, fitxa 2, gràfics de 11 al 10 . No
repetim aquesta remissió en els casos subsegüents.
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perceptible en la darrera generació.

L'escolarització, sobretot, caldria que

es mostrés, si més no, com un factor

estabilitzador o potenciador d'aquells trets

fonètics tradicionals coincidents amb la

normativa. El gràfic 2, per contra, fa palesa una

tendència destacadament decreixenten tots els

grups d'edat . Val a dir, però, que l'evolució de la

darrera generació no amaga una petita

estabilització de la tendència, tot i que no arriba

pas a invertir-la . En aquesta petita frenada deu

ser rellevant el tipus de programa educatiu a què assistesca l'escolar (vg. 4.1 .2 .

programa educatiu).

a
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3
W
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Gràfic

8
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37-60 18-36

Gràfic 2. Formes fonètiques tradicionals
i edat

4
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i normatives

Tipus de

Les formes fonètiques tradicionals que

no són coincidents amb la normativa i que no

tenen cap vinculació possible amb la llengua

dominant (vg . gràfic 3) presenten també una

clara tendència a la baixa, extremadament

manifesta en la generació escolar. Com calia

esperar, aquesta mena de trets fonètics

tradicionals experimenten unaclaradavallada,

especialment entre els escolars, bàsicament

perquè tant el castellà, en funció de model

dominant, com el normatiu no poden afavorir gens la conservació de formes fonètiques

que no hi coincideixen .

El descens generalitzat de l'ús de formes tradicionals té exactament la mateixa

tendènciadecreixent através de l'edat independentment de l'actitud, de la freqüència d'ús

3. Formes fonètiques tradicionals, no
normatives i sense relació ambel castellà i
edat
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personal del català i de l'hàbitat de cada localitat53s. Això vol dir que la dilució del model

fonètic tradicional no s'atura ni s'accentua per edats de manera significativaambcapmena

d'actitud envers la llengua pròpia, ni amb la freqüència de l'ús actual queels individus fan

de la seva llengua.540 Tampoc els condicionants socials que es congrien en cada localitat

hi produeixen un efecte especial .

Fonètica: formes innovades i edat

Si com dèiem, el model tradicional

globalment es dilueix i ho fa de manera ben

correlacionada amb l'edat, no cal dir que les

innovacions hi aniran igualment lligades, tot i

que de manera inversa, és a dir, que a menys

16

14

innovades que tenen origen en la vehiculació

	

GRUPS D'EDAT

2.2

experimenten un augment amb relació a

	

2,0

l'edat significatiu des del punt de vista 0
2 1,8

estadístic . Fa l'efecte que cada generació afig
C
C 1,4

al seu repertori fonètic algunes innovacions
1 .2

m

que deuen haver pogut copsar, ara ja no en

	

~ 1.0
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N

edat es produirà més innovació.

	

4

Com mostra el gràfic 41 les pronúncies
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Gràfic 4 . Formes fonètiques innovades normatives i
social de la normativa del català edat

á
l'ensenyament, sinó per la via dels mitjans de

	

Á
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.6

comunicació o per la petjada indirecta que
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deixa

	

l'ensenyament

	

en

	

la

	

població

	

no Gràfic 5 . Formes fonètiques innovades, no normatives
i no relacionades amb el castellà i edat

sss És convenient tenir en compte ara les tres variables que han resultat més operatives i
significatives, per veure sí efectivament són més o menys rellevants en cada cas . Deixem de banda
el tipus d'escolarització perquè hi dediquem un apartat més aprofundit (vg. apartat 4.1 .2 d'aquest
capítol) .

sao Açò no implica, és clar, que hi haja diferències rellevants en la dilució del model
tradicional considerant afiladament cadascuna d'aquestes variables . Ho veurem separadament més
avall. Vg . en aquest capítol III, (apartat 4.2 .)
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escolaritzada -el contacte amb els fills, per exemple. La generació d'escolars, però,

mostra un salt quantitatiu més que notable. L'exposició global a aquest model que es

produeix a l'escola n'és el responsable directe.

Aquelles innovacions que tenen l'origen en el sistema lingüístic mateix del català

locals` (vg. gràfic 5) es revelencom a trets força dinàmics i amb unapotència destacable,

amb un salt notable entre l'índex que presenta la generació dels avis respecte a la dels

pares . La tendència es mantéala puja, tot i que molt més discretament fins que la darrera

generació inicia un procés de descens perceptible. Aquesta evolució corrobora la

importància queadquireixla tendència ala dispersió lingüística-en aquest casfonètica-

enla població de la generació dels pares, la qual començaclaramentareduir la freqüència

d'ús i exposicióala llengua pròpia i no coneix ni pot comptarencara amb una normativa

que els permeta de controlar aquesta dispersió.

La innovació, en general, es produeix per edats manera independent respecte a

l'actitud, la freqüència d'ús o l'hàbitat de la localitat on ens situem. Avancem, però, que la

tendència a l'eliminació de formes vulgaritzants és especialment sensible a l'actitud

positiva dels jóvens i escolars . També ho és amb relació a l'ús baix del català, ja que

aquesta situació inhibeix amb claredat les formes fonètiques vulgaritzants. Per últim,

l'àmbit rural presenta un creixement generacional continu d'aquesta mena de formes, el

qual no arriba a invertir-se -tot i que sí a estabilitzar-se- entre els escolars . En canvi,

l'àmbit urbà en general sí que mostra una tendènciaal'eliminació d'aquestes innovacions,

no normatives i sense relació amb el castellà, la qual s'enceta ja en els jóvens i es manté

en els escolars . Apesar d'aquestes puntualitzacions, insistim en el fet que les tendències

són aproximadament equiparables per edats en cadascuna d'aquestes variables.

54 ' Formes que es podrien qualificar obertament com a vulgarismes, entès aquest com a
expressió ofenomen lingüístic genuí, ja que segueix les lleis intemes de la llengua, però no admès
normativament, generalment per motius d'extensió geogràfica reduïda del fenomen, permancade
prestigi oper haver-se creat força recentment.
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l'edat

Fonètica: la influència del castellà i

Les innovacions d'origen castellà (vg.

gràfic 6) presenten una evolució generacional

en tot moment ascendent.

Aquest augment de la presència

fonètica del castellà es produeix marcadament

que no tenen cap altre factor queles determine

(vg. gràfic 7) . Tot i això, són els jóvens -i no tant

els altres grups- els que s'impregnen més

acusadament de la fonètica provinent del

castellà, sobretot a causa de l'augment de l'ús i

exposició al model de la llengua dominant i,

especialment, la manca d'una escolarització

prou eficient que puga eliminar la tendència. La

transició de la generació dels avis a la dels pares

en lafreqüència d'ús d'aquests castellanismes

és discreta, així com també ho és la que

mostren els escolars, aquesta segona

condicionada amb seguretat per la pressió

descastellanitzadora aportada per l'àmbit de

I'ensenyament, 542 la qual no és globalment

suficient per eliminar-la.

Si conjuguem, per últim, aquests dos

factors essencials en la modificació delmodel

N
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en les pronúncies efectivament castellanitzants Gràfic s. Global de formes fonètiques innovades
relacionades ambel castellà i edat
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Gràfic 7. Formes fonètiques innovades, no normatives
que són castellanismes i edat
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Gràfic 8. Formes fonètiques innovades, normatives i
ambparal-lelísme en castellà i edat

... La variable edat no es troba relacionada ni presentaun comportament significativament

diferenciat amb relació als castellanismes fonètics que hem considerat ja inserits en el model
tradicional . En part, aquest tret no apareix com a rellevant perquè els castellanismes fonètics
tradicionals són bastant escassos . En tot cas, val a dir que no experimenten ni un descens ni un
augment significatiu . Segurament el poder com a afavoridor d'innovacions del model castellà
s'equilibra amb la tendència marcadade dilució del model tradicional.
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tradicional, el castellà i la coincidència amb el model normatiu, l'edat es troba

completament correlacionada ambl'augment d'aquestamena de formess` (vg. gràfic 8).

Així doncs, les innovacions respecte al model tradicional que tenen paral-lelisme amb el

castellà però que, alhora, es poden considerar efectivament normatives tenen garantit

l'èxit, sobretot entre els escolars . En tot cas, sembla que el model castellà és més potent

que el model normatiu del català, sobretot en les generacions on no hi ha hagut

ensenyament de valencià .

La tendència fonètica castellantizant que s'observa en el decurs generacional es

produeix independentment de l'actitud, la freqüència d'ús de la llengua i les localitats . Tot

i això, en fenòmens fonètics poccontrolables -les oo i ee obertes o la sonorització de s en

fonètica sintàctica, per exemple- sí que es pot afirmar que la tendència a la

castellanització és un xic més marcada en l'àmbit urbà, en individus amb un ús baix del

català i també amb actituds positives, cosa que s'esdevé especialment a Elx, però també

a Guardamar, la Marina i Santa Pola . Aquest fet corrobora la irrellevància de l'actitud en la

incorporació o manteniment de certs trets fonètics en un context social i personal molt

castellanitzat . (Vg. més avall, l'apartat 4.2.4. L'actitud) .

Visió de conjunt de les correlacions entre fonètica i edat

En les quatre generacions considerades en aquest treball s'observa un procés de

canvi fonètic aprofundit i monodireccional entre la generació dels avis i la dels jóvens, el

qual, per contra, enceta una unificació formal en la dels escolars . Fa l'efecte que la

generació més anciana manté un repertori fonètic bastant estable i amb poca variació,

situació que tendeix a trencar-se en la generació dels pares. Aquest trencament coindeix

cronològicament amb la difusió massiva dels mitjans de comunicació i l'escolarització

generalitzada de la població que s'esdevingué pels anys 50-60 del segle XX. En aquesta

generació sobretot, el model fonètic castellà s'enforteix i es fomenta la dispersió lingüística,

s43Formes que podríem definircom acastellanismes en procés però no en resultat, ja que
en definitiva han estat incorporades fonamentalment gràcies al castellà però pertanyen a lanormativa
del català .
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canvis en gran part causats pel decaïment de l'ús del catalàs44 . La situació sociolingüística

actual fomenta, amb un èxit més que discret, la unificació i la convergència fonètica

dialectal. Aquest èxit discret, per contra, té com a resultat l'augment de variació fonètica

en el conjunt de la generació jove i escolar, ja que s'hi mantenen encara molts trets

tradicionals i normatius, almenys en alguns grups, hi subsisteixen les innovacions siguen

o no d'origen castellà i s'hi afigen les novetats normatives .

Bàsicament aquesta tendència d'unificació de què parlem es fonamenta no en

l'extensió d'allò que és propi del model tradicional però que també és formant de les

unitats triades per la norma, sinó per dos altres factors . D'una banda i sobretot, per la

imitació del model castellà i, en segon lloc, per les innovacions que apareixen en els

àmbits que divulguen la normativa.

Efectivament, el global de les pronúncies

coincidents amb la normativa presenten el

comportament que mostra el gràfic 9. El grau de

presència d'aquestes formes en la generació

dels ancians és elevat ; va decreixent

paulatinament, tot i que de manera lenta, a

mesura que descendeix l'edat dels informants .

Toca fons en la generació dels jóvens i inicia un
GRUPS

procés de recuperació i augment espectacular

que supera amb escreix el grau d'aparició de

trets normatius que tenia la generació dels avis, canvi causat exclusivament per la

introducció d'innovacions normatives i no perla conservacióde les tradicionals quetambé

ho són.

25

24

23

22

27 "

Á

37-60

D'EDAT

Gràfic 9. Formes fonètiques normatives i edat
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És força interessant la manera en què es veuafectada la fonètica tant perla pressió

del castellà com per la del model normatiu del català. Generalment sembla que la

544Lògicament el context es castellanitzaperquè augmentenelsindividus castellanoparlants
vinguts de l'exterior, perquè s'accentua el trencament generacional de la llengua pròpia i perquè els
mitjans de comunicació i l'escola només fan servir el castellà. Així, descendeix clarament la quota
d'exposició global de tota la població al català i també la de fús de la llengua per part dels
catalanoparlants .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic4 Les correlacions entrevariables

	

904

modificació dels trets acausamodel castellà es realitza demaneramés áina inconscientsas .

En canvi, la que es produeix a causa del model normatiu del català és molt més
conscient .sas Del segon grup, però, gran part de les modificacions tambépoden ser induïdes

-i de fet, certament ho són-pelmodel castellà . Per regla general, però, la fonètica és un
tret poc controlable conscientment i, per tant, l'esmena normativa o del castellanisme es
troba pocvinculada al'actitud (vg. mésavall apartat4.2.5 . Ús declarat de la llengua pròpia,

subapartat La relació entre «actitud» i «ús declarat del català») .

Recordem (vg. apartat 3.1 .23.) que en els grups de menys edat l'ortografia juga un
paper important en la remodelació fonètica causada pel modelnormatiu . La pronúncia de
la semivocal en el grup ix, l'eliminació de l'assimilació vocàlica, l'eliminació de la
pronúncia a els grups em-, es-, en- inicials, la recuperació de la r final, etc. Com veiem,
però, gran part d'aquests fenòmens tenen paral-lelisme en el castellà i, per tant, s'hi veuen
força determinats.

Conclusions: fonètica i edat

Es pot desprendre de tot el que hem desglossat en aquest apartat relacionat amb
la variable edat que:

i) La variació fonètica es troba fortament lligada a la variable edat .

ii) Através de l'edat, es dilueix el sistema fonètic tradicional, encara que es tracte
de formes normatives .

iii) El fre que hi posa l'ensenyament en la generació dels menors no és gaire

sas Notem els fenòmens com ara l'ensordiment de la s en fonètica sintàctica, la substitució
de la b o la d oclusives per les seves corresponents fricatives, el tancament de les oo i les ee obertes,
el betacisme i el ieisme, la desafricació de [d3] (> [j]).

sas Fixem-nos, si no, en el tipus de trets : la substitució de la a per la een alguns mots amb
em- o eix- inicial, la recuperació de la d intervocàlica o la r final, fanul-lació de les assimilacions
vocàliques ['o-o] i ['s-s] > ['o-a] i ['s-a], la substitució del diftong au per ou, la introducció de la
semivocal en el grup ix, la reintroducció de la nasal en el grup-m.
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significatiu, tot i que és perceptible.

iv) El model tradicional té més vigor a les localitats on el català té més vitalitat

mentre que no tant allà on la pressió ambiental del castellà és més elevada. Aquest fet,

però, no varia la tendència descendent per edats del model fonètic tradicional.

v) Els elements caracteritzadors del nou model fonètic de les generacions més

jóvens es troba en el castellà i en les innovacions normatives no coincidents ambel model

tradicional . Si tots dos factors es conjuguen en un determinat tret fonètic, n'està més que

garantit l'èxit .

vi) En la generació dels pares i jóvens, la tendència envers la disgregació de

formes, tret inherent de qualsevol llengua, és força més perceptible que en les altres .

Notem que el català suporta la pressió constant de la llengua dominant, la qual cosa

produeix un descens notable de la vitalitat i ús socials. Cosa ques'uneix, especialment en

aquestes generacions, amb l'absència de control normatiu. Aquesta dispersió es veu

clarament rediüda per part dels jóvens i dels escolars .547

vi¡) A mesura que l'individu ha tingut un contacte més dilatat en el temps amb el

modelde llengua col loquial-sobretot els ancians-, es mantenen més clarament els trets

fonètics tradicionals . La freqüència d'ús actual de la llengua i l'actitud envers la llengua

pròpia no varien substancialment aquestes tendències generacionals . Tampoc no hi ha

diferències rellevants en aquesta tendència quant ales localitats i hàbitats, tot i que sí que

se n'observen en nombres absoluts . Per incorporar fonnes normatives tambées necessita

un grau d'exposició elevat a un factor que el fomente, sobretot l'ensenyament; per aquest

54 ' La freqüència baixa d'ús de la llengua pròpia, així com una actitud positiva i un àmbit
urbà sí que fomenten l'eliminació d'aquesta mena de formes queno tenen capmena de model on
reflectir-se -ni el de la llengua predominant, ni en el normatiu ni en el tradicional, el qual es troba
ja força lluny d'aquests grups. Per contra, en aquestes generacions d'edat, la vitalitat alta del català,
tant contextual-àmbit rural- compersonal-ús declaratalt-alcostatd'una exposició inferior tant
al model castellà com al model normatiu del català fan proliferar els vulgarismes. Recordem que
l'àmbitrural no posseeix ensenyament envalencià, la qual cosasembla que és bastant decisiva, com
veurem, en el coneixement i acceptació de formes normatives. (Per al desenvolupament explicatiu
d'aquestes variables, vg. l'apartat 4.2 d'aquest capítol) .
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fet, és el grup de menys edat el que més els afavoreix.

vi¡¡) Aquest darrer fet implica que la fonètica és un fenomen poc controlable

conscientment, perquè una actitud positiva en general no és capaç d'incorporar trets

normatius i de conservar-ne de tradicionals quetambého siguen . En contraposició, caldria

esperar quela freqüència d'ús del català, com a participant inconscienten la conformació

fonètica, sí que hi esdevingués un element decisiu. Ho és fonamentalment en la mesura

que es troba vinculat a l'edat, a situacions socials anteriors en el temps on el model

tradicional era molt més vigent . En tot cas, l'ús personal i contextual elevat és bastant

determinant, independentment de l'edat, en qüestions fonètiques .

ix) La castellanització fonètica global augmenta a mesura que descendeix l'edat .

Les condicions sociolingüístiques que posseeixen els escolars no hi poden introduir un

canvi de tendència, tot i que sí que es percep una lleugeríssima frenada.

x) Totes aquestes tendències produeixen una variació fonètica que és poc

important entre els ancians i que va augmentant progressivament a mesura que ho fa

l'edat . Els escolars en posseeixen més que cap altra generació ja que s'hi conjuguen el

coneixement de la normativa amb el manteniment, cada vegada més feble, dels trets

tradicionals, dels castellanismes o dels vulgarismes . En tot cas, el coneixement i extensió

de la normativa apunten cap a una nova uniformitat, determinada fortament, però, per la

convergència envers el castellà .

En definitiva, la qualitat fonètica

descendeix amb l'edat. Com es veuen el
0

-5

-20

-25

Índex general de qualitatfonètlca peredats

+60 37-60 18-36 -18

tqualitat fonètica

Gràfic 10 . Índex general de qualitat fonètica per edats
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gràfic 10548, la qualitat fonètica més elevada correspon a la generació dels avis . Tot i això,

l'índex és encara negatiu ja que no s'arriba aproduir equilibri entre els trets que aporten

qualitat lingüístia i els que n'eliminen . Els pares i els jóvens, més encara, redueixen

palesament la qualitat fonètica, fins un punt on s'albira una dilució preocupant del model

fonètic, sobretot a causa de l'augment de la castellanització i també de la dispersió i

l'abandó dels trets tradicionals quesón normatius . Els escolars en bloc experimenten un

canvi de tendència que no arriba pas a millorar la qualitat fonètica dels ancians . Aquest

canvi, però, es troba encarnat bàsicament en la reducció de la dispersió quees produeixen

gràcies a la incorporació progressiva d'innovacions normatives, les qualsen granpart tenen

paral-lelisme i, per tant, reforç en el castellà, a pesar de no poder-se considerar, en resultat,

com a castellanismes . El model tradicional, però, accentua el seu decliu, amb l'abandó

consegüent de diversos trets de la caracterització fonètica bàsica del català, els quals són,

en general, molt difícilment controlables conscientment pels individus .

Aquestes conclusions coincideixen amb els resultats de Ponsoda & Segura (1997 :

90) . Aquests autors observen comla fonètica és un camp permeable a la castellanització

i refractari a les recomanacions i compliment de la normativa. Baldaquí (2000: 525-526)

també arriba a afirmar quela qualitat fonètica és baixa en el grup d'escolars i que el model

fonètic dels adults, és més genuí i de millor qualitat . Troba que la causa d'aquesta situació

resideix en el major contacte d'aquest grup amb el model de llengua tradicional. La

incorporació de trets normatius és feble, però en tot cas relacionada amb els escolars,

únics que mantenen un contacte determinantamb el model normatiu .

B) MORFOLOGIA

Igual com ocorre en la fonètica, en la morfologia també és rellevant el grau de

significació del factor edat . Cal, però, realitzar-hi algunes matisacions importants .

saa Aquest gràfic s'ha confeccionat amb els resultats ponderats de cadascuna de les
categories obtingudes . Hemconsiderat les innovacions normatives i la conservació de les tradicionals
normatives com a positives en l'assoliment de qualitat lingüística. En canvi, castellanismes
-tradicionals ono-, formes tradicionals no normatives i innovacions no normatives són indicatius
de qualitat lingüística baixa. En tot cas, hem atorgat un valor especial per a la qualitat lingüística els
trets tradicionals i normatius, ja que es tracta, en gran part, de la caracterització fonètica bàsica del
català i diferenciadora del castellà . L'índex 0 indicaria un equilibri en 1'tís d'unes formes 1 altres .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic 4 Les correlacions entre variables

	

908

Morfologia : formes tradicionals i edat

El descens de les formes tradicionals
4,0

coincidents amb la normativa és força

semblant al que presenta la fonètica i

	

3,5

efectivament significatiu des del punt de vista
3,0

estadístic . Vg. gràfic 11 . Ara bé, la petita
0C

inflexió que presenta la fonètica envers un

	

W 2,6

a
descens menys marcat d'aquesta mena de

Z.o 1
trets, esdevé més forta en els aspectes

	

.60

	

37-60

	

16-36

	

-18

GRUPS D'EDAT
morfològics, fins al punt d'invertir-ne Gràfic 11 . Formes morfològiques tradicionals i
efectivament, tot i quefeblement, la tendència

	

normatives i edat

ala baixa. Se'n dedueix, doncs, que l'esmena que deu imposar l'ensenyament fa l'efecte

que siga més fàcil de dur-se a terme en aquest nivell lingüístic .

D'altra banda, les formes morfològiques tradicionals, no normatives i sense relació

ambel castellàtenenuna evolució exactament paral-lela a la fonètica : descens generalitzat

que s'aguditza en la darrera generació. També en morfologia, la manca de referent en la

llengua dominant i en el model normatiu aboca el model tradicional que hi correspona la

desaparició.

Si aïllem l'evolució d'aquests trets morfològics en el si de les variables més

rellevants -actitud envers la llengua pròpia, ús del català i localitats per hàbitat-,

observem que l'evolució es produeix de manera semblant i, doncs, amb relativa

independència d'aquestes variables.

Morfologia : formes innovades i edat

L'ús d'innovacions morfològiques es trictamentnormatives presentaunatendència

ben clara a la puja de manera gairebé exacta a les fonètiques . De nou, la incorporació

d'aquesta mena de formes ja es produeix, tot i que anecdòticament en la generació dels

pares, amb un creixement constant i més notable entre els escolars .
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Els vulgarismes morfològics (vg. gràfic

12) són, respecte als fonètics, més tardans

a aparèixer, però segueixen un esquema

evolutiu igualment creixent i tothora significatiu

estadísticament parlant. Mentre que globalment

la fonètica presentava un creixement

espectacular d'aquestamena de formes ja en la
-18

generació dels pares, la morfologia no presenta

	

GRUPSD'EDAT

un canvi tan accentuat, tot i que la pujada és Gràfic 12 . Formes morfològiques innovades, no
normatives i sense parablelisme amb el

força significativa. La tendència es mantéintacta

	

castellà i edat

en la generació dels jóvens i són els escolars els que canvien clarament la tendència

seguida pels adults .

Novament cal esmentar la relativa independència d'aquests canvis respecte de

l'actitud, l'ús í l'hàbitat . Es corrobora, així, la importància del factor edat com a aglutinador

de variables que esdevenen, juntes, origen de conductes linguístiques significativament

diferenciades.

Avancemque sí queés nota, però, que l'actitud positiva en els escolars accentua

el rebuig de les innovacions no normatives i sense relacióamb el castellà . D'altra banda,

la caracterització sociolingüística dels escolars d'Elx (vg. Capítol 1, apartat 3 .2), té una

transcendència bastant destacable en la intensificació de l'eliminació de trets morfològics

de caire vulgar . Notem que aquests trets requereixenun medi de cultiu que falla a Elx: un

ús elevat de la llengua i una exposició reduïda al model normatiu. És cert que l'exposició

al model normatiu que tenen aquests escolars no és especialment més gran que la resta

d'escolars de localitats on també hi ha ensenyamenten català . En canvi, l'ús reduït quefan

del català -i també un exposició baixa al català colloquial- els fa forçaméssusceptibles

ala reducció en l'ús de vulgarismes, especialment ara els morfològics, els quals sónmés

fàcilment controlables que els fonètics .

3,5

3.0

Cl0
g 1.5I
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Morfologia : la influéncia del castell i Yedat

El comportament de la variable edat

respecte als castellanismes tradicionals -no

rellevant en qüestions fonètiques- es revela ara

significatiu i presenta un descens acusat i

constant al llarg del recorregut generacional . Vg .

gràfic 13 .

La innovació condicionada pel castellà

amb resultat no normatiu presenta un augment

	

GRUPS D'EDAT

Gràfic 13 . Formes morfològiques tradicionals, no
generalitzat i ben patent des de la generació dels

	

normatives d'origen castellà i edat

avis a la dels jóvens . Els escolars frenen molt lleument l'ús d'aquests trets. Aquesta situació

coincideix exactament amb la que presentava la fonètica . El model castellà fa introduir

unitats morfològiques de manera constant, també en la generació amb més exposició al

model normatiu i a la correcció que aquest aporta .

Malgrat que la tendència en general és ascendent també en les innovacions

morfològiques normatives però coincidents amb

el castellà, s'hi detecten dos aspectes destacats.

Vg . gràfic 14 .

D'unabanda, hi ha l'estabilitat completa

que s'entreveu respecte a l'adopció d'aquesta

mena de trets en la generació dels pares enfront

de la més anciana, cosa que ja contrasta amb

l'increment que mostrava la fonètica .
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GRUPS D'EDAT
En segon lloc, l'augment efectivament

Gràfic 14. Formes morfològiques innovades,
destacable dels trets normatius en català però

	

normatives i amb parablelisme en castellà i
edat

coincidents ambel castellà ja es produeix en la

generació dels jóvens, en comptes de la dels pares, com ocorria en la fonètica . Aquest fet

implica que aquests trets, aparentment normatius en català, són bastant primerencs en

generacions amb poc de contacte amb la norma. En qüestions morfològiques, però, són

un xic més tardans.

Així doncs, si l'aparició d'aquests trets normatius, tant fonètics commorfològics és
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primerenca i afecta individus que no han rebut ensenyament en català, el factor que en

determina l'aparició és clarament el model castellà, omnipresenten totes les generacions.

El model normatiu queda absolutament en segon pla i, en tot cas, incideix a reforçar

l'aparició d'aquestamena de trets especialment en els escolars . La diferència cronològica

entre fonètica i morfologia condueix a pensar que la segona és menys vulnerable al model

de llengua dominant.549

Visió de conjunt de les correlacions entre morfologia i edat

De manera semblant al queocorre en la fonètica, en la morfologia també detectem

una varíació generacional força notable. Mentre que els dos grups de més edat conserven

un caracterització morfològica més estable, els altres dosde menys edat mostren un canvi

palès entre ells i també respecte a les de més edat .

Només s'hi entreveuen dues diferències, cert és que un xic difuminades . D'una

banda, el descens significatiu dels castellanismes tradicionals, cosa que no ocorre

clarament en la fonètica . De l'altra, el retard en la castellanització i en la dispersió formal,

que s'esdevé una generació després que en la fonètica .

Aquests fets indiquen que, en una situació sociolingüística idèntica a la que ha

ocasionat la caracterització fonètica generacional ja esmentada`, el model de llengua

predominant té uns efectes més retardats en el nivell morfològic que en el fonètic i la

dispersió formal es veu en part obstaculitzada . Un nivell com el morfològic, més

controlable conscientment que el fonètic, esdevé menys vulnerable a factors ambientals

potents com el castellà . En canvi, si el factor de canvi es relaciona ambla consciència, el

canvi és més efectiu.

Així doncs, enfront de la ineficàcia en la fonètica d'aquest darrer tipus de factor que

sos De bell nou, els trets castellanitzants evolucionen a través de l'edatindependentment de
les variables ús, actitud i hàbitat. Cal esmentar, però, la tendència un xic més marcada a incorporar

castellanismes morfològics no coincidents amb la normativa entre els escolars d'actitud negativa .

Considerant, doncs, només els individus d'actitud negativa, l'evolució generacional en la

incorporació de castellanismes morfològics és sempre ascendent, sense cap mena d'indici

d'esmena .

sso És a dir, generalització de l'ensenyament en castellà a partir dels anys cinquanta i

adveniment i difusió màxima dels mitjans de comunicació de masses en castellà.
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impedeix la recuperacióde trets tradicionals i normatius, la morfologia mostra, en aquesta
mena de trets, un canvi de tendència molt més destacable, tot i que no gaire espectacular.
La situació sociolingüística fomenta, més en la morfologia, l'èxit de la unificació i la
convergència dialectals, ara no solament pel poderunificador del castellà o l'eliminació
d'elements vulgaritzants, sinó també per la incorporació/recuperació de trets tradicionals
normatius no lligats al castellà.

Malgrat que la modificació dels trets morfològics es realitza en general dins l'àmbit
de la consciència, també n'hi ha trets que se n'escapen i, per tant, que sónmésvulnerables
al model dominant: l'eliminació del pronom en oel canvi de gènere -la dent > el dent-
són clars exemples de poca controlabilitat .

Conclusions: morfologia i edat

Podem concloure dient que:

i) La variació de la morfologia es troba molt lligada a la variable edat .

ii) Através de l'edat, es dilueix el sistema morfològic tradicional però els escolars
mostren unarecuperació de part d'aquesta caracterització, sempre que coincidesca amb
la normativa del català .

iii) Aquest fre, però, és bastant feble, tot i que contrasta amb l'absència que n'hi ha
en la fonètica . L'actitud positiva hi juga un paperrelativament important.

iv) La tendència a la dispersió formal és més tardana que en la fonètica -es veu
clara en la generació dels jóvens-, però es dóna amb una intensitat equiparable. El
descens d'ús social i personal del català i l'absència relativa de model normatiu en són
igualment els causants .

v) La dispersió es veuclarament reduïda pels escolars, de manera especial a les

localitats on l'ús del català és més baix .
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vi) La freqüència d'ús del català i l'hàbitat no condicionen de manera del tot

significativa cap canvi en la variació generacional que presenten els trets morfològics .
L'actitud positiva, però, juntamentambl'ús elevat del català i l'hàbitat urbà-sobretotElx-
afavoreixen bastant el descens de vulgarismes, sobretot entre els escolars .

vi¡) La morfologia en general és un fenomen més controlable conscientment que

la fonètica . Efectivament, l'exposició a la normativa -model de correcció i, per tant,

d'esmena conscient-que experimenten els escolars produeix un efecte perceptible en la
seva caracterització lingüística, el qual constrasta ambel comportament fonètic molt més

passiu .

vif) La castellantizació morfològicaaugmenta amesura que descendeixl'edat. Tot

i això, s'observa, en contrast amb la fonètica, una lleugera frenada entre els escolars que

no inverteix la tendència .

ix) Els canvis induïts pel sistema castellà es troben més lligats a trets controlables

conscientment. Aquest fet també recolza el major grau de controlabilitat que assignem a

la morfologia respecte a la fonètica.

x) Els trets normatius en català i reforçats pel model castellà són clarament

afavorits per les generacions de menys edat .

xi) Igual com ocorre en la fonètica, la variació morfològica és menor entre els

ancians i va augmentant a mesura que descendeix l'edat . Els escolars, però, enceten una

tendència a la unificació molt més marcada que en el cas de la fonètica . Mantenen, però,

un grau bastant elevatde variació, ja quenovament s'hi mantenen formes tant tradicionals,

com castellanismes, vulgarismes i trets normatius . Aquesta conclusió coincideix amb els

resultats de Baldaquí (2000: 622) de la comarca de l'Alacantí .
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En definitiva, la qualitat morfològica descendeix amb l'edat però es recupera entre

els escolars (vg. gràfic 15). La castellanització augmenta i es veu molt feblement frenada

tambépels escolars . Ladispersió formal

decau clarament en aquest grup,

després d'haver experimentat una

pujada notable en la generació

immediatament anterior. La morfologia

sembla que és un xic més controlable

conscientment. Tots aquests canvis,

doncs, expliquen el gràfic 15 . La qualitat

morfològica entre els ancians és, segons

les dades treballades, bastant elevada.

El descens és notable en els pares
però,Gràfic 15 . Índex general de qualitat morfològica per edats
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especialment, en els jóvens, per a iniciar una recuperació ben palesa en els escolars que

supera, en equilibri de qualitat lingüística, a la dels ancians .

Ponsoda & Segura (1997: 90) coincideixen bastant amb aquests resultats, ja que

afirmen que la morfologia es troba en un terme mitjà d'acceptació ja que s'estableix una

mena d'equilibri entre les formes tradicionals, les normatives i els castellanismes . Baldaquí

(2000:622-624) corrobora la semblança en l'evolució de la variació morfògica i la fonètica

i afig que aquella presenta menys variació .

C) LÈXIC

Per últim, el bloc lèxic tampoc no queda fora de la tendència esmentada en els dos

nivells lingüístics anteriors, almenys quant al grau de significació relacionat amb el

comportament lingüístic generacional, tot i que sí en l'estructuració del canvi i en els

resultats .
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la coincidència ambels models normatius sí que

han demostrat comportar-se diversament en el

nivell lèxic respecte al fonètic i el morfològic. Vg

gràfic 16 .

Lèxic: formes tradicionals i edat
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un augmentextremadament discret. En canvi, el Gràfic 1s . Formes lèxiques tradicionals i normatives

lèxic crea una inflexió en la tendència que es

	

i edat

presenta benestablida i consolidada en la generació dels escolars . D'aquesta manera, una

part notable del repertori lèxic present en la generació anciana torna a aparèixer en boca

dels escolars després de dècades d'esllanguiment.

La controlabilitat del lèxic ha permès

trencar el decurs decreixent de les formes

tradicionals 1 normatives que han seguit les

generacions d'adults . Ara bé, no hi ha una

incorporació més marcada de formes lèxiques
0
s

normatives perquè aquestes existesquen en el

model tradicional . Més aïna al contrari, les
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fàcilment incorporables (vg. més avant gràfic Gràfic 17. Formes lèxiques tradicionals, no
normatives i no d'origen castellà i edat

El lèxic no presenta una divergència notable respecte als altres dos nivells pel que

fa al descens de l'ús de les formes tradicionals no coincidents amb la normativa El gràfic

17 mostra que aquests trets lèxics més propis i característics de la comarca es dilueixen

inexorablement en el nivell formal de la llengua.

Per acabar, els gràfics 18 i 19 mostren la relació significativa que hi ha pera l'ús de

formes lèxiques tradicionals entre l'edat i l'actitud envers la promoció i ús de la llengua

pròpia .
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Gràfic 18 . Formes lèxiques tradicionals i normatives i

	

Gràfic 19 . Formes lèxiques tradicionals, no normatives i
edat segons les actituds

	

sense relació amb el castellà i edat segons les
actituds

Les unitats lèxiques normatives (vg. gràfic 18) descendeixen a mesura que ho fa

l'edat però es recuperen clarament entre els escolars, siga quina siga l'actitud dels

individus. Ara bé, mentre que la recuperació en els escolars amb actitud negativa és

discreta, els d'actitud positiva i indiferent en mostren un augmentun xic més destacable .

En canvi, si els individus tenen actitud positiva les formes tradicionals no normatives (vg.

gràfic 19) es redueixen amb claredat de generació en generació, amb un descens ben

aprofundit en els escolars . Si l'actitud és negativa o indiferent, es repeteix el descens, però

fa l'efecte que els escolars el frenen . Des del punt de vista quantitatiu, l'actitud negativa en

edats ancianes fa mantenir més formes tradicionals que les altres actituds . Aquesta

tendència, però, s'inverteix en els jovens i escolars .

No hi ha gaire rellevància en la

consideració de 1'tís més o menys freqüent

del català pel que fa al foment o abandó de

les formes lèxiques tradicionals .

Es veu clarament(vg. gràfic 20) que

la diferènciade comportament generacional

és troba vinculada al tipus d'hàbitat. Així,

mentre que el rural no afavoreix gaire

2556
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2350
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2150

2656

1850
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Hàbitat i edat Mitjana d'unitats lèxiquestradicionals i
normatives en català
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d'unitats

	

lèX1gU2S Gràfic 20. Formes lèxiques tradicionals i normatives i
edat segons l'hàbitat
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normativesss ', els escolars de l'àmbit urbà coincideixen arecuperar-les clarament. S'esdevé

per igual a totes les localitats, especialment a Elx í Guardamar, localitats que no

coincideixen a posseir ensenyament en valencià . Se'n dedueix, doncs, que per a la

incorporació de formes normatives"', l'ensenyament en valencià és fonamental, però

encara s'accentua la facilitat d'adopció d'aquestes formes en àmbits socialsamb pocd'ús

del català on, en realitat, no hi ha gaireproblema social ambl'adopció d'aquestamena de

formes,sss

Les innovacions normatives dins el

sistema català senseparal-lelisme en castellà

presentenun augmentextremadamentmarcat

en la quarta generació. (Vg . gràfic 21) .

L'augment d'unitats lèxiques d'aquestes

característiques, doncs, es pot ben qualificar

de molt significatiu, més encara que en

qüestions fonètiques o morfològiques.ssd

d'adults .

Lèxic: formes innovades i edat
,200,

1000

6oo

600

400
0

v 200-
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Gràfic 21 . Formes lèxiques innovades normatives no
marcades dialectalment i no semblants al
castellà i edat

ss' A pesar que se n'observa una frenada notable respecte a l'evolució de les generacions

552 No tant recuperació, perquè precisament són els escolars que menys relacionats es
troben amb el model tradicional, sobretot per la pressió ambiental del castellà.

sss problemes que sí que poden sorgir en un context ambiental on el català és la llengua
habitual . Notem que no pocs individus ens han comentat en les nostres entrevistes que les
innovacions, sobretot lèxiques, són molestes ja que poden ocasionar sovint estranyesa en
l`interlocutor, fins i tot incomprensió. Un exemple paradigmàtic del cas és el següent. Un informant
jove respongué a una de les preguntes de fentrevistador: «Hipo, eixe roïo que has fet és el hipo».
Acte seguit hi afegí: «Bueno, io sé que la forma correcta és singlot, però no puc anar per ahí dient-ho,

perque la gent se quearà pará . . . o no m'entendran».
En tot cas, es veu clarament com un ús declarat baix del català en un individu concret no

implica necessàriament que la pressió contextual del castellà -dela localitat on visca- haja de ser
alta ni tampoc a la inversa, tot i que és lògic que s'hi Iligue bastant. (Vg. més avall, 4.2.2. Poblacions).

ssa També s'eleva la freqüència d'aparició d'unitats lèxiques híbrides entre el català local i
l'estàndard.
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Aquest augmentés més marcat que si les formes tenen equivalent en el modeltradicional,

cosa que es deu, bàsicament, ala facilitat d'incorporació que tenen els individus amb un

menor contacte al model tradicional.sss

No observem una variació marcadaper edats pel que fa al'ús de formes lèxiques

normatives de manera general. Es tracta de l'efecte anada-tomada que es produeix entre

la conservació de les formes lèxiques normatives -que sóntradicionals- en els ancians

i la incoporació evident per part dels jóvens i escolars d'altres de normatives -tradicionals

o no .556

Cal dir, a més amés, que la generació

més jove presenta un increment acusat del

grau de promiscuïtat dialectal. Efectivament,

l'acreixement dels trets innovats provinents de

l'anomenat estàndard valencià i de

l'estàndard del català central és parallel a les

formes estàndard no marcades

dialectalment .ss ' El gràfic22 mostra l'augment,

120
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m

F
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3760
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ja perceptible entre els jóvens, de les formes Gràfic 22 . Formes lèxiques innovades provinents de
l'estàndard del català central i edat (gràfici

provinents del català central que es produeix

	

de tendència dèntica al corresponent a les

en els escolars . Aquest gràfic és exactament

	

formes provinents de l'estàndard valencià).

sasDe fet, les formes lèxiques tradicionals i normatives funcionen com a innovacions i molt
poc sovint com a recuperacions.

556 Efectivament, la prova Xz no troba dependència en la variació lèxica de les fonnes
nonnatives en general.

s` Dins aquest apartatrelacionatambla promiscuïtat dialectal, s'ha d'esmentar lapetitaperò
destacable tendència a incorporar innovacions lèxiques provinents d'altres varietats lingüístiques
valencianes que no es poden catalogarcomaestàndard. Aquesta tendència deu tenir l'arrel en dos
aspectes. Per una banda, el prestigi més gran que la població de la comarca li atorga de manera
generalitzada a qualsevol varietat geogràfica que no siga la seva, de manera que el coneixement
passiu que en tenen, els pot espentar a triar puntualment alguna d'aquestes formes, potser en
qualsevol situació, però més fàcilment en unade formal comla que presentava (entrevista. L'altre
factorqueexplica lapujada que experimenta aquestamenade trets en el sector infantil deu trobar-se
en el model de llengua del professorat . Aquest model, bàsicament no provinent de comarques
pròximes, pot aportar-hi trets col-loquials propis que accentuen la tria cap a formes no pròpies, ja
siga per la pressió prestigiosa que la figura del mestre o la mestrapot exercir sobre l'alumnat, ja siga
per laincorporació sovintejada d'aquestes formes que n'incrementen el coneixement i, per tant, l'ús
entre els escolars .
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igual per a les formes provinents de l'estàndard valencià .ssa

Calesmentarunapresènciaen augment d'innovacions vinculades al'empobriment

lèxic, és a dir, a la tria de formes de caire semàntic més general. Aquest augment és

constant fins la generació dels jóvens ss9 Les substititucions del tipus somior o espior per

forat, nafrar-se, espaft)lar--se o aporrejar-se per fer-se mal, monyir persacar la llet, etc. són,

per edats, cada vegada més habituals.sso

Si considerem les variables

sociològiques més rellevants, observem

que l'actitud és força significativa en

l'adopció d'innovacions normatives (vg.

gràfic 23) . Tot i que l'augment és semblant

siga quina l'actitud, se n'accentua la

tendència a la puja a mesura que millora

aquestaSi les innovacions es troben.

	

,020

marcades dialectalment, la tendència és
Gràfic 23 . Formes lèxiques innovades i normatives i edat

idèntica, tot i que les formes provinents de

	

segons les actituds .

l'estàndard valencià són més nombroses que les de l'estàndard del català central.

És interessant fer paleses les diferències que s'estableixen si tenim en compte

l'hàbitat. Al gràfic 24 es veu com els ancians no han incorporat cap innovació normativa.

Actitud I edat . Mitjana d'unitats lèxiques Innovades I
normatives

.60 37-60 18-36

sss Les respostes lèxiques innovades però provinents d'una forma estàndard mal llegida
també provoquenun comportament lingüístic significativament rellevantsegons l'edat. Es produeix,
doncs, un increment important en la freqüència d'aquestes formes, ja evident en la generació dels
jóvens però força accentuat en la dels escolars . Aquest fet mostra que la font escrita és bàsica en
(explicació del canvi i, per tant, que es troba relacionada directamentambl'ensenyament, mésque
no pas amb el mitjans de comunicació. També indica la importància del valor de la correcció,
almenys en una situació formal d'enquesta.

sss No tenim en compte el canviradical de la generació infantil que presenta la gràfica jaque
el qüestionari dels escolars és reduït i això havia de produir un descens evident en el nombre de
respostes no específiques, ja que s'eliminaven efectivament, aquells mots que ja no tenien
rendiment entre els escolars.

sso És cert que podríem relativitzar un xic aquesta afirmació dient que els jóvens encara
podrien incorporar unitats al seu lexicó . En canvi, el fet de tractar-se d'unitats pertanyents al
vocabualri bàsic ens fa pensar que efectivament es pot produir aquest empobriment, almenys en
determinats objectes quotidians .

820
actitud positiva

620 � ctitud negativa

- actitud indiferent
420

220
Í
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La resta de generacions en mostra un augment

notable, però quantitativament majoren l'àmbit

urbà . Els escolars urbans, per fi, encara
accentuen més la diferència numèrica respecte

als rurals .

l'edat
Lèxic: la influència del castellà i

3000,

encara, les innovacions respecte al model
2800

tradicional que presenta la generació dels avis

	

2600

provinents dels models castellans no estàndard

	

2400 ;

descendeixen de manera generalitzada fins

	

2200'

arribar a desaparèixer en la generació de si
2000'
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Hàbitat 1 edat Mltjana d'unitats lèxiques Innovades I

normatives
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-r-urbe
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Gràfic 24 . Formes lèxiques innovades i normatives i
edat segons l'hàbitat

Tal com reacciona la morfologia i al contrari que la fonètica, l'edat és un factor

determinant que produeix comportament lingüístic significativament diferenciat en

l'afebliment de 1'tís d'unitats lèxiques tradicionals relacionades amb el castellà. Aquesta
evolució, però, és molt més descendent que en'el cas de la morfologia . Decauen, amb el
descens de l'edat, tan els híbrids català-castellà inserits ja en el model tradicional, com les
formes provinents d'àmbits castellans tant estàndard com no estàndard .

Cal esmentar, però, que les primeres formes presenten un comportament

descendent bastant més discret que les segones . Aquest fet mostra clarament que en
l'actualitat i en l'àmbit lèxic, és molt més potent el model castellà estàndard que el model
castellà colloquial present ja secularment com a veí geogràfic a la nostra comarca .

Efectivament una mirada atenta a les comarques castellanoparlants veïnes fa afirmar que
el model tradicional no coincident amb la norma castellana també s'hi troba en un estat

de dilució força avançat, de manera que ha perdut el poder d'influència o de manteniment
que devia tenir en el català comarcal . Més

m
,600menys edat.
t600~

Quant a les innovacions, el +60

	

37-60

	

18-36

	

-18
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comportament del lèxic també és altament
Gràfic 25. Formes lèxiques innovades que són

castellanismes inadmissibles i edat
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significatiu amb relació a l'edat .

Els castellanismes innovats qualificatsgeneralmentcomainadmissibles presenten

un camí ascendent parallel als altres dos nivells lingüístics considerats Vg . gràfic 25. En

canvi, la generació d'escolars, incapaç encara d'invertir en aquells dos nivells aquesta

tendència, sí que ho aconsegueix pel que fa al lèxic. Els escolars, doncs, arriben a inserir-hi

una inflexió en la tendènciaascendent dels castellanismes incorporats recentment, perbé

que no encara fortament marcada 561

El factor que hem tractat com el més influent en la fonètica i la morfologia, el

model castellà, no presenta pas ara un predomini tan notori en els escolars .

Es pot afegir el canvi, encara més

contundent, pel que fa aunapràctica que havia

adquirit més espenta en les generacions

adultes. Es tracta d'aquelles unitats lèxiques

innovades que són castellanismes flagrants

adaptats, però, a la fonètica del català.

Novament és la darrera generació la que

800
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a

1 500

á
m

400
+60
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18-36

	

-18
reacciona de manera significativa envers

GRUPS D'EDAT

l'eliminació d'aquesta mena de formacions i Gràfic26 . Formes lèxiques innovades d'origen castellà

n'enceta una tendència redreçadora. Vg . gràfic
peròadaptades fonèticament al català i edat

26. Les adaptacions tenen una certa importànciaen el model tradicional, importànciaque

va en augmenten les generacionsno ancianes. Efectivament, l'augment de castellanització

social que experimenten especialment aquestes generacions els empeny a fomentar

aquesta catalanització que, en part, sembla que evita una castellanització interna

excessiva. L'augment de competència lingüística que es produeix en el escolars frena la

tendència.

56' La innovació normativa i coincident formalment amb el castellà apareix abans en el

temps. Lògicament la pressió del castellà és el factor que la fa recular. Entre els escolars, la

coincidència encara reforça més l'acceptació d'aquestes formes . En tot cas, el factor castellà és el

predominant per a explicar aquestes adopcions.
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L'actitud no és rellevant en la incorporació i eliminació de castellanismes lèxics .

N'augmenta el nombre generacionalment i es produeix una frenada en tendència gràcies

als escolars, siga quina siga l'actitud que

tinguen envers la llengua pròpia .

Quantitativament, però, n'hi ha més en els

individus amb actitud negativa o indiferent en

totes les generacions .

El gràfic 27 mostra que l'àmbit rural té

una tendència a l'augment de castellanismes,

tendència que no s'atura pas en els escolars.'

En canvi, l'àmbit urbà que, quantitativament, té

més castellanismes, mostra un canvi de

conducta en els escolars . Aquest canvi no

solament hi insereix unainflexió en la tendència sinó que, perprimeravegada, en redueix

la quantitat per davall del rural. La caracterització sociolingüística de la població pertanyent

als hàbitats rural i urbà és, doncs, molt determinant lingüísticament. L'escolarització en

valencià hi apareixcoma rellevant, però tambéd'altres factors comara el nivell d'ús social

o personal de la llengua i l'actitud.

Perúltim, la freqüència mitjana d'ús de la llengua no deixa de fer incrementar el

nombre de castellanismes en totes les generacions sense excepció . En canvi, un ús elevat

i un de baix sí que es troben correlacionats amb l'eliminació escolar d'aquestes formes .

En nombres absoluts, però, els individus amb un ús baix del català són els que més

castellanismes fan servir, a pesar de la tendència redreçadora.

Conclusions: lèxic i edat

Hàbitat I edat. MIOJana d'unitatslàxlques Innovades, no
normatives I provlnents del castellà

+60 37-60 18-36 -18

Gràfic 27 . Formes lèxiques innovades, no normatives
i provinents del castellà i edat segons
l'hàbitat

La variació generacional pel que fa al lèxic presenta diferències bastant

significatives respecte als altres dos nivells queja hem estudiat. Concretament:

562 Més avant, a l'apartat 4.1 .2 ., veurem la rellevància del tipus de programa educatiu en
aquesta situació .
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i) La variació lèxica es troba, igual queels altres dos nivells lingüístics, molt lligada

a l'edat . Tot i això, la variació relacionada exclusivament a les formes normatives no és

clara. Aquest fet s'explica per la compensacióque s'estableix entre l'ús elevat de formes

normatives -que sónsempre tradicionals- per part dels ancians i l'ús elevat de formes

normatives -tradicionals o no- que incorporen els jóvens i escolars .

ii) A mesura que descendeix l'edat decau també el nombre d'unitats lèxiques

tradicionals, de manera especialment marcada en jóvens i escolars . En canvi, a diferència

dels altres dos nivells, s'observa una recuperació molt significativa d'aquesta mena

d'unitats en els escolars sempre que coincidesquen ambla normativa. En cas contrari, el

descens continua .

iii) Així doncs, el fre que posa, sobretot l'ensenyament, en l'aturada d'aquesta

tendència descendent sí que és eficaç en el nivell lèxic.

iv) Quantitativament parlant, el model tradicional es manté més claramenten tots

els grups de les localitats ambun ús del català més elevat, però sense variar les tendències

generacionals decreixent que hem esmentat .

v) Les innovacions normatives mostrenun clar augmentgeneracional, encentat ja

en la generació dels jóvens però que esdevé significatiu i potent en els escolars .

vi) Es produeix unapromicuïtat dialectal evident, tot i quequantitativament és més

elevat l'element lèxic provinent del valencià estàndard que del català central. Aquest

fenomen és especialment pronunciat entre els escolars .

vi¡) L'existència de les unitats lèxiques en el model tradicional no en reforça la

recuperació. Més áina al contrari, si no hi existeixen, la incorporació és més marcada.

vif) El lèxic tradicional que prové del castellà decau clarament a mesura que

descendeix l'edat .
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ix) L'eliminació d'innovacions d'origen castellà noméses produeix en la generació
dels escolars . La inflexió que introdueixen és força marcada, més que en la morfologia.

x) L'actitud es converteix en un factor bastant rellevant en la incorporació de
formes normatives lèxiques i l'eliminació de castellanismes : l'actitud positiva no varia les
tendències per edats envers l'assoliment de qualitat lingüística però l'accentua clarament

en els escolars .

xi) L'hàbitat sí que produeix variació generacional de manera ben marcada,
sobretot en els escolars . El nombre de factors que aglutina la variable hàbitat són molt
rellevants per a modelar la conducta lèxica de la població escolar. L'ús del català hi és un
condicionant pesant, també l'actitud i la pressió ambiental del castellà o del model
tradicional hi incideixen clarament . De manera que a l'hàbitat rural, els escolars tenen
menys qualitat lèxica -més castellanismes, menys innovacions normatives i més formes
tradicionals no normatives; l'urbà, per contra, té una qualitat lèxica més elevada

-eliminació clara de castellanismes, afavoriment d'innovacions normatives i abandó dels

localismes no normatius .

xii) El nivell lèxic és molt més controlable que la fonètica i més també que la
morfologia ja que les dues generacions més jóvens en mostren un increment clar de
formes normatives . Una exposició elevada al model normatiu hi produeix un efecte
significatiu . Amés amés, l'actitud, comafactor central en la voluntat de correcció, és més
rellevant que en els altres dos nivells lingüístics considerats .

xiii) Novament com ocorre en fonètica i morfologia, la variació lèxica va en
augment a mesura que descendeix l'edat . A aquesta conclusió també arriba Baldaquí
(2000: 714) .

xiv) Almenys en el qüestionari de vocabulari bàsic que hem fet servir, els infants
aconsegueixen una qualitat lingüística força elevada, ja que eliminen clarament els

castellanismes i les formes tradicionals no nonnatives, i introdueixen unitats normatives
-tradicionals o no- de manera palesa .
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En definitiva, doncs, la qualitat

lèxica creix significativament només

en el grup dels escolars . (Vg . gràfic

28) . Es manté força estable en les tres

generacions d'adults . Entre els

escolars, però, el canvi és radical, ja

que insereixen força innovacions

normatives, en conserven de

tradicionals i poden eliminar amb

relativa facilitat els castellanismes .

	

Gràfic 28. índex general de qualitat lèxica per edats

Les innovacions van en

augment, però no les d'origen castellà, les quals experimenten un canvi de tendència en

els escolars . Perregla general, la castellanització lèxica presa de manera absoluta no és

dependent de l'edat, ja que mentre que descendeixen els castellanismes tradicionals,

augmenten les innovacions d'aquest origen . Només sónels escolars els que efectivament

se n'ixen molt feblement d'aquestes tendèncíes i els que presenten, per tant, la qualitat

lèxica més elevada.

Ponsoda &Segura (1997:90) coincideixen de manera bastant exacta ambaquestes

conclusions . Efectivament, aquests autors afirmen que les innovacions lèxiques normatives

són lesmés fàcilment admesesper les noves generacions. Tambéafigen que es comprova

un augment evident de promisctiitat lèxica dialectal en el sector més exposat al model

normatiu . Baldaquí (2000: 713-718) també conclou que la variació en el nivell lèxic és

causada sígnificativament no tant pel contacte amb el model tradicional sinó pel factor

relacionat amb l'exposició al model normatiu. L'escola, doncs, contribueix en la

introducció d'innovacions lèxiques normatives que substitueixen les variants tradicionals

no normatives. L'efecte de la llengua dominant és menor entre els escolars . Així, els usos

lèxics són, en línies generals, de millor qualitat lingüística que no els dels adults.
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La transcendència global de la variable «edat»

Aquesta relació tan estreta que es produeix entre l'edat i la variació lingüística no

és tan destacada en treballs semblants realitzats en l'àmbit castellanoparlant .sss Amb

relació a la introducció de formes estàndard en el parlar colloquial, Borrego Nieto (1981 :

248 i ss) conclou que l'edat no exerceix influència sobre la densitat d'aparició d'aquestes

respostes en els informants de Villadepera de Sayago, apesar de la intuïció contrària que

en tenen l'investigador mateix del treball i els parlants de la localitat. Aquestlingüista tracta

d'explicar la contradicció aparent recorrent als trets sociolingüístics que té associats el

factor edat, fonamentalment perquè propicien un contacte més alt amb la norma, «que es

el factor realmente influyente».

No cal dir que l'edat en si no potcondicionar gaire la variació lingüística . Es tracta,

com és natural, dels diversos trets que s'hi associen els que poden produir un canvi

lingüístic .ss4 Més avant anirem desglossant aïlladament cadascuna d'aquestes variables,

algunes de les quals són desencadenants més concrets de les diferències generacionals .

Tot i això, el factor edat les aglutina i això ens permet associar el canvi lingüístic amb l'edat .

Etxebarria (1985: 519), en l'estudi lèxic sobre el castellà de Bilbao, observa com

l'edat és un factor rellevant en el grau de preferència de mots d'origen basc en els

informants bilbaïns . Sempre, però, es manifesta de manera feble i contrasta amb la

vehemència que hem detectat en la nostra comarca.

En canvi, en treballs semblants realitzats en l'àmbit catalanoparlant, s'observa una

correlació fortaamb el factor edat, coincidint ambla nostra recerca. Efectivament, Carrera

(2000 inèdit) troba aquesta diferenciació a Lleida i Alguaire-'65 respecte a l'obertura de la

vocal inicial e- . Aquesta lingüista lliga fonamentalment el canvi generacional a

l'escolarització en català, ja que troba una relació inversament proporcional entre

l'augmentd'edat i l'ús, en aquest cas, de la solució [a] .

ssa De tota manera, la caracterització del parlar dels ancians com a conservador és ben
coneguda: Eckert 1988 ; Cheshire 1987 ; Chambers i Trudgill 1980 ; Milroy (1980) 1987 ; Downes 1984 .

564 SI mirem d'interpretar les dades que ens ha proporcionat l'anàlisi de correspondències
(Vg. AC2/1-10), observarem comauna edat elevada corresponen unamajoro menor freqüència de
diverses variables que són les desencadenants reals de les diferències lingüístiques
intergeneracionals, sobretot ús elevat de la llengua i mancad'escolarització.

sss Localitat més menuda i rural pròxima aLleida .
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Si fem unarepassadaa gran part dels manuals i treballs dialectològics de parlars

catalans que s'han confeccionat els darrers anys, observem unaconstant quees corrobora

contínuament, la qual, tot i que sense dades quantitatives que la ratifiquen, podem

considerar-la encertada i sistemàticament estudiada: la incidència de l'edat en la forma

de la llengua.

Montoya (1993 :100) observa, enl'estudi sobre lavariabilitat lingüística al'Alt Camp,

que els més jóvens afavoreixen la novetats lingüístiques normatives, mentre que els

ancians ho fan de la conservació del model tradicional. Malgrat aquesta corroboració,

també destaca, tot i que com a excepció, que hi ha algun cas on la variable edat no és

pertinent. Es tracta sobretot de qüestions lèxiques on es produeixl'efecte d'anada-tomada,

on hi ha un mantenimentde les formes seculars que s'afig a la reintroducció normativa de

la mateixaforma. Hempogutcomprovarcomaquestafenomenologia descritaperMontoya

es reprodueix, en termes generals, en el nostre cas.

Al llarg d'aquest apartat ja hem fet referència als treballs de Ponsoda & Segura

(1997) i Baldaquí (2000) que consideren clarament l'edat com a eix central al qual es

lliguen diversos factors que han determinat unavariació generacional molt destacada en

el valencià meridional .

En podem concloure que, en el cas del català, la rellevàncía del factor edat amb

relació a una variació lingüística elevada és força més gran que en l'àmbit

castellanoparlant . Aquesta accentuació del factor generacional deu tenir relació amb la

presència del fenomende substitució lingüística, la qual no es dóna enl'àmbit lingüístic veí.

La generalització de l'escolarització va implicar la imposició del castellà com a llengua de

l'ensenyament i, per tant, la superposició a unallengua gairebé hegemònica en la immensa

majoria d'àmbits lingüístics de la comarca on només havia funcionat el català . Açò afecta

els individus que actualment hem considerat de la generació dels avis . Aquest impacte,

però, serà especialment destacable en la generació següent, moment en què comença a

generalitzar-se la substitució lingüística, almenys al capde la comarca. Comafirma Carrera

(2000), l'escolarització deu ser el factor més rellevant per a l'existència d'un alt grau de

variació generacional.sss

Però la consciència clara que hi havia dos sistemes lingüístics independents

sss Comprovem aquest factor més avant, en (apartat 4.1 .2 . Tampoc no s'ha d'oblidar la
importància de la difusió massiva dels mitjans de comunicació orals, evidentment en castellà.
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compartint terrenys d'utilització, degué frenar bastant la consolidació del castellà com a

model de referència per al català . Tot i això, aquesta consciència no impedí una

transferència lingüística força aclaparadora 567Aquests fets expliquen que la gran variació

lingüística entre generacions, en tots els nivells, es presente relativament gradual.

L'element clau en el canvi de tendència dels escolars es troba en l'escolarització

en valencià o del valencià . Una vegada s'assumeix, tot i que amb recels, que el català té

un model de correcció a seguir, vehiculat bàsicament per l'escola, la impregnació

d'aquestes novetats és força més fàcil, almenys en general .

De manera que les generacions adultes han experimentat un influx del castellà

constant queha anat soscavant paulafnament, però fermament, els trets del català, i que

sobretot ha fet efecte en el descens de l'ús de la llengua. Es va reduint, doncs, l'exposició

al català colloquial . Aquest descens, a més a més, ha promogut fortament la dispersió

lingüística . Els escolars han rebut un sistema ja afeblit, immersos a més amés en un àmbit

pocpropici almantenimentno solamentdels trets propis de la llengua sinó ala continuació

de l'ús mateix d'aquesta llengua.

Aquest afebliment, que du implícit un fort descens al model lingüístic colloquial,

afecta allò que es presenta mésvulnerable : la fonètica i, en part, la morfologia . El lèxic, per

contra, més controlable des de punt de vista de la consciència, ha estat l'aspecte més

modificat pels canvis socials iniciats

actualment: l'escolarització i l'extensió

dels mitjans de comunicacióen català .

La qualitat lingüística global per edats

queda resumida en el gràfic 29 .

El descens de qualitat

lingüística és evident des dels ancians

als jóvens, però els escolars enceten

una recuperació global que, en termes

generals, supera la dels ancians. Gràfic 29. Índex general de qualitat lingüística (fonètica,

L'eliminació
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descastellanització progressiva, sobretot del lèxic, i la incorporació de formes normatives

s67 Es distingien clarament els dos sistemes ; això impedí la dilució directa però fomentà el
tall en la transmissió generacional de la llengua.
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són els responsables d'aquest canvi, tot i que en aspectes tan cabdals com molts dels

fonètics, la despersonalització del català siga bastant notable globalment en les

generacions de menys edat del Baix Vinalopó.
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Recordem que aquesta variable té en compte el grau divers d'exposició dels

escolars al català estàndard-normatiu segons el tipus de programa educatiu . En

considerem dos grups : d'una banda aquells escolars que reben la major part de

l'ensenyament en valencià -d'ara en avant Eval- i de l'altra els que ho fan

majoritàriament en castellà -d'ara en avant Ecas .sss

La variable «tipus d'escolarització», com era esperable, és altamentrellevantss9 , de

manera queprodueix diferències significatives en el comportament lingüístic dels escolars .

Quant a la caracterització sociològica cal dir que l'actitud indiferent, sobretot, i

també la negativa, es troben lligades a 1'Ecas . Pel que fa a la positiva, no hi ha diferències

rellevants entre un grup i l'altre . És més lector 1'Ecas, tot i que, com a escolars, tots dos

grups presenten un índex de lectura entre regular i alt . Les lectures en català són bastant

abundants també en tots dos grups, però, com era d'esperar, més elevades en 1'Eval .

Aquests darrers veuen més sovint la TV3 i no tant el Canal 9, almenys en comparació amb

l'altre grup . L'assistència a l'ensenyament en valencià es correlaciona amb un nivell

socioeconòmic més elevat i amb un ús declarat més alt de la llengua pròpia . Vg. AC6/4,

AC7/3, AC8/2, ACIO/1-5.

sss
Utilitzarem, doncs, Eval i Ecas com a equivalent a «ensenyament majoritàriament en

valencià» i «ensenyament majoritàriament en castellà» . Tambéfarem servir l'abreviatura pera «grup
d'escolars pertanyents al'ensenyament vehiculat majoritàriament en castellà» i Eval com a «grup
d'escolars pertanyents a l'ensenyamentvehiculat majoritàriament en valencià». De tota manera, vg .
capítol III apartat 1 .2 .2 .4 on s'explica més detalladament els tipus de programa educatius que hi ha
implantats al Baix Vinalopó . Recordem que amb la fórmula no EcaslEval ens referim al grup
d'individus no escolaritzats en el moment de realitzar l'entrevista que no han tingut present mai el
català en l'ensenyament.

sss Tambéapareixcomaunfactor forçarellevant en els treballs de Ponsoda (1996), Ponsoda
& Segura (1997) i Baldaquí (2000) . Més avall, en aquest apartat mateix, relacionem els resultats
d'aquestes investigacions i les connectarem amb els nostres.
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Ja hem pogut comprovar"' com els escolars en bloc evidencien un descens

súmmament marcat en la preferència per formes tradicionals en el seu conjunt en

comparació a la de la població adulta de la comarca . S'estableix, però, una diferència

relativament notable entre els dos tipus de programa educatiu quehem tingut en compte,

ja que aquestes pronúncies tradicionals són un xic més freqüents en 1'Ecas . Així, quant a

l'element fonètic tradicional, aquest grup es troba unamica més pròxim als resultats que

presenta la resta de població no escolaritzada.

Distingint entre les pronúncies tradicionals genuïnes que coincideixen amb la

normativa i les que no ho fan, la situació global de la comarca continua mostrant, en tots

A) FONÈTICA

Fonètica : formes tradicionals i programa educatiu

VALENCIA

Gràfic 30 . Formes fonètiques tradicionals, no
normatives i sense relació amb el castellà i
tipus d'escolarització .

570 Vg . apartat 4.1 .1 . Grups d'edat d'aquest capítol.

n . E,.,/EV.1

	

E . ..

	

EM

VALENCIA

Gràfic 31 . Formes fonètiques tradicionals normatives
i tipus d'escolarització.

dos casos, un descens de model tradicional per part de l'Eva! respecte a 1'Ecas. Vg. gràfics

30 i 31 . El fet que coincidesquenono amb la normativa no sembla que hi faça palesa cap

diferència."' Sobta, doncs, que si hi ha coincidència amb la normativa, l'Ecas mantinga

57' Com mostren els gràfics 49 i 59, cal ressaltar, però, que les formes tradicionals no
normatives presenten un descens menys brusc en (Ecas, evolució més clarament sobtada en les
tradicionals normatives .
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també més formes tradicionals, exactament igual que quan no hi ha coincidència . Seria

esperable que l'ensenyament en valencià fos capaç de reforçar allò que és tradicional i

normatiu . Aparentment, doncs, no ho fa .

Ara bé, aquestes dades s'han de matisar ràpidament tenint en compte, sobretot,

les tres localitats on existeix ensenyamenten valencià, ja quees comproven així evolucions

divergents que són força importants . Els gràfics següents mostren les diferències que

s'estableixen entre el comportament lingüístic dels escolars per localitats . D'una banda, si

les formes són tradicionals i no normatives (vg. gràfic 32) totes tres localitats tenen un

comportament idèntic i les diferències no són de tendència sinó de freqüència absoluta,

la qual, a més a més, és poc significativa. Efectivament, 1'Eval presenta una dilució més

marcada del model tradicional que I'Ecas, tant a Elx com a Santa Pola i a Crevillent .s'2

Tipus de programa educatiu ilocalitats.
Formes fonètiques tradicionats,no normatives ino

relacionades amb elcastellà

No EcaslEval

	

Ecas

	

Eval

_rElx
.~_Cre

_~SPo
~Baá V.

Gràfic 32 . Tipus de programa educatiu i localitats .
Formes fonètiques tradicionals, no
normatives i no relacionades amb el
castellà .

Tipus de programa educatiu i localitats.
Formes fonètiques tradicionals i normatives

No Ecas&al

	

Ecas

	

Eval

Elx
~- Cm
.~-SPo

_ Baix V.

Gràfic 33 . Tipus de programa educatiu i localitats .
Formes fonètiques tradicionals i
normatives .

Per contra, si les formes tradicionals coincideixen ambla normativa (vg. gràfic 33),

els resultats són divergents, tot i que és cert que de manera no gaire vistosa. Ales localitats

amb un ús contextual més elevat del català -Crevillent i Santa Pola-, I'Eval fa palès un

petit grau de recuperació dels trets fonètics tradicionals i normatius respecte a 1'Ecas . Així,

en aquestes dues localitats, s'acompleix la hipòtesi més previsible pel que fa a l'augment

de qualitat lingüística que haurien d'evidenciar els grups escolars més exposats al model

normatiu .

En canvi, en I'Eval d'Elx s'accentua el descens en la freqüència d'aparició

572AElx, però, sónmenys freqüents en totes les generacions les fonnes tradicionals que a
la resta de localitats (vg. gràfic 32).
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d'aquesta mena de formes que ja havia esdevingut en 1'Ecas respecte als adults, i que ja

hi és més accentuat que ala resta de localitats . L'ensenyament envalencià, doncs, sembla

que no hi és capaçde fomentar la incorporació d'aquest tipus de trets fonètics normatius .

Trets, per altra, banda, força importants en l'assoliment de qualitat fonètica.

Tot i que tant les recuperacions de les formes tradicionals i normatives que es

produeixen a Santa Pola i Crevillent com el desgast que mostren els escolars d'Elx són

minsos, es tracta d'uns resultats bastant reveladors, perquè permeten d'avaluar el grau

d'influència que pot tenir l'ensenyament pel que fa als trets fonètics i en segons quines

condicions de contacte respecte al model tradicional de cada grup o de cada localitat.

EI poderde l'escola com avehiculadordelmodel fonèticic normatiu fa l'efecte que

quede retallat sobretot si la pressió sociolingüística contextual que el castellà exerceix en

els individus és elevada -com ho és, en general, a tota la comarca- i si disminueix el

grau d'exposició al model tradicional . Ja hem comentat que els trets fonètics en general

-alguns més que altres s`- sónmolt més difícils de controlar conscientment. Aquest fet

impedeix que un factor de modelació lingüística com és l'escola, relacionat eminentment

amb la correcció i, per tant, amb l'esmena conscient, siga determinant si la pressió

contextual -alta al castellà i baixa al modeltradicional-, més eficient en aquestamena

de trets, és massa pesant. Apesar de tot, els resultats de 1'Eval a Crevillent i Santa Pola en

general són positius per a l'augment de qualitat lingüística .

Però els resultats obtinguts respecte a la no recuperació dels trets fonètics

normatius i tradicionals a Elx pressuposen que PEval en aquesta localitat no es troba

igualmentexposat al model de la llengua dominant ni al de la variant tradicional que 1'Ecas

i que el reforç normatiu de l'escola no és capaç de controlar del tot.

A la ciutat d'Elx, com hem tingut l'oportunitat de descriuremés amunt (vg. capítol

I, apartat 3 .2), s'ha donat una conjunció de factors socials a favor de l'ús del castellà i de

l'allunyament del model tradicional . Aquesta conjunció exerceix una pressió forta en la

població en1'Evals'4 , quel'escolarització en valencià no és capaçd'esmenar, almenys prou

srs Parlem, per exemple, de la sonorització de la s en fonètica sintàctica, de les ee i les oo

obertes, de la pronúncia de la 11, etc.

574 Recordem (vg. capítol 1, apartat 3.2) que en aquest grup s'encabeixen força infants

bilingües familiars. Tot i que nosaltres vam mirar de triar monolingiles familiars, en part, els nostres

informants es troben «bilingualitzats» pel context lingüístic social i també(immediat-perexemple,
n'hi ha moltsquepertanyen a famílies on s'ha produït el tall en la transmissió generacional del català
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com per superar la caracterització fonètica més tradicional de PEcas.

ASanta Pola i, sobretot, a Crevillent la pressió contextual del castellà no ha arribat

a ser tan potent . L'escola en valencià sí que ha pogut frenar tímidament la dilució del

model tradicional i normatiu que es dóna al llarg de totes les generacions i que no s'havia

aturat amb la simple implantació del valencià com a assignatura. A més a més, hom

parteix d'individus que tant en l'Eva!com en 1'Ecas tenenuna caracterització fonètica més

uniforme .575

Cal fer esment, per últim, de la conducta de 1'Ecas a Guardamar i el camp d'Elx.

Les formes tradicionals no normatives hi descendeixen comala resta de la comarca, però

en el cas de Guardamarla baixada és molt més pronunciada, similara la que presenta Elx.

El camp d'Elx, en canvi, mostra un descens molt més discret i una freqüència absoluta més

elevada, equiparables a les localitats on hi ha més ús social del català . D'altra banda,

l'afebliment de l'ús de les formes fonètiques tradicionals i normatives de 1'Ecas és

homogeni en aquestes dues zones i idèntic a la resta les localitats .

Com es veu en el gràfic33 (vg. més amunt), el global comarcal presenta una

tendència descendent en tot cas. La raó per la qual els resultats globals de la comarca

diguen que 1'Eval perd formes tradicionals i normatives, es troba en la importància

demogràfica d'Elx i, sobretot, en la feblesa del canvi de tendència que es produeix a 1'Eval

de Crevillent i Santa Pola . A més a més, la resta de localitats no tenen ensenyament en

valencià i són eminentment rurals . Aquesta circumstància fa que es caracteritzen per la

però on alguns individus jóvens l'han recuperat i l'han transmès als seus fills . A pesar de ser
monolingües familiars, el context social en general i el més pròxim (amistats, resta de la família,
barris residencials, etc.) els han convertits en bilingües de fet.

sis Tot i això, hem copsat diversos comentaris espontanis tant a Crevillent com a Santa Pola
-i també en altres localitats de les comarques meridionals- que atribueixen una pèrdua de trets
tradicionals fonètics i suprasegmentals perpart de qualsevol grup social que estiga mésen contacte
ambla normativa-per exemple, l'Eva! respecte aPEcas. Fa l'efecte quehom tinga consciència que
l'ensenyament de la normativa del català fa que «la llengua míllore perque no es diu tanta castellaná
o tantes paraules deformaes; pero la gent que estúdia el valencià també pareix que perga formes de
dir. . . com si parlaren pitjor, com si haveren perdut algo important del parlar de mosatros de tota la
vida» (afirmació d'una dona d'uns 50 anys de Sant Joan d'Alacant, 1998). J. Solà (1999: 200) fa un
comentari orientat cap al mateix punt de vista . Afirma que en la pronunciació de ascola, aixugar i
anciam del catalànord-occidental es veuuna clara recessió de les formes amba- sobretot entre els
infants. I en això, diu, hi ha intervingut clarament (escolarització, «simplement pronuncien tal com
s'escriu i llestos. [ . . .1 Fins ara la llengua la feia laparla de lagent ; ara la fa (ortografia» . No cal dir que
insinua una pèrdua de qualitat fonètica induïda per l'escriptura i, per tant, en gran part, per
l'ensenyament.
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seva afecció general al model tradicional, també els escolars. Les seves respostes, doncs,

faran que en els resultats globals comarcals de l'Ecas augmente també l'índex de formes

tradicionals, siguen normatives o no .

La resta de variables no han produït comportaments especialment diferenciats

respecte al tipus de programa educatiu, la qual cosa corrobora la rellevància d'aquesta

variable i la seva preponderància enfront d'altres factors.

Fonètica: formes innovades i programa educatiu

La incorporació de formes innovades

estrictament normatives en una situació

d'enquesta sí que manifesta un creixement

notable i ben estabilitzat, perceptible en 1'Ecas

i accentuat en 1'Eval, més exposat a la

normativa. Vg . gràfic 34 . En aquest cas no hi ha

diferències entre localitats, tot i que, en

nombresabsoluts, els escolars d'Elx són els que

20

76

16~

14-

12

2 1
no Ecas/Eval

VALENCIA

Ecas Eval

Gràfic 34 . Formes fonètiques innovades i normatives

més

	

afavoreixen la incorporació d'aquesta

	

i tipus d'escolarització.

mena de formes respecte a l'ús queen fan els adults . Aquest creixement, però, és unamica

més acusat a Crevillent i Santa Pola.

No hi ha diferències a destacar en les localitats on no hi ha Eval . Malgrat això, el

camp d'Elx és l'àmbit on menys creix la preferència per les innovacions normatives . A

Guardamartambé en detectem l'augment, el qual és equiparable a 1'Ecas de Crevillent o

Santa Pola i, per tant, no esdevé tan marcat com a Elx.

Les innovacions no normatives però sense relació amb el castellà són poc

rellevants . Tot i això, cal dir que el comportament entre les tres localitats és un xic divers.

Mentre que a Santa Pola 1'Eval en presenta un petit descens, a Crevillent no hi ha

diferències de comportament entre tots dos grups. A Elx, per contra, s'observa que 1'Eval

en presenta un augment relativament significatiu (vg. més avant Morfologia: formes

innovades i programa educatiu on fem un comentari una mica més extens d'aquesta

mena de trets) .
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Fonètica: la influència del castellà i el programa educatiu

Els castellanismes fonètics mostren un

increment espectacular ens els escolars

respecte als adults . Vg . gràfic 35. Augment que

esdevé gairebé idèntic en els dos grups

d'escolars, de manera que la pressió fonètica

del castellà afecta d'igual manera qualsevol

tipus d'escolarització . Tot i això, en els escolars

de 1'Eval es percep un petit recés en aquesta

tendència. Aquestrec6s afecta igualmentles tres Gràfic 35 . Formes fonètiques innovades provinents

localitats on 1'Eval es troba implantat.

L'Ecas al camp d'Elx evidencia un

augment encara més sòlid d'aquests

castellanismes, tot i que en nombres absoluts és

l'àmbit on els escolars es troben menys

castellanitzats fonèticament de tota la comarca.

L'augment de castellanismes que es dóna a

1'Ecas de Guardamar és completament

equiparable al de la resta de localitats s7s

Perúltim, caldestacar els castellanismes

en procés. Aquestes innovacions resulten formes

normatives en català, però són adoptades a

través de la pressió del castellà, ja que hi coincideixen i, a més, substiteixen trets

tradicionals . En aquestamena de pronúncies, l'èxit es troba garantit, ja que hi coincideixen

els dos factors més determinants de canvi en els escolars : el castellà i la normativa de

català. L'Eval de totes trets localitats mostra unapreferència clara per aquestes formes . Vg.

gràfic 36. L'exposiciómés elevada ala normativa del català en aquest grup afavoreix l'èxit

EN
CA

ÁU
d

no Ecas/Eval

VALENCIA

na EcavEval

del tipus d'escolarització .

VALENCIA

castellà

Ecas

Ecas

Eval

Gràfic 36. Formes fonètiques innovades, normatives i
amb paral-lelisme en castellà i tipus
d'escolarització .

sis F1s castellanismes fonètics tradicionals, també poc rellevants, mostren una estabilitat
gairebé absoluta.

Eva[
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de qualsevol forma quehi pertanga . Notem que en aquestaconjunció de forces, la pressió

contextual del castellà, forta en tots dos grups d'escolars, afavoreix l'adopcióde trets que

s'hi relacionen. Si, a més a més, són innovacions normatives, en restarà més impregnat

l'Eval. s'7

Visió de conjunt de les correlacions entre fonètica i programa educatiu

De les dades exposades, se'n desprenen les conclusions següents :

i) Es constata variació fonètica significativa en els dos grups d'escolars analitzats,

entre ells i respecte al global de les generacions adultes . Això és, l'ensenyament en

valencià produeix un efecte en el comportament lingüístic dels individus catalanoparlants

que hi assisteixen que els fa diferenciar-se dels que no el tenen.

ii) Les formes tradicionals però no normatives presenten un descensimportant en

1'Ecas respecte als adults i encara més en 1'Eval . Les tres localitats on hi ha ensenyament

en valencià mostren la mateixa tendència decreixent .

iii) Aparentment també es produeix un descens de les formes fonètiques

tradicionals i normatives en els escolars respecte als adults, i de 1'Eval respecte a 1'Ecas .

iv) Aquestaevolució comarcal, però, és enganyosaja ques'estableixen diferències

relativament significatives entre les localitats on hi ha ensenyamentenvalencià . La situació

social del català a Elx en contrast amb la de Crevillent i Santa Pola produeix un efecte

destacat en el comportament fonètic dels escolars en cada programa educatiu ambrelació

a la freqüència de formes tradicionals i normatives .

v) En el cas d'Elx, hi ha unamajor presència de la llengua castellana en el context

s" No hi ha diferències destacables en PEcas del camp d'Elx i Guardamaramb relació a

l'evolució d'aquests trets fonètics .
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i, per tant, una menor presència contextual del model de llengua tradicional. Aquest fet

produeix un descens de les formes tradicionals que afecta tota la població elxana,

accentuada encara més en els escolars .

vi) Els escolars elxans que pertanyen a 1'Eval sembla que viuen en un context

personal i social encara més castellanitzat que l'altre grups'$. Aquesta situació té

repercussióen el seumodel fonètic: es troben encara més lluny del model tradicional i, per

tant, els resulta més difícil fer servir els trets normatius que hi coincideixen, tant que

l'escola no és capaç de compensar la diferència que la pressió social determina. La

dificultat en la controlabilitat general del nivell fonètic propicia claramentaquesta situació .

A les altres dues localitats, la pressió social no és tan gran, els dos grups d'escolars tenen

una caracterització (socio)lingüística més homogènia i, per tant, l'ensenyament és capaç

de fer incorporar-hi/conservar-hi prou trets tradicionals i normatiuscompersuperar l'índex

que en posseeix 1'Ecas .

vi¡) Les innovacions normatives són afavorides claramentper l'ensenyament, de

manera encara més notable en 1'Eval. No hi ha diferències de tendència en les tres

localitats, tot i que Elxen presenta una freqüència absoluta bastantmés elevada en tots dos

grups d'escolars i també en els adults . L'allunyament del model tradicional que propicia

la pressió contextual del castellà facilita clarament la incorporació d'innovacions, i no

solament al grup d'escolars sinó també als adults .

vi¡¡) Les innovacions no normatives però sense relació amb el castellà són poc

rellevants, però 1'Eval d'Elx no les pot contenir . Efectivament, aquest grup en fa servir més

que 1'Ecas . Ales altres localitats no es produeix aquest augment.

ix) Els castellanismes innovats experimenten un creixement força notable des dels

adults als escolars en bloc . L'Eval presenta un petitíssim recés d'aquesta tendència, la qual

afecta les tres localitats on hi ha aquest programa educatiu .

518 En definitiva, gran part dels individus d'aquest grup funcionen lingüísticament com a
bilingües de fet, tot i ser monolingües familiars.
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x) Els castellanismes que hem anomenat en procés, és a dir, aquells que

coincideixen formalment ambel castellà però tambéamb la normadel català mostren un

creixement significatiu en els escolars, més marcat en 1'Eval .

xi) L'Ecas és el grup que més s'assembla fonèticament al model de llengua dels

adults . Tot i això, presenten un clar descens de qualitat lingüística ja que, sobretot, han

incrementat el nombre de castellanismes i han abandonatpart delmodel tradicional que

coincidia ambla normativa. Especialment en aquest grup, la llengua minoritzada tendeix,

doncs, a supeditar-se i a despersonalitzar-se per influx de l'altra (Brotons 1993 : 268) . De

tota manera, també són capaços de fer servir força trets innovats i normatius.

xii) Al camp d'Elx i GuardamarFEcas segueix de manera força semblant l'evolució

de la resta de grupsambel mateix programa educatiu de la comarca. Tot i això, cal dir que

1'àmbitrural és claramentmés conservadorde trets fonètics tradicionals, especialment dels

que no són normatius . També incorpora menys innovacions normatives que la resta, i

igualmentmés castellanismes quela resta, tot i quenumèricament en presente l'índex més

baix .

xiii) L'Eval ales localitats on el català té més vitalitat -Crevillent i SantaPola-és

fonèticament més equilibrat, ja que manté i, fins i tot, arriba arecuperar trets pertanyents

al model lingüístic tradicional que són tambénormatius, i és capaç d'incorporar fàcilment

força innovacions normatives . En definitiva, l'Eval té unaqualitat fonètica més elevada que

1'Ecas . La situació peculiar de 1'Eval d'Elx redueix un xic la qualitat fonètica, la qual, en tot

cas, és compensada per la major facilitat en la incorporació de novetats normatives . En tot

cas, les formes fonètiques tradicionals ques'abandonensónen general força rellevants per

a la qualitat lingüística, ja queformen part de la caracterització fonètica del català, sobretot

enfront del castellà -o i e obertes, sonorització de s en fonètica sintàctica, manteniment

de [Á] i [v] . D'altra banda, moltes de les innovacions normatives solen convergir amb el

castellà .

Coincidim plenament amb les conclusions de Baldaquí (2000: 524-525) respecte

a la importància del programa educatiu com a responsable dels usos fonètics dels jóvens
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però també de la rellevància del grau de contacte amb el model tradicional en la

conservació de formes tradicionals normatives. El model de llengua que té el grup

d'alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües és igualment el més

adequat, sobretot per fús predominant de variants fonètiques tradicionals i normatives

-però també les normatives que són semblants al castellà- i per un rebuig, no

especialment palès, de la influència fonètica del model de la llengua dominant .

Tant Ponsoda (1996) com Ponsoda & Segura (1997) arriben a conclusions

semblants. Per la seva banda, destaquen el paper cabdal de l'ortografia en la modelació

de la caracterització fonètica dels escolars, comnosaltreshemposat de manifest al'apartat

3.1 .23 d'aquest capítol. Comprovenqueles formes normatives tradicionals no es recuperen

amb claredat i conclouenque 1'Eval no exclusivament el responsable de l'aconseguiment

de l'esmena fonètica. Mésaïna la interrelació d'aquest programa educatiu ambel contacte

elevat amb el model tradicional és el desencadenant que hi té més incidència .

Sobre el comportament especial de la població escolar elxana que nosaltres hem

detectat, sobretot la pertanyent a 1'Eval, l'anàlisi de Baldaquí (2000: 520) ens aporta dades

bàsiques per comprendre el fenomen. Notemqueaquest comportament fonètic aproxima

de manera força cridanera 1'Eval d'Elx al grup que Baldaquí caracteritza com a bilingües

familiars i pertanyents programes bilingüess'9. Efectivament, aquest investigador conclou

que es tracta d'un grup força inclinat per les innovacions ja siguen normatives o no

normatives, o bé provinguen o no del castellà- i per una associació més feble amb les

formes no tradicionals que la que tenen els alumnes de primera llengua castellana, però

més marcada que la que mostren els de primera llengua catalana . Comprovem així la

situació especial d'aquest grup d'infants i adolescents elxans . A pesar de declarar-se

monolingües familiars, han patit un procés castellanitzador i d'allunyament relatiu del

model tradicional que els ha equiparats als bilingües familiars de localitats amb un ús del

català més elevat.

599 Els programes educatius bilingües són aproximadament equivalents al que nosaltres
hem anomenat Eval.
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B) MORFOLOGIA

El tipus d'escolarització té mésrellevància en els aspectes morfològics que ens els

fonètics per a crear comportaments lingüístics significativament diferenciats .

L'escolarització, com a motor més actiu en l'esmena lingüística, és més eficient en la

morfologia, ja que aquest nivell lingüístic es caracteritza, globalment, per ser més

controlable des del punt de vista conscient que el fonètic.

Morfologia: formes tradicionals i programa educatiu

Les formes morfològiques tradicionals

no normatives tendeixen a descendir

clarament, primer des dels adults fins a FEcas

un segon grau de descens, fins al grup

exposat a la normativa, 1'Eval . Vg . gràfic

i, en

més

37 . A l'àmbit rural, la davallada d'aquesta

mena de trets que mostra (Ecas és similara la

resta, tot i que en nombres absoluts són els

escolars quemillor conserven aquests trets del

modelmorfològic tradicional. AGuardamar, el

descens és equiparable al de 1'Ecas de Santa Pola i Crevillent ; el d'Elx és

del model tradicional .

Si es tracta de formes tradicionals que

coincideixen amb la normativa, el descens es

manté en 1'Ecas, però no 1'Eval, el qual

n'enceta un augment visible . Vg . gràfic 38 .

Aquest augment, però, igual com ocorre en el

nivell fonètic, conté desigualtats entre els

resultats d'Elx i els de les altres dues localitats

on hi ha implantat Eval .
VALENCIA

El gràfic 39 mostra aquestes

0

Á

s
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Gràfic 37 : formes morfològiques tradicionals, no
normatives i sense relacióamb el castellà i
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Gràfic 38 . Formes morfològiques tradicionals
normatives i tipus d'escolarització
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diferències . Comes pot observar, a les dues

localitats on la pressió contextual del

castellà és relativament baixa -Crevillent i

Santa Pola-, 1'Eval presenta una petita

recuperació de les formes tradicionals i

normatives respecte a 1'Eval malgrat el

descens generalitzat d'aquesta mena de

formes que tots dos grups d'escolars en bloc

mostren respecte als adults .

Tipus de programa educatiu ilocalitats .
Formes morfoldgiques tradicionals inormatives

No Ecas/EVa1

	

Ecas

	

Eval

La

	

direcció

	

de

	

les

	

tendències Gràfic 39 . Tipus de programa educatiu i localitats . Formes
morfològiques tradicionals i normatives .

observades de cadascun dels grups

coincideixen plenament ambles que hem descobert en la fonètica : Santa Pola i Crevillent

en mostren un clar augment, mentre que Elx continua mantenint la tendència decreixent.

N'hi ha, però, dues diferències fonamentals . D'una banda, en el cas de la fonètica el

descens de formes normatives i tradicionals entre el grup d'adults i el d'escolars en conjunt

és d'un 26%. En canvi, en el cas de la morfologia el descens tot just arriba a 111%.

En segon lloc, l'augment que mostren aquestes respostes fonètiques en 1'Eval a

Crevillent i Santa Pola respecte de 1'Ecas és de 1'1%, mentre que en les morfològiques

s'aproximen al 8%. A Elx, en canvi, el descens semblant en tots dos nivells lingüístics . En

el gràfic que mostra els resultats globals (vg. més amunt gràfic 38) es veu que aquestes

dues diferències són capaces de plasmar-hi una tendència creixent en 1'Eval, cosa que

contrasta amb la fonètica on els canvis eren tan minsos que no es reflectien en el gràfic

general.

Aquestes matisacions ja corroboren la facilitat en l'esmena dels trets morfològics

respectes dels fonètics . La pressió contextual de la llengua dominant a Elx i la

caracterització peculiar de 1'Eval d'aquesta localitat que ja hem esmentat hi continuen

desafavorint la incorporació d'aquestamena de trets tradicionals i normatius . Ales altres

dues localitats, l'augment de qualitat lingüística respecte a aquesta mena de trets és més

perceptible que en la fonètica . Per últim, al camp d'Elx 1'Ecas mostra un descens molt

intens dels trets normatius i tradicionals, el major de tota la comarca, també en nombres

absoluts . A 1'Ecas de Guardamar, el descens és plenament equiparable a la resta de

localitats .
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Morfologia : formes innovades i programa educatiu

ó
v
a1

75

Les innovacions normatives sense

paral-lelismes ambel castellà, coincidint ambla

fonètica, continuen augmentant a mesura que

també ho fa el contacte escolar amb la norma.

Vg . gràfic 40. Aquest augment és equivalent en

les tres localitats on hi ha ensenyament en

valencià, però a Elx és més avançat en el temps

-ja n'hi ha bastants ocurrències en el grup

d'adults - i freqüent .

L'increment d'innovacions normatives és

extraordinàriament marcat en 1'Ecas de Guardamar, més que en la resta de localitats, de

manera que s'aproxima al'índexqueaconsegueixen general FEval a les localitats on n'hi

ha . A1'Ecas delcamp d'Elx l'augment d'aquests trets és tambédestacat, equiparable al de

la resta de localitats .

L'aparició d'innovacions, no

relacionades amb el castellà, sí que exerceix

una pressió en el sistema morfològic que no

esdevenia en el fonètic. En dedtiim que

l'estructura marcadament paradigmàtica de la

morfologia deu fer que el poder de l'analogia

s'enfortesca i siga capaç d'esdevenir un factor

de canvi important però controlable per

l'ensenyament, vist el descens d'aquesta mena

de formes de 1'Eval . Vg . gràfic 41 . Tant Elx com

Santa Pola i Crevillent mostren la mateixa

tendència, tot i que Elx en presenta menys quantitat, ja siga entre escolars o en el grup

d'adults . El cas de Guardamar toma aser força interessant. Els escolars d'aquesta localitat,

amb unapressió contextual del castellà molt elevada i sense Eval, presentenun descens

d'aquestes formes vulgaritzants respecte a les respostes dels adults . Així, de nou el

5 .

4-

3

2
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Gràfic
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40 . Formes morfològiques innovades,
normatives sense parablelisme en castellà i
tipus d'escolarització

Eval

41 : formes morfològiques innovades, no
normatives i sense relació amb el castellà i
tipus d'escolarització

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic4 Les correlacions entre variables

	

944

comportament d'aquest grup té unaforta ressemblança al de 1'Eval de les altres localitats,

sobretot d'Elx.,"''

Morfologia : la influència del castellà i el programa educatiu

La controlabilitat que caracteritza la

morfologia enfront de la fonètica es palesa ben

clarament en l'eliminació, no gens

menyspreable, dels trets innovats d'origen

castellà que presenta 1'Eval. Per contra,

aquestes formes han tingut força èxit en 1'Ecas

de totes les localitats, enfront del model
7,6

tradicional . Vg . gràfic 42 .

	

noEcasIEval

	

Ecaz
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Igual com en els aspectes fonètics, no Gràfic

	

42.

	

Formes

	

morfològiques

	

que

	

són

hi

	

ha

	

gaire

	

canvi

	

en

	

els

	

castellanismes

	

castellanismes i tipus d'escolarització

morfològics tradicionals . Tot i això, en questions morfològiques se n'observa un petit

descens en 1'Eval, el qual, però, és poc significatiu .

Si es produeix paral-lelisme formal amb la llengua veïna, l'èxit encara és més

assolits$' i, en general, no és controlat per l'ensenyament, ja que el grup més exposat a la

normativa en català prefereix amb més assiduïtat aquestes formes que l'altre grup

d'escolars tant a Elx com a Crevillent i Santa Pola . L'Ecas de Guardamar, novament en

sso Notemque la proliferació d'aquesta mena de trets solen respondre a sistemes lingüístics
en procés d'atròfia . Efectivament, les regularització, sobretot en el si de la flexió verbal, són fruit d'un
procés de simplificació (Silva-Corvalán 1994 citat per Montoya 2000 : 113) . Aquestes afirmacions,
però, xoquen amb els nostres resultats, ja que és precisament a Santa Pola i Crevillent on més
regularitzacions es produeixen en totes les generacions. A Elx, la freqüència d'aquesta mena de
formes és inferior. Es podriallançarla hipòtesi següent. Fa l'efecte que es tracte d'un procés gradual
d'anada i tomada. Mentre queun ús molt elevat propicia la conservació d'irregularitats en el sistema
-Irgrau-, un descens d'aquest ús n'afavoreix la proliferació de regularitzacions -2n grau. Si el
descens d'ús és encara més gran -3rgrau-, toma a frenar-se la freqüència de trets regularitzats ;
per últim, els que en fanun ús molt baix -4t grau-, com ara els aprenents, tomen apotenciar les
regularitzacions, ja que la manca de competència els espenta a deixar-se guiar de manera força
marcada per la regularitat del sistema. Crevillent i Santa Pola es podrien situar en el 2n grau ; Elx i
Guardamar en el 3r.

sa' Apesar de la poca freqüència total d'aquesta mena de formes .

Eval
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presenta un índex pròxim als resultats de 1'Eval de la resta de localitats . s$z

Visió de conjunt de les correlacions entre morfologia i programa educatiu

En definitiva, podem resumir l'evolució dels trets lèxics segons el model educatiu

de la manera següent:

i) Es pot afirmar que hi ha variació significativa en el comportament lingüístic dels

dos grups d'escolars analitzats . L'ensenyament en valencià, doncs, sembla que produeix

un efecte diferenciador en la conducta morfològica dels individus.

ii) Hem comprovatun descens de 1'tís de les formes morfològiques tradicionals en

general que afecta els escolars i, dins aquest grup, especialment 1'Eval .

iv) Les formes tradicionals i no normatives experimenten un recés considerable en

1'Ecas, el qual s'accentua encara més en 1'Eval . Igualcomen la fonètica, aquestatendència

decreixent és idèntica en les tres localitats on hi ha ensenyament en valencià.

v) Cal destacar el descens de 1'tís de les formes tradicionals i normatives en el grup

d'escolars respecte als adults . Aquestatendència és, globalment en la comarca, més forta

en 1'Ecas . Aquesta situació, com en el cas de la fonètica, torna a seren part aparent, ja que

no afecta perun igual Elxque Santa Pola i Crevillent . L'Eval del capde la comarcapresenta

una conducta lingüística unamica divergent de la resta d'escolars, ja que s'hi observaun

descens de les formes tradicionals i normatives que esdevé augment en les altres dues

localitats . Tot i això, els resultats globals positius per a 1'Eval es deuen a dos factors . D'una

banda, a Santa Pola i Crevillent les recuperacions són més marcades que en la fonètica;

en segon lloc, a Elx, la pèrdua d'aquests trets és inferior que en la fonètica. Amés a més,

el descens d'aquests trets que apareix a 1'Ecas és també inferior al que es produïa en la

fonètica .

. . . El camp d'Elx ara no té un comportament significativament diferenciat.
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vi)Aquesta diferenciació en el comportament lingüístic entre localitats és semblant

a la que hem descrit per a la fonètica, tot i quepresenta alguna divergència. A Santa Pola

i Crevillent, l'augment de les formes morfològiques que són normatives i tradicionals és

més marcat que el que es produeix en els aspectes fonètics ; el descens que mostra Elx,

però, hi és equivalent . Igualment, el descens d'aquestamena de trets que es produeix entre

els adults i els escolars en bloc no és tan accentuat com en la fonètica . Tots aquests efectes

corroboren la peculiaritat (socio)lingüística de 1'Eval d'Elx però també la major

controlabilitat i esmena dels trets morfològics, de manera que l'ensenyament en valencià

és més eficaç a fer-los incorporar o conservar.

vi¡) L'Eval afavoreix les innovacions normatives . Igual com en el nivell fonètic, el

creixement d'aquestes formes és més marcat, més abundant i més avançat a Elx.

vif) Les innovacions no normatives però no relacionades amb el castellà

-aquelles ques'aproximen als vulgarismes- experimenten un creixement molt notable

en 1'Ecas, tendència que es veu fortament retallada i controlada en 1'Eval en totes tres

localitats .

ix) Les innovacions no normatives d'origen castellà mostren una tendència ben

evident a la baixa, bastant més ferma que en la fonètica .

xi) Augmenta la freqüència de formes innovades normatives amb paral-lelisme

amb en castellà en 1'Eval respecte de 1'Ecas .

xii) L'Ecas, en conjunt, esdevé el grup d'escolars més semblant al comportament

dels adults. Com en la fonètica, han perdut qualitat lingüística, ja que augmenten els

castellanismes, es redueixen els trets tradicionals que sónnormatius i presenten un intens

augmentdels trets innovats no normatius però de generació interna en el sistema lingüístic .

A pesar d'això, també han aconseguit incorporar un gran nombre de trets innovats i

normatius .

xiii) En el nivell morfològic, el camp d'Elx es comporta de manera similara la resta

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic 4 Les correlacions entre variables

	

947

d'escolars de 1'Ecas, tot i que amb un grau de proximitat al model tradicional més elevat

-amb menys castellanismes, menys innovacions i més trets tradicionals . L'Ecas de

Guardamar, per contra, mostra una conducta que sovint s'assembla a la de I'Eoal de la

resta de la comarca, especialmententres aspectes : l'adquisició d'innovacions normatives,

el descens d'innovacions no normatives que no tenen paral-lelisme en el castellà i

l'augment de trets morfològics normatius però coincidents amb el castellà .s8s

xiv) L'Eoal té dues conductes diferenciades segons siga més o menys gran la

pressió contextual de la llengua dominant . Mentre que a Santa Pola i Crevillent el

creixement de qualitat lingüística és evident respecte a 1'Ecas en tots els aspectes

-afavoriment de la incorporació de trets normatius, tradicionals o innovats, i de

l'eliminació de castellanismes . AElx també es produeix un augmentde qualitat lingüística

general -la menor presència del model de llengua tradicional afavoreix la introducció

d'innovacions normatives-, però els trets normatius i tradicionals no són tan freqüents

com en 1'Ecas .

xv) L'evolució en la variació lingüística observada en la morfologia és força similar

a la que mostra la fonètica . Hi ha, però, determinades diferències rellevants . D'unabanda,

la freqüència absoluta dels trets és diferent i, en general, menys afavoridora de qualitat

lingüística en el cas de la fonètica . De l'altra, es perceben tendències més pronunciades

envers l'assoliment qualitat lingüística sobretot en el grup escolar amb més exposició al

modelnormatiu . L'esmena morfològica sembla que és, doncs, més fàcil de dur-se aterme

que en el cas de la fonètica .

Aquestes conclusions són força semblants a les que aporta Baldaquí (2000 : 622-

624) . Aquest autor corrobora la semblança que hi ha entre les tendències de l'evolució

morfològica i les tendències de l'evolució fonètica i, sobretot, afirma que els programes

educatius bilingües sï que afavoreixen més clarament la introducció de variants

morfològiques normatives .

Ponsoda (1996) i Ponsoda & Segura (1997) fan apreciacions en la mateixa línia.

sss Els escolars de Guardamar, doncs, comencen a tenir trets propis dels bilingües de fet

d'Elx, tot i que són més pròxims al model tradicional.
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Ratifiquen l'engrandiment en les diferències de comportament entre 1'Ecas i 1'Eval respecte

a la fonètica ja que observen que la morfologia és més susceptible de ser modificada a

través de l'ensenyament. Tot i això, mostra una tendència envers la dispersió un xic més

important. Afirmen, a més amés, queen la morfologia, en general, es produeix una mena

d'equilibri entre la conservacióoabandó de les formes tradicionals, la incorporació de les

normatives i el rebuig o acceptació dels castellanismes, equilibri que confegeix, sobretot

a 1'Eval, una major qualitat lingüística .

C) LÈXIC

Per últim, el lèxic es mostra com el nivell lingüístic on l'individu pot exercir un

major control conscient en el comportament lingüístic i, per tant, on l'escolarització pot

esdevenir més fàcilment un factor cabdal en l'assoliment de qualitat lingüística .

Lèxic: formes tradicionals ¡programa

educatiu

Si no hi ha coincidència amb la

normativa, es manté l'esquema esmentat, tant

	

o
ó

en la fonètica com en la morfologia, de á
R

desaparicióprogressivade trets tradicionals (vg.

4000

3000-

20004

F
0

no Ecas/Eval

	

Ecas

	

Eval

gràfic 43). El descens respecte als adults és molt

	

VALENCIA

Gràfic 43 . Formes lèxiques tradicionals, no normativesnotable ja en 1'Ecas i encara s'accentua més en

	

i sense relació amb el castellà i tipus

1'EUaI .

	

d'escolarització

Les formes lèxiques tradicionals que també són normatives descendeixen també

fortament en I'Ecas però es recuperen de manera espectacular en 1'Eval, tant que arriben

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic4 Les correlacions entre variables

	

949

asuperar l'índex de preferència d'aquestamena

de mots que té el sector adult en bloc . Vg.

gràfic 44 . La distinció que hem detectat en la

fonètica i la morfologia en 1'Eval a Elx, d'una

banda, i a Santa Pola i Crevillent de l'altra

s'esborra completament en el camp lèxic. La

freqüència d'aparició d'aquestes unitats lèxiques

de l'ensenyament en català . El descens que es

Eval

és destacadíssima i equivalent en aquest grup

	

VALENCIA

d'escolars de les tres localitats gràcies a l'influx Gràfic 44 . Formes lèxiques tradicionals normatíves i
tipus d'escolarització

produeix en 1'Ecas de les tres localitats esmentades es repeteix al camp d'Elx de manera

bastant semblant . En canvi, en 1'Ecas de Guardamar se'n produeix unarecuperació bastant

notable, lluny ara del comportament de 1'Ecas d'Elx però més pròxim a l'Eval.

Tenint en compte, però, la

freqüència d'aparició de les innovacions

normatives (vg. gràfic 45584 i també més

avant en Lèxic: formes innovades i

programa educatiu), la qual és encara

més potent, es pot afirmar que el fet que

els mots existesquen en el model

tradicional no en reforça pas

l'acceptació . Fins i tot, sembla que la

450%
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desafavoreix ja que, mentre que Gràfic 45 . Comparació entre l'acceptació d'innovacions
lèxiques normatives i trets tradicionals normatius

l'increment de mots tradicionals i

normatius que presenta PEval respecte a PEcas és d'un 20'6%, en les innovacions

normatives és de més del 200%. Aquesta pujada tan espectacular és especialment

accentuada aElx, però no exclusiva, ja queals altres dosnuclis de població el canvi també

és igualment remarcable . En fonètica i morfologia s'observa una evolució equivalentquant

al no afavoriment en la recuperació dels mots normatius que pertanyen al model

584 Aquest gràfic ha igualat la freqüència d'aparició dels dos tipus de trets a 100 per poder
així observar-ne comparativament (evolució. Permotius gràfics, hem reduït l'increment quemostra
el lèxic innovat i normatiu respecte als adults, de manera que, en realitat, aquest creixement encara
és més palès -en concret ha estat dividit per tres .
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tradicional .

Lèxic: formes innovades i programa educatiu

Les innovacions normatives creixen

globalment de manera accentuada a mesura

que augmenta l'exposició escolar al català

normatiu, tant si es tracta de formes instaurades

en el model estàndard valencià, com en model

estàndard català central com si no són

marcades dialectalment (vg. gràfic 46).`

La crescuda és força espectacular, ja

que el grup d'adults pràcticament no ha innovat

en aquesta mena de formes"', i els escolars

en bloc en fan servir vuit vegades més. Per

localitats, com veiem en el gràfic 47, el

pendent a la puja de la tendència és força

inclinat i semblant . Cal dir, però, que a Elx

1'Ecas ja es troba més lluny dels adults en la

freqüència i acceptació d'aquestes

innovacions . A les localitats on la pressió de

la llengua dominant és menor, I'Ecas no

innova tan fortament.

Igual com ocorre en la morfologia,

1'Eval de Guardamar augmenta més que la
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Gràfic 46. Formes lèxiques innovades i normatives
sense relació amb el castellà i tipus
d'escolarització
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Gràfic 47. Tipus de programa educatiu
lèxiques innovades i normatives

i localitats. Formes

sss Cal ressaltar també l'increment de formes no normatives provinents d'altres varietats
valencianes sobretot, però no solament, en PEval. Aquest fet deu tenir la seva arrel en el model de
llengua del professorat, el qual ens consta que prové sovint d'altres comarques valencianes. No
creiem que hi tinguen gaire transcendència els trets d'aquestamena que transpuen en la televisió
valenciana .

sss La gran majoria de formes que apareixen en el grup d'adults pertanyent a la generació
d'edats compreses entre 18 i 36 anys .
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resta de localitats el nombre d'innovacions normatives, de manera que toma a aproximar-

se al comportament de tots els grups d'Eval . L'augmenten la freqüència d'aquests trets al

camp d'Elx no és destacable com perquè es puga dir que puga divergir de la resta.

Encara queno es tracte de qüestions exactamentlèxiques,hem creatunacategoria

queinclouels mots queresponen apronúncies ortogràfiques defectuoses . Aquestes formes

experimenten un ascens ferm a mesura que augmenta el contacte escolarambla norma,

a pesar que el nombre total de formes utilitzades és petit És important remarcar que

aquest tipus de pronúncia defectuosa augmenta en nombre a Elx. Així, les localitats on la

pressió del castellà és menorperò major el contacte ambel modeltradicional -Crevillent

i Santa Pola- se'n constata l'augment, però en nombres absoluts hi té una presència

bastant reduïda. L'existència de males lectures confirma la rellevància de l'escriptura com

a font destacada en l'adopció d'aquestes innovacions .

aconsegueixen traces d'eliminació segons el

tipus d'escolarització ; ho fan tímidament en

aspectes morfològics sempre en 1'Eval i

ara, en el camp lèxic, es manifesta molt

més palmàriament aquesta tendència,

siguen o no formes adaptades a la

fonètica del català (vg. gràfic 48), tant en

1'Ecas com, sobretot, en 1'Eval .

A propòsit d'açò, convé tenir en

compte que les innovacions lèxiques

adaptades a la fonètica del català -mots

com ara barc, gemels, xarc `vaixell,
Gràfic 49.

Gràfic

VALENCIA
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bessons, toll'- són més fortament rebutjades per 1'Eval que les no adaptades-en aquest

cas barco, gemelos, xarco- (vg . gràfic 49). Sembla, doncs, que tenen prou més

desenvolupada la seva competència, almenys lèxica, en català com per mantenir les

formes castellanes si no en coneixenl'equivalentosubstituir-les per les adients del sistema

català . L'Ecas opta més sovint per adaptar fonèticament els castellanismes potser perquè

no troben els mots adequats en el sistema català però atenen a unavoluntat de correcció

palesa . A Guardamar, l'Ecas actua bastant clarament com 1'Eval de la resta de localitats,

ja que continua la tendència a reduir el nombre de castellanismes, siguen o no adaptats

escolar a preferir trets normatius convergents

amb el castellà arriba a controlar-se en el cas

del lèxic, tot i quefeblement (vg . gràfic 50), de manera que 1'Eval de Crevillent araés capaç

de limitar-ne el nombre.Ales altres dues, l'Eval no arriba adetenir la proliferació d'aquests

trets, però al contrari que en els nivells fonètic i morfològic, mostra estabilitat . Sembla,

doncs, que en el nivell lèxic, aquesta mena de trets són identificats com a castellanismes

i, peraixò, en part evitats .

No hi ha diferències de comportament entre 1'Ecas d'aquestes tres localitats i el del

camp d'Elx o Guardamar.

Els castellanismes tradicionals més evidents, aquells que no es troben

emmascarats per l'adaptació fonètica oper l'hibridisme, encara conserven força extensió

en 1'Ecas, tot que descendeixen marcadament en 1'Eval. En aquest cas, tots els escolars

d'Elx en fan descendir el nombre, de manera ben establida en 1'Eval . A les altres dues

localitats, l'Ecas encara en mostra un augment, el qual és controlat per 1'Eval.

Eval

Gràfic 50. Formes lèxiques innovades normatives i
amb paral-lelisme en castellà i tipus
d'escolarització

a la fonètica del català .

És tal el poder de control que tenen els 500

individus sobre el lèxic que se supera la pressió

contextual del castellà . Recordem que
400

tenen èxit assegurat entre els escolars les

innovacions normatives fonètiques o
0 300
m

morfològiques que coincideixen formalment
0
á

amb el castellà, especialment en 1'Eval.
m
m

200

Aquesta pressió que espenta la població
na Ecas/Eval Ecas

VALENCIA

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol 111 Estudi sociolingüístic 4 Les correlacions entre variables

	

953

Visió de conjunt de les correlacions entre lèxic i programa educatiu

Peracabar l'apartat lèxic, cal destacar les apreciacions globals següents :

i) Igualcomen els altres dos nivells lingüístics, la variació lèxicaés significativa tant

entre els adults i els escolars en bloc, comentre 1'Ecas i FEval. Així doncs, l'ensenyament

de català i, sobretot, en català produeix una conducta lingüística diferenciada entre els

individus, força més important que en els altres dos nivells lingüístics .

ii) Es manté el descens de les formes tradicionals i no normatives també en el

nivell lèxic. La caiguda és molt remarcable en 1'Ecas amb relació als adults i encara una

mica més en 1'Eval.

iii) La freqüència de formes lèxiques tradicionals i normatives també descendeix

fortament en 1'Ecas, però es recupera de manera espectacular en 1'Eval .

iv) En el cas del lèxic, no hemtrobat diferències significatives en el comportament

entre localitats pel que fa a les recuperació dels trets tradicionals i normatius per part de

1'Eval . La controlabilitat del lèxic es fa palesa en qualsevol àmbitsiga quina siga la pressió

contextual de la llengua dominant . Aquest fet posa de manifest la importància del model

educatiu i no tant del context -castellanitzant o més amerat del model tradicional- en

els aspectes lèxics .

v) Les innovacions lèxiques normatives són acceptades pels escolars molt

fluidament.

vi) No hi ha diferències de tendència en l'augmentd'aquests trets lèxics en les tres

localitats on hi ha ensenyament en valencià . Tot i això, cal fer-hi dues matisacions:

quantitativament, Elx és superior en tots dos grups escolars i, d'altra banda, l'Ecas de Santa

Pola i Crevillent n'augmenta el nombre respecte als adults més discretament que I'Ecas

d'Elx.
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vi¡) Aquestes innovacions provenen tant de l'estàndard valencià, com del català

central com de l'estàndard general no marcat dialectalment . Ratifiquem, doncs, un cert

índex de promiscuïtat dialectal pel que fa al lèxic, més marcat en 1'Eval .

vif) El fet que els mots normatius tinguen existència en el model tradicional no

sembla que ajude gaire que es recuperen. Més aïna al contrari, si comparem la proporció

d'innovacions normatives ques'ha produït especialment en 1'Eval, ensadonem quesembla

més fàcil l'adopció de novetats lèxiques que la recuperació d'unes altres que existeixen

encara en el model tradicional . El fet que FEcas rebutge clarament aquestes formes pot

indicar que el lèxic tradicional deu estar connotat negativament, la qual cosa també

dificulta bastant que 1'Eval el faça seu.

ix) Els castellanismes innovats augmenten claramenten FEcasde tota la comarca

mentre que experimenten un retrocés ben marcat en 1'Eval. Aquest comportament

aproxima el nivell lèxic al morfològic i el diferencia més clarament del fonètic.

x) L'adaptacióo no dels castellanismes lèxics ales regles fonètiques del català no

és un obstacle perquè FEcas els adopte profusament. En canvi, el grau més alt

d'aconseguiment de competència normativa en català de 1'Eval, el deuespentar arebutjar

més les innovacions que són castellanismes adaptats que els no adaptats .

xi) Les unitats lèxiques que sónnormatives en català però que coincideixen amb

el castellà experimenten un descens significatiu en 1'Eval respecte a1'Ecas, sobretot de la

localitat amb menys pressió contextual del castellà, Crevillent .

xii) Els castellanismes tradicionals mantenen força vigor en I'Ecas però són

rebutjats notablement per 1'Eval, sobretot a Elx.

xiii) Com en els altres dos nivells lingüístics,l'Ecas és el grup que més s'assembla

als adults i, per tant, el més pròxim al model tradicional. Tot i això, la repercussió lèxica

que té la seva situació escolar és més gran, ja que les innovacions normatives, categoria

relacionada amb la qualitat lèxica, es veu modificada, positivament i en grau superior al

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol 111 Estudi sociolingüístic 4 Les correlacions entre variables

	

955

de la fonètica o la morfologia . Tot i això, la dilució del model tradicional és, fins i tot, més

marcada, així com la proliferació de castellanismes .

xiv) AGuardamar el comportament lèxic de 1'Ecas s'aproxima bastant al de 1'Eval

de la resta de la comarca. La pressió contextual del castellà en aquesta localitat afavoreix

la incorporació d'innovacions i l'eliminació de castellanismes . Tot i això, el contacte amb

el model tradicional és més elevat que a Elx -Guardamar és molt més menut i això

propicia l'exposició aaquest model de manera que tambésón capaços d'incorporar trets

tradicionals quesónnormatius, com ocorre en 1'Eval de les localitats on apareix. Una cosa

i altra els atorga una qualitat lèxica molt rellevant, per davant de la resta de localitats . Al

camp d'Elx, per contra, I'Ecas és més pròxim al model tradicional en tots els sentits, no

afavoreix doncs, la incorporació d'innovacions normatives . L'ensenyamenten castellà no

frena la incorporació fàcil de trets castellanitzants .

xv) L'Eval presenta una evolució semblant en les tres localitats en què ens hem

centrat. L'abandó del modeltradicional és marcat però no si coincideix amb la normativa.

L'adopció de formes estàndard i l'eliminació de castellanismes són pràctiques força

identificadores d'aquest grup.

xvi) En qualsevol cas, la pressió contextual de la llengua dominant no és tan

rellevant per perjudicar l'adquisició de qualitat lingüística . Més aïna al contrari,

l'allunyament del model tradicional afavoreix l'adopció d'innovacions i l'eliminació de

castellanismes .

xvii) La qualitat lèxica, doncs, experimentaun augment notable en 1'Eval i bastant

més discreten 1'Ecas . Així, l'ensenyament en valencià és força eficient en l'esmena lèxica .

Baldaquí (2000: 716-717) comentaque el contacte ambla varietat normativa té un

paper cabdal com afactor quepropicia la variació lingüística . Mentre que pera la variació

fonètica i morfològica, era el paper de la primera llengua el més rellevant ja que

condicionava el majoromenorcontacte amb el model tradicional, en el lèxic s'inverteixen

les causes. EI coneixement del lèxic normatiu estàndard, que s'adquireix a través de
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l'escola i especialment de l'assistència a programes educatius bilingües, és la causa

principal que explica la variació . L'escola, doncs, com hem posat també nosaltres de

manifest, contribueixala introducció d'innovacions lèxiques normatives quesubstitueixen

les variants tradicionals no normatives. L'efecte de la llengua dominant -en forma

d'innovacions no normatives i castellanitzades- afecta sobretot el grup que té

l'ensenyament vehiculat en castellà .

Coincideix amb nosaltres en la conclusió queels usos lèxics dels escolars són, en

general, de millor qualitat que no els dels adults, sobretot els de l'Eval.

Ponsoda (1996) i Ponsoda&Segura (1997) observen tambéunapermeabilitat a les

innovacions molt més elevadaen el nivell lèxic. Tot i això, no coincidim en l'afirmació que

la relativa proximitat delmotal model tradicional en pot facilitar la introducció; hempogut

demostrar que les innovacions pures són més fàcilment admissibles . Sí que comproven,

però, una diferència notable entre la caracterització lèxica dels adults i la dels escolars .

Aquest grau màximde variació ratifica la facilitat en l'esmena lèxica i en la importància del

paper de l'ensenyament en aquesta millora de qualitat lingüística . De fet, aquests autors

afirmen que 1'Eval proporciona resultats de millor qualitat lèxica, però que 1'Ecas també en

mostra una millora més notable que en els altres dos nivells lingüístics, sobretot quanta

l'eliminació de castellanismes i la incorporació d'innovacions .

La transcendència global de la variable «programa educatiu»

El parlar dels escolars del Baix Vinalopó es presenta força discrepant d'aquell que

fan servir les generacions adultes. El canvi és bastant aprofundit, força més que el que es

produïa entre cadascuna de les tres generacions d'adults que hem analitzat en l'apartat

anterior (vg. en aquest capítol, l'apartat4.1.1 . Grups d'edat) .

Els factors més importants que determinen la caracterització lingüística dels

escolars al Baix Vinalopó són els següents :

a) El contacte ambel model tradicional, el qual espenta la població amantenir una

certa immobilitat lingüística. Aquest factor es troba relacionat sobretot amb el

comportament lingüístic de 1'Ecas de les localitats amb un ús contextual i personal del
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català més elevat -l'àmbit rural, Crevillent i Santa Pola .

b) El contacte amb el model de la llengua dominant, el qual afavoreix la variació

lingüística en la parla dels escolars respecte dels adults, lògicament a causa de la

incorporació de trets castellanitzants . Aquest contacte és elevat per tot arreu. Tot i això,

esdevé més arrelat en 1'Ecas de les localitats ambmenys ús contextual i personal del català

-Elx i Guardamar- però també amb 1'Eval d'Elx, grup que es troba immers en unes

circumstàncies socials concretes que el posen en contacte amb el castellà més que cap

altre grup .

c) El contacte amb el model de llengua del català normatiu o estàndard, el qual

també afavoreix la variació lingüística dels grups d'escolars respecte a les generacions

anteriors amb l'adopció de trets nous que hi pertanyen. La incorporació del català a

l'ensenyament i, especialment, 1'Eval, és la causa clara de l'aproximació al seu model

normatiu .

Ara bé, tots tres factors generen un cert nombre de combinacions de situacions que

donen resultats lingüístics diversos ambrelació a la qualitat lingüística . La responsablemés

notable en aquesta diversitat és la influència diversaque té cadascun d'aquests tres factors

en els tres nivells lingüístics que hem analitzat -fonètic, morfològic i lèxic. Aquests

resultats són completament coincidents amb els descrits i analitzats per Baldaquí (2000:

719) . Aquest autor conclou que la manca de contacte amb el valencià tradicional és el

factor que explica en una proporció més elevada la variació lingüística en els subsistemes

fonètic i morfològic, mentre que l'exposició escolar a la llengua normativaexplica gairebé

totalment la variació de l'ús lèxic. Així, el model tradicional influeix en els usos lingüístics

menys controlables conscientment pels parlants -fonètica i morfologia- mentre que la

influència de la llengua normativa és més gran en els usos més controlables pels parlants

-el lèxic.

Com en l'estudi de Baldaquí, el model de llengua dominant afecta més

marcadament el nivell lèxic en el grup d'escolars que es troben més pròxims al model

tradicional i menys exposats a la llengua normativa. En canvi, els usos fonètics apareixen

més influïts pel castellà en els grups menyspròxims al modeltradicional i més relacionats
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amb la normativa. En els morfològics, la castellanització és més intensa en els grup menys

influïts pel model tradicional i també menys exposats a la normativa.

Així doncs, FEval de les localitats amb un ús contextual elevat del català

-especialmentCrevillent- tenen l'índex de qualitatfonètica més elevat,ja queconserven

gran part dels trets tradicionals i normatius però també són capaços d'innovar trets

normatius i de rebutjar un cert nombre de castellanismes . Sobretot la seva proximitat al

model tradicional, però també al normatiu, produeix aquest resultat .

Pel que fa al lèxic,l'Eval de les localitats amb un ús contextual més baix -Elx-

és el que presenta una qualitat lèxica més elevada, de manera que el model tradicional és

menys rellevant en la conducta lèxica que el model normatiu proporcionat per

l'ensenyament.

En el casde la morfologia, enssituem molt méspròxims als resultats de la fonètica,

respecte a la importància del contacte amb el model tradicional en la modelació

lingüística, però també hi és destacat el contacte amb el modelnormatiu oferit sobretot per

l'ensenyament.

La figura 1 mostra aquesta graduació. Compodem observar-hi, I'Eval en qualsevol

cas és el que presenta una qualitat lingüística més elevada.

FONÈTICA

MORFOLOGIA

LÈXIC

Figura 1 . Relació entre la castellanització dels escolars i els tres nivells lingüístics segons el

contacte amb el model tradicional ( .t:trad) i amb el model normatiu (en tipus de programa

educatiu) .

Només en el cas d'Elx i en aspectes fonètics i morfològics es produeix una

transgressió clara d'aquest esquema. En realitat, però, no és aquest un comportament

excepcional, ja que el contacte ambel modeltradicional no és homogeni en tots dos grups

com ocorre a la resta de la comarca -és més fort en 1'Ecas .

+trad +trad -trad -trad- L
Eval Eval Ecas Ecas

+trad -trad +trad - L -trad

Eval Eval Ecas Ecas

-trad +trad -trad +trad
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La figura 2 mostra la relació netament clara entre la qualitat lingüística i l'Eva¡,

només allà on n'hi ha, en tots els fenòmens lingüístics estudiats:

TIPUS DE FENOMEN LINGÜÍSTIC + QUALITAT LINGÜISTICA

ELX SPO CRE

mésformes fonètiques trad . coincidents amb la Ercas Eval Eval
nonnativa

més formes morfològiques trad. coincidents amb Ecas Eval Eval
la normativa

mésformes lèxiques trad . coincidents amb la Eval Eval Eval
normativa

menys formes fonètiques tradicionals no Eval Eval Eval
coincidents amb la normativa

menys formes morfològiques tradicionals no Eval Eval Eval
coincidents amb la normativa

menys formes lèxiques tradicionals no Eval Eval Eval
coincidents amb la normativa

més innovacions fonètiques normatives Eval Eval Eval

més innovacions morfològiques normatives Eval Eval Eval

més innovacions lèxiques coincidents normatives Eval Eval Eval

menys formes fonètiques tradicionals quesón cap cap call
castellanismes

menys formes morfològiques tradicionals que són Eva¡ Eval Eval
castellanismes

menys formes lèxiques tradicionals que són Eval Eval Eval
castellanismes

menys innovacions fonètiques que són Eva¡ Eval Eval
castellanismes

menys innovacions morfològiques que són Eval Eval Eval
castellanismes

menys innovacions lèxiques que són Eva¡ Eval Eval
castellanismes

menys innovacions fonètiques normatives q ç Eeas .
coincidents amb el castellà i-----
menys innovacions morfològiques normatives ECOS Ecas { Ecas
coincidents ambel castellà

menys innovacions lèxiques normatives ECl1S ECas Eval
coincidents amb el castellà
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Figura 2

Eval

Com podem observar, doncs, PEval afavoreix gran part dels trets lligats amb la

qualitat lingüística . Se'n detecten, però, algunes excepcions :

a) La recuperació dels trets fonètics i morfològics tradicionals coincidents amb la

normativa s'hi resisteix, però exclusivament a l'Eva( d'Elx (vg . figura 2, quadres amb trama

blava), on ja coneixem les condicions sociolingüístiques especials d'aquest grup. L'Ecas

té, en aquests trets, més qualitat fonètica perquè es troba més en contacte amb el model

tradicional .

b) Qualsevol mena d'innovació normativa però coincident amb el castellà, en

principi, va en detriment de la qualitat lingüística perquè, en realitat, no són més que

castellanismes que substitueixen formes, normatives o no, que són més genuïnes (vg .

figura 2, quadres amb trama de color carabassa). Cert és, però, que es tracta de

castellanismes molt més recomanables que els que no coincideixen amb la norma. En

aquest cas, la coincidència entre el model de llengua dominant i el normatiu afavoreixen

que siguen més freqüents en PEval. La controlabilitat del lèxic només és capaç a Crevillent

de fer minvar aquests castellanismes velats . Toti això, es tracta d'un descens en la qualitat

lingüística bastant relatiu, ja que el resultat és una forma normativa, tot i que convergent

envers el castellà.

c) Per últim, no hi ha cap grup que siga capaç d'eliminar significativament les

innovacions fonètiques no normatives però no coincidents amb el castellà ni les formes

fonètiques tradicionals i coincidents amb el castellà (vg . figura 2, quadres amb trama

verda) . Tot plegat poc rellevant.

En definitiva, doncs, hem pogut observar quines limitacions tenen els dos

programes educatius vigents actualment al Baix Vinalopó amb relació amb la qualitat

menys innovacions fonètiques no normatives cap
(vulgarismes)

menys innovacions morfològiques no normatives Eval Eval
(vulgarismes)
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lingüística . La dosi més o menys elevada en la combinació dels tres factors que hi

intervenen -model tradicional, model castellà i model normatiu- dibuixa el model de

llengua dels escolars .

4.2 . Variables secundàries

4.2.1 . Sexe

Segons la mostra considerada i la fenomenologia lingüística seleccionada, podem

afirmar que en cap ocasió la variable «sexe»587 ha estat un factor determinant que haja

prodtüt un comportament lingüístic significativament diferenciat, ni amb relació a la

fonètica, ni a la morfologia ni al lèxic . Així doncs, l'augment o disminució de la qualitat

lingüísticas88 no es troben correlacionats amb el sexe.

Com recorda bé B . Montoya (1993: 100) esmentantW. Labov (1990), les dones

solen afavorir les variants innovadores si van acompanyades de prestigi . Magrat açò, hi ha

una bona nòmina de treballs sociolingüístics en llengües diverses quehanatribuït al parlar

587 El perfil sociològic general que podríem atribuir acadascun dels sexes segons la nostra
mostra se sintetitza de la manera següent. La dona posseeix menysestades fora que l'home ; té una
actitud un xic més positiva envers la seva llengua i un índex de lectura que podríem denominar
extremat, és a dir, bé declara realitzar moltes lectures habitualment, o bé opta per afirmar que en fa
molt poques . L'home, en aquest darreraspecte, és més regular, però en tot cas les seves lectures són
menys sovintejades en català que les de la dona . Aquesta presenta un índex d'analfabetisme o
semianalfabetisme unamica méselevat que l'home, aixícommenys estudis superiors. Ambrelacíó
a les preferències televisives, el sexe femení sol veure menys la TV3. Pel que fa al C9, l'home ara
presenta un comportament genèric extremat: o declara no tenir-lo maicom a preferència televisiva
o, per contra, esdevé un dels canals més habituals, mentre que la dona és més regular. En tot cas,

sempre es troba benpresent en el seu temps de dedicació a la televisió . Quant a fús de la llengua,
no hi ha diferències significatives entre els dos sexes. Vg . ACI/1-10 (aquesta remissió es refereix a

l'Anàlisi de Correspondències, fitxa núm. 1, gràfics de f l al 10 . És a dir, de les fitxes corresponents
a les Relacions entre variables sociològiques on s'ha realitzat (anàlisi de correspondències i on es

mostren els gràfics de percentatges de barres apilades de les dues variables relacionades, cal veure

la ftxa número 1 i els gràfics de 1' l al 10 que s'hi inclouen . Apareixena l'Annex N.

588 Recordem queentenemperqualitatlingüística la relació al grau d'acceptació-rebuig dels

models normatius, al grau de conservació-abandó dels trets tradicionals de la parla de la comarca,

tant les interferències com les possibilitats normatives o normativitzables i al coeficient d'adhesió a

les formes que tenen analogies en castellà, ja siguen aquestes normatives en català o no,
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femení tendències variades i, sovint, contradictòries (per exemple Pop, Gauchat, Àlvar,

Labov, Granda, A. Wolfram i Fasold, Bourdieu, TrudgiII, etc) .

Van ser Granda (1974: 236-241) i Alvar (1973: 73-78) els que manifestaren que les

diferències entre la conducta lingüística femenina que havien mostrat els treballs eren

degudes a les diferències culturals, al tipus de vida que la dona havia dut en cada àmbit

cultural estudiat. Efectivament, Borrego Nieto (1981 : 255-259), de qui hem pres alguna

d'aquestes consideracions, mostra que, en condicions socials idèntiques, la conducta

lingüística dels dos sexes no difereix gens respecte a l'estàndard espanyol . La qüestió és

que aquesta identitat no se sol donar fàcilment, almenys en edats no jóvens . L'indici que

troba aquest autor que apunta cap a una varietat lingüística menys estàndard es troba

lligada al factor contacte amb la norma, el qual s'hi presenta més tènue. El context social,

doncs, i no el sexe és el condicionant vertader de la diferència en la conducta lingüística

dels dos sexes.

En el nostre cas, però, no hi ha hagut cap variable sociològica que haja resultat

dependent del factor sexe i, alhora, que s'hi hagen donat diferències relIevants entre el

comportament lingüístic masculí i el femení . Ja hem esmentat que hi ha una certa

diferència sexual en alguns aspectes concrets, tot i que sovint no són gaire significatius ni

quantitativament ni des del punt de vista estadístic .

Recordem, per exemple, que les dones tenen preferència per les formes amb e-

(esternudar, entendre, embut) allà on a- és la forma tradicional; les ancianes d'Elx i el seu

camp prefereixen cosa i els hòmens cos[a] ; en canvi, entre les xiquetes coso és més

habitual que en els xiquets; les dones pronuncien menys la r de córrer que els hòmens;

perden més quantiosament la d de olvidar però recuperen més que els hòmens la de

cadira ; prefereixen explicació i no tant explicació ; les xiquetes fan ús més freqüent del

castellanisme do[s] amics, que no els xiquets que fan servir més sovint do[z] amics;

igualment ocorre amb les pronúncies molt alt i molalt; la reducció xiqués és més pròpia

d'elles ; l'aspiració de Pa[h]qua, però, apareix més sovintejada en el parlar masculí; les

dones són més ieistes i menys betacistes i pronuncien més sovint el fonema [d3], que els

hòmens ja modifiquen més sovint en [j] o [tj] . Pel que fa a la morfologia, el parlar femení

prefereix tens a tips, parlí a vaig parlar, almenys a Elx, o la forma tradicional les a

Guardamar, la qual els hòmens ja esmenen de diverses maneres.

Com hem pogut observar, doncs, és molt difícil creure que les formes que són
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afavorides per les dones tenen més prestigi, del tipus que siga, que les afavorides pels

hòmens. Alguns trets s'aproximen al castellà, d'altres a la normativa catalana, d'altres

divergeixen d'un i altre factor .

Sembla, per consegüent, que caldria concloure dient que el factor sexe, pres en

termes generals, no és rellevant, ja que, a banda de les dades estadístiques esmentades,

les diferències concretes que hem apuntat es dirigeixen cap a formes no necessàriament

dotades de prestigi, entès ara aquest com de proximitat a les normes prescriptives . La

situació social de la dona, almenys la que ara no és jove, efectivament ha estat diversa

respecte ala de l'home, i el seu contacte amb elements normatius podria haver estatmés

superficial encara . La qüestió quediferenciael comportament femení de la nostra comarca

és que no ha estat coneguda una norma prescriptiva i explícita en català fins fa ben poc.

L'absència d'aquest factor, doncs, ha produït una orfenesa de formes associades al

concepte de correcció que podrien haver diferenciat sexes en la mesura en què aquests

hi haguessen estat més o menys exposats . Tot i això, en el grup d'escolars, una vegada

esborrades les diferències d'instrucció, els resultats continuen, en general, no sent

significatius per al sexe.

J. Borrego Nieto (1981 : 256) conclou en el seu treball que el factor sexe per ell

mateix no té cap influència sobre la preponderància més o menys acusada de la llengua

estàndard en el lèxic dels parlants rurals de la localitat castellanolleonesa que investiga,

Villadepera de Sayago . Encara que aquest autor sí que troba determinades diferències en

el comportament lingüístic dels dos sexes, aquestes són causades per l'augment del

contacte amb la norma, que sí que té una existència llarga en castellà . Com B. Montoya

(1993), tampoc no troben rellevant aquesta variable D . Recasens (1985) i R. Cabré (1989),

perexemple, en les anàlisis sobre la localitat de Vallss", ni tampoc Etxebarria (1985: 518)

amb relació a l'índex d'unitats lèxiques d'origen basc en els habitants de Bilbao .

589 Localitat on l'absència de coneixement d'una normativa quehaja controlat la diversitat
lingüística és semblant a la de la nostra comarca.
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4.2.2 . Poblacions

La variable «poblacions» fa referència a la distinció per localitats i zones

geogràfiques que hem considerat al llarg d'aquest treball. D'antuvi, cal dir que es tracta

d'una variable que produeix, en general, un comportament lingüístic significativament

bastant diferenciat. Aquestes diferències, però, s'hanpogutagrupar¡ estudiar millor en la

variable relacionada amb el tipus d'hàbitat -rural o urbà- de la població (vg. més avall

apartat 4.2.3). Interessa deixar constància, però, de dos aspectes . D'una banda, cal

comentar algunes de les correlacions entre certes variables sociològiques i les localitats ;

en segon lloc, hi ha determinats trets lingüístics que efectivament s'associen ala localitat

concreta i no tant al tipus d'hàbitat que mereixen un esment.

a) Algunes dades sobre la caracterització sociològica per localitats : l'ús declarat

del català i l'actitud

Creiem que aquestes dades són interessants perquè posen de manifest la

diferenciació i transcendència de dos factors rellevants en la caracterització lingüística : l'ús

que cada individu declara fer de la seva llengua i l'ús contextual a què es troba exposat.

Els nostres resultats indiquen que l'ús que els parlants declaren fer del valencià és

baix a Elx i Santa Pola ; mitjà a Guardamar, la Marina, l'Altet, Torrellano i gran part del camp

d'Elx; i alt a les partides centrals i meridionals del camp d'Elx i a Crevillent .

Si comparem aquestes dades amb les que ofereix el cens de 1991, la percepció

dels parlants és força coincident amb la quantitat dels que declaraven saber o no parlar

català en aquest cens. És a dir, hi ha coincidència entre l'ús personal i el contextual .

Sobten, però, dues dades: el cas de Santa Pola on el percentatge que reconeixia parlar

català en aquell any s'aproximava al 70% i, en canvi, ara observem que no n'hi ha

correspondència amb el que han respost els nostres informants amb relació a l'ús . En

segon lloc, hi ha el cas de gran part del camp d'Elx, on el coneixement de la llengua és

força elevat segons el cens però quanta l'ús declarat respon, segons les nostres dades, al

mateix nivell que localitats amb un percentatge molt baix de catalanoparlants

-Guardamar, l'Altet o Torrellano .
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L'ús declarat relativament elevat d'aquestes dues localitats darrerament

esmentades, ambmésd'un 70%d'immigració castellanoparlant instal-lada, i potser també

la Marina, on la població al-lòctona ha augmentatde manera força notable en aquests deu

anys, podria tenir origen en el supòsit següent. La nostra mostra s'ha extret de la població

catalanoparlantde cada localitat, independentment de lapoblació autòctonaquehi queda.

Ens fa l'efecte que aquests parlants no tenen gaire contacte amb els foranis, sobretot

perquè la majoria sónvinguts molt recentment. De manera quela població adulta i de més

edat mantenen bàsícament les relacions socials que havien tingut fins ara, sense que

encara aquests canvis socials hagen incidit fortament en el seus hàbits -lingüístics

sobretot-anteriors . El seucomportament lingüís tic, doncs, no ha variat de manera evident

i, si ho ha fet, sembla que no han arribat a ser-ne conscients de manera generalitzada.

La situació de Guardamar podria explicar-se, en part, segons aquesta teoria .

També, però, notem que l'actitud envers la llengua pròpia d'aquesta localitat sembla que

és bastant positiva, encara queja s'hi ha produït un tall intergeneracional en la transmissió

del català . Aquesta actitud pot alterar la percepció que les relacions socials es fan més

comunament en català del que realment són.sso

Perúltim, sorprèn queSanta Pola dóne aquest ús tan baix, en comparació almenys

amb les dades que oferia el cens . Dues raons s'hi podrien adduir per explicar-ho. D'una

banda, l'actitud de la població sembla que és bastant negativa, la qual cosa pot desfigurar

un xic la percepció de la freqüència d'ús de la llengua o, també bastant possiblement,

condicionar-ne negativament l'ús . En segon lloc, la població d'aquesta localitat costanera

i turística ha augmentat força en aquests deu anys, a la qual cosa cal afegir el gran

increment de població que es produeix en èpoques de vacança. El quadre següent

resumeix esquemàticament la relació entre els usos lingüístics 591
:

sso Baldaquí (2000: 268-269) troba que la localitat on l'actitud és menys favorable respecte
al català és Mutxamel, enfront d'Alacant i Xixona. L'explicació d'aquesta situació la troba en el fet
que Mutxamel és una localitat on és molt mésevident que no en les altres dues l'existència de dues
comunitats lingüístiques i culturals que viuen separades unade l'altra. Bourhis i Sachdev (1984) van
arribar a la conclusió que els parlants de llengua i cultura majoritàries es mostraven més tolerants
envers l'ús de la llengua minoritària en aquells contextos en què eren majoria -com podria ser el
cas d'Alacant-, que no en aquells contextos en qui hi havia equilibri entre totes dues comunitats
-com ara el cas de Mutxamel.

ss' Colom (1998) posa de manifest la importància dels hàbits lingüístics i no tant de les
actituds o de la competència en català com a element clau en el futur de la llengua.
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Pel que fa a l'actitud, la negativa es correspon fortament en les localitats de

Crevillent i 1'Altet. En el segon cas, es tracta d'un nucli de població molt vinculat aAlacant

i al comportament lingüístic d'aquesta ciutat . El cas de Crevillent és força colpidor. Notem

que la vitalitat lingüística del català és molt elevada, la qual cosa contrasta amb aquesta

actitud negativa que, de moment,no sembla que es trasllade en un abandó generalitzat de

la transmissió de la llengua.'

Tot el camp d'Elx en pe(;a, inclòs Torrellano, mostra una actitud entre indiferent i

negativa, malgrat l'ús elevat del català, almenys, de la zona específicament rural . Se

n'escapen les partides centrals .

L'actitud positiva es concentra en aquelles localitats on l'ús lingüístic és més baix593:

Elx, Guardamar o la Marina . Fa l'efecte, doncs, que es valore més allò que és propi però

592 Coincidirambles conclusions d'Alsina &alii (1983) (vg. nota 607). Amésamés, l'actitud
negativa envers la llengua pròpia es deu haver agreujat encara més per diverses raons: el pes del
castellà com a llengua estrictament fronterera o el sentiment d'inferioritat respecte de la varietat
lingüística pròpia i enfront d'altres varietats valencianes considerades més correctes. En termes de
Castelló (2001 : 168-170) la situació de Crevillent respondria a una posició de subvaloració
compensatòria, on la lleialtat valorativa és baixa però la lleialtat competencial és elevada.

59sGran part dels estudis consultats corroboren, en canvi, que (actitud envers la llengua
pròpia és millor a mesura que fús d'aquesta llengua és més elevat a l'entorn social -generalment
la localitat- (Lewis 1975, Vives Madrigal 1993 i 1994, Cano & Baldaquí 1994, Baldaquí & Cano 1997).
Però els resultats del treball de Baldaquí (2000: 267-268) sobre aquesta correlació a les localitats de
Xixona, Alacant i Mutxamel no el condueixen a assegurar el compliment d'aquest supòsit. Més
encara, Alsina &alü (1983) coincideixen ambelnostretreballjaque descobreixen petites diferències
en la mitjana d'actituds en el sentit que quan menorés el percentatge de catalanoparlants en una
zona, millor és l'actitud que mostren els alumnes envers la seva llengua (vg. més avall la variable
«actitud» a (apartat 4.2 .4) .

ús

contextual

ús

personal

declarat

grau

d'exposició

al català

Elx baix baix baix

Guardamar baix mitjà mitjà-baix

IAltet-Torrellano-la Marina mitjà mitjà mitjà

Santa Pola alt baix mitjà

Crevillent alt alt alt

camp dElx alt al t alt
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que està decandint fortament.594

b) Aspectes lingüístics per localitats

Més que de tendències lingüístiques entre localitats, les quals són explicades i

comentades sobretot en l'apartat 4.2.3 dedicat a la variable «hàbitat», es pot afirmar que

entre les localitats s'estableixen bàsicament diferències quanta l'abundància o escassesa

numèrica de determinats trets lingüístics i no tant en l'evolució de la qualitat lingüística a

través de la resta de variables .

Aquestes diferències es produeixen ja en el model lingüístic de cada localitat

respecte de les categories lingüístiques establides . Així, Guardamar, per exemple, presenta

l'índex de castellanització fonètica i lèxica tradicional més elevat, com efectivament

comenten els treballs dialectològics realitzats sobre el parlar d'aquesta localitat i com

nosaltres hem pogutcomprovar en el nostre estudi dialectològic (vg. capítol II). Crevillent

mostra un model lèxic tradicional molt castellanitzat, però no el fonètic, el qual s'hi manté

millor que ala resta de la comarca, ja que l'ús -personal i contextual- elevat del català

l'ha conservat prou bé també entre les generacions de menys edat. L'Altet i Torrellano

presentenun model tradicional engeneral bastant menys castellanitzat i pròxim ala norma

que la resta de la comarca.`

A banda d'aquestes diferències instal-lades ja en el model tradicional de cada

localitat, també es produeixen evolucions d'aquest modelno sempre convergents a totes

les localitats i que s'expliquen per les condicions sociolingüístiques concretes que

cadascuna presenta : hàbitat, existència ono d'Eval, ús personal i contextual del català . Ho

comentem, si s'escau, en els apartats corresponents a cadascuna d'aquestes variables.

594 El cas de les partides centrals potser se'n separa de la resta del camp perquè és l'àmbit
amb més ús del català i, per tant, on podria semblar més difícil rebutjar de pla la llengua pròpia.

Notem, però, que l'índex d'indiferents hi és força elevat. En mots de Castelló (2001 : 170) es tractaria

ara d'una posició pròxima a la idealització, on hi ha poca lleialtat competencial però molta de

valorativa .

Sss L'Alacantí, enfront del Baix Vinalopó i les Valls del Vinalopó, és la comarca que presenta

un estat dialectal rebut més pròxim a l'estàndard valencià (Segura 1996 : 284-285) . Torrellano i 1'Àltet

són les localitats més pròximes i relacionades amb l'Alacantí .
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4.2.3. Hàbitat

El tipus d'hàbitat és un factor relativament determinant en la producció de

comportaments lingüístics diferenciats . Recordem quehem considerat dos tipus d'hàbitat:

l'urbà i el rural.

Cal fer avinent que en l'hàbitat rural predomina l'actitud indiferent; la ciutat es

vincula a actituds extremes : negativa -sobretot a Crevillent- i positiva -especialment a

Elx i Guardamar. L'índex de lectura és baix per tot arreu, però els lectors freqüents solen

viure a ciutat, i més si les lectures es fan en català, l'índex de les quals és molt baix en la

ruralia. L'índex d'analfabetisme o semianalfabetisme té més incidència al camp . Quanta

les preferències televisives, la TV3 té més èxit al camp, però també el C9 . Per acabar, no

cal dir que l'ús poc habitual del català es troba lligat a la ciutat, el mitjà a les localitats

rurals mitjanes i el més alt a l'ambient rural. Vg . AC4/1-1 0.

A) FONÈTICA

En primer lloc, l'àmbit rural presenta un índex general més elevat i

significativament bastant diferenciat de formes tradicionals, siguen aquestes normatives

o no normatives . Els escolars

de l'hàbitat urbà eliminen els

trets tradicionals més

clarament en comparació amb

els del camp.

Aquestaconducta de la

població urbana corresponde

manera especial a Elx -com

es veu al gràfic 51- i menys a

les

	

altres

	

tres

	

IOCalltatS Gràfic 51 . Mitjanes d'unitats fonètiques tradicionals per edats i hàbitats

47

42

37

32

27

22

Hàbltat I edat. Mltjana d'unitats fonètiques tradicionals de
qualsevol mena

+60 37-60 18-36

-rural

- Elx
-p-urbà sense Elx
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urbanes596 . El comportament dels adults és bastant uniforme en els dos hàbitats

independentment de les localitats concretes: les tendències generacionals contínuensent

les mateixes amb una diferenciació que és quantitativa -més formes tradicionals a

l'hàbitat rural i menys a l'urbà . No s'hi produeixen accentuacions de captendència, com

sí que ocorre en el cas dels escolars d'Elx en l'eliminació de trets fonètics tradicionals .

Aquesta darrera accentuació de la dilució del model tradicional es troba relacionadaamb

l'ensenyament en valencià però també i sobretot amb la clara davallada de 1'tís del català

ques'ha produït a Elx, tant personal com contextual. Aquest canvi produeix un trencament

més o menys marcat amb el model tradicional .597

En segon lloc, cal dir

que l'àmbit urbà destaca per

l'adhesió a les innovacions

fonètiques normatives en català

ser-hi

	

més

	

permeables .

	

El Gràfic 52 . Mitjanes d'unitats fonètiques innovades i normatives en català
per edats i hàbitats

Hàbitat I edat . Mitjana d'unltats fonètiques
Innovades I normatives en català

+60 37-60 18-36

# -rural

-- Elx
-p-urbà sense Elx

camp, en canvi, se n'allunya

bastant, de manera que es conforma com el grup més renitent a les innovacions

normatives, tant les que tenen paral'lelisme amb el castellà com les que no en tenen598

sss Malgrat i això, també hi ha diferències en aquestes tres localitats -tot i que menors :
Guardamars'assembla bastant a Elx, menys Santa Pola i de manera més anecdòctica Crevillent.

ss7 Fins i tot, sembla que l'ensenyament en valencià a les altres localitats de la comarca

(Santa Pola i Crevillent), frena una mica l'eliminació del model tradicional gràcies al reforç que

adquireixen les formes fonètiques tradicionals que coincideixen ambla normativa. Tot i això, no

arribaa sobrepassarl'fndexde formes fonètiques tradicionals quedonen els escolars de l'àmbit rural .

En el gràfic 51, aquest comportament dels escolars es reflecteix en una petitíssima inflexió en el

descens. Esdevé un poc més marcada si considerem només les formes tradicionals i normatives.

Comque ladiferènciaés reduïda, no hemcregutadientconfeccionarun altre gràficper a mostrar-ho.

598 Lesformes innovades quepodemconsiderarvulgarismes tenen mésextensió en l'hàbitat

rural que en l'urbà però, en nombres absoluts, hi ha poques diferències entre un hàbitat i l'altre de

manera que la diferència és poc significativa.

(vg . gràfic 52), formes

provinents d'àmbits que

difonen o fan servir trets

12

e

6

normatius, ambels qualsdeuen 4

2

trobar-se més en contacte o
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Novament aquesta tendència és especialment marcada en els escolars elxans, els quals

hi són molt més proclius que els rurals . En aquest sentit, sembla que és l'ensenyament en

valencià i, sobretot, la davallada en l'ús del català -personal i contextual- afavoreixen

l'acceptació de novetats . Efectivament, no es produeix un trencament tan evidentamba11ò

que habitualment es fa servir, ja que qualsevol forma lingüística del català -la llengua

mateix- té poca vitalitat en aquests àmbits urbans.

En tercer lloc, l'àmbit

rural és el més refractari a les

innovacions directament

causades pel castellà ; l'urbà hi

és el més propens. Vg. gràfic

53 .599 Totes les generacions

d'edat marquen ara una

diferència clara entre el camp i

la ciutat . La castellanització

6

5

4

3

2

1

0

Hàbitat I edat . Mitjana d'unitats fonètiques Innovades que

són castellanismes

+60 37-60 18-36

ob ruraI

- Elx

-e-urbi sense Elx

fonètica,

	

doncs,

	

es

	

troba Gràfic 53 . Mitjanes d'unitats fonètiques que són castellanismes per edats
i hàbitats

evidentment vinculada a la

població urbana, siga quina siga la seva edat.'°° La castellanització fonètica, però, decreix

notablement en els escolars de l'àmbit urbà, canvide què és més responsable 1'EvaL A Elx,

però, no es produeix.

D'altra banda, les innovacions fonètiques normatives coincidents amb el castellà

són més freqüents en l'hàbitat urbà i, sobretot, a Elx.

Així doncs, en conclusió, podem dir que el camp és fonèticament més tradicional,

menys castellanitzant i poc procliu a l'adopció de pronúncies normatives innovades. La

ciutat presenta l'esquema oposat . En l'evolució per edats, aquesta diferència en la

caracterització general del camp i la ciutat és igualmentpalesa però quantitativa, és adir,

599 Pel que fa als castellanismes fonètics tradicionals, l'urbà ix ara per davant, superant,
encara que no gaire, al l'àmbit rural . Aquesta mena de formes és poc significativa perquè el model
fonètic tradicional no es troba gens castellanitzat. E1 model lingüístic tradicional de Guardamar
-pertanyental'hàbitat urbà-és elresponsable màxim d'aquesta diferenciació, ja que efectivament
es troba més castellanitzat que la resta.

600 Els trets fonètics que són normatius en català però que tenen paral-lelisme en castellà
sovintegen més a la ciutat que al camp, però aquesta diferenciació es dóna nomésen la generació
dels avis i dels escolars . De nou, els pares i jóvens no presenten diferències rellevants .
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el primer hàbitat sempre fa servir més formes tradicionals, menys castellanismes i menys

innovacions normatives. Només són els escolars urbans d'Elx, els que accentuen les

tendències esmentades . De fet, eliminen clarament el model tradicional, siga quin siga

1'estatus normatiu de laforma. Sónforçasusceptibles d'incorporarinnovacions. I, per últim,

tenen una dificultat manifesta a esmenar la castellantizació fonètica . Aquest descens de

qualitat lingüística no es dóna en la resta de l'hàbitat urbà. Més aïna al contrari, l'Eval hi és

bastant més eficient . Eis escolars del camp, a pesar que en tot moment presenta una

qualitat lingüística més elevada que la resta de la comarca, no enceten cap tendència

adreçada envers l'augmentde qualitat lingüística .

B) MORFOLOGIA

En general la morfologia presenta menys diferències rellevants entre els dos tipus

d'hàbitats i les que efectivament es produeixen sónpocimportants . Les tendències, però,

són idèntiques per als tipus de trets considerats i també distingint entre els grups d'edat:

l'hàbitat rural, mésconservador delmodeltradicional-coincidescaono ambel castellà-

i l'urbà, més innovador de manera clara en avis i escolars,

C) LÈXIC

El lèxic es mostra
Hàbitat 1 edat .

correlacionat

	

també

	

bastant

	

Mitjana d'unitats lèxiques tradicionals no normatives

significativament pel tipus

d'hàbitat. El descens del lèxic

tradicional no normatiu és continu

i semblant en tots dos hàbitats (vg.

gràfic 54) Sobretot les generacions

més jóvens d'Elx accentuen
,000

aquesta pèrdua .

	

+60

	

37-60

	

18-36

	

-18

Si els mots coincideixen Gràfic 54 . Mitjanes d'unitats lèxiques tradicionals no normatives per edats
i hàbitats

amb el model normatiu del català

(vg. gràfic 55), els escolars urbans -on hi ha Eval- mostren un redreçament perceptible.
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El model lèxic tradicional, en
Hàbitat I edat .

canvi, no experimenta aquesta I

	

Mltjana d'unitats lèxiques tradicionals normatives

recuperació en els escolars

rurals, tot i que sí que es

percep una frenada en

l'eliminació continuada de

mots tradicionals normatius.

Les innovacions (vg.

gràfic 56) tenen molta més I

	

+60
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18-36

	

-18

adscripció en l'hàbitat Urbà Gràfic 55 . Mitjanes d'unitats lèxiques tradicionals normatives per edats i

però exclusivament en els
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no en la resta de I
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grups d'edat"' . Són

significatives les provinents del

català normatiu no marcat

dialectalment, però també les

que són específicament

caracteritzades com a pròpies

del català central o del
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Valencià.En el darrer cas, Gràfic 56. Mitjanes d'unitats lèxiques innovades i normatives en català
per edats i hàbitats

també el sector urbà té la
Hàbitat I edat . Mltjana d'unitats Ièxlques

particularitat
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més

	

q ue són castellanismes

habitualment que el camp per
4600 _

formes no normatives

provinents d'altres varietats

valencianes.

Per últim, pel que fa als

castellanismes lèxics (vg. gràfic

57), veiemuna castellanització I
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menys intensa a l'hàbitat rural Gràfic 57. Mitjanes d'unitats lèxiques d'origen castellà per edats i hàbitats

sol Tat i que també es percep aquest augment en els j6vens elxans .
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que a l'urbà. Per edats, al camp s'observa una tendència castellanitzant clarament

ascendentamesura que decreix l'edat . Per contra, l'hàbitat urbà hi introdueix unaesmena

evident. Aquest canvi és palès entre els escolars, però també entre els jóvens d'Elx.

La transcendència global de la variable «hàbitat»

L'evolució de la caracterització tant fonètica com morfològica i lèxica de cadascun

dels dos hàbitats estudiats és força semblant, per això, l'hàbitat no ha resultat unavariable

fortament significativa en la producció de variació .

A pesar d'això, es pot afirmar que l'hàbitat rural es troba més clarament vinculat

al model tradicional; la innovació, a la població urbana . Els castellanismes tradicionals es

mantenen també mésfàcilment en el camp però no se n'incorporen tan fàcilment de nous

com a la ciutat .

Per edats aquestes diferències són fonamentalment quantitatives i no tant de

tendències diverses . El grup d'escolars, a més a més, accentua clarament els canvis .

L'augment de l'exposició a la normativa del català -sobretot per la presència

d'ensenyament en valencià-, l'actitud positiva i, fonamentalment, l'ús més reduït del

català són més propis dels escolars de l'hàbitat urbà i, en especial, d'Elx, on ja fins i tot els

jóvens actuen així . Aquestes diferències socials sónles que promouen la conservació més

fidel del model tradicional al camp i les que faciliten la incorporació d'innovacions

normatives però també de molts castellanismes a l'hàbitat urbà .

Tot i que hem comentat que les tendències sónforça semblants en els tres nivells

lingüístics considerats, cal advertir que la fonètica es veumés afectada pel model castellà

a Elx, però no tant a la resta de l'hàbitat urbà, on fins i tot s'enceta un redreçament entre

els escolars . També la preferència pel lèxic normatiu es correlaciona més evidentment

amb la ciutat, fonamentalment les innovacions, les quals són bastant importants a Elx.

Hem pogut comprovar que el comportament lingüístic entre hàbitats no té

diferències espectaculars, tot i que les tendències detectades són clares i esperables .

Aquesta poca vistositat en les diferències de comportament lingüístic entre camp i ciutat

deu estar relacionada amb la igualació social, sobretot amb relació al grau d'instrucció,

ques'ha produït en els dos hàbitats . Aquesta relativa igualació sembla que s'ha trencat en
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la generació dels escolars actuals, de manera que fa l'efecte que les diferències de

conducta lingüística entre camp i ciutat són més rellevants en aquesta generació.

L'existència d'ensenyament en valencià exclusivament en l'àmbit urbà és un factor

destacat que determina el comportament lingüístic diferenciat d'aquest grup d'edat de de

cada hàbitat, sobretot pel que fa a la incorporació de trets normatius.s°2 En les altres

generacions d'adults, la instrucció en castellà ha igualat bastant els comportaments

lingüístics .

Sembla, però, queés l'ús del català, fonamentalment el contextual, el que crea les

diferències més notables en els dos àmbits, ja que les diferències bàsiques en les

tendències lingüístiques dels escolars s'estableixen, d'una banda, entre Elx i Guardamar;

en segon lloc, Crevillent i Santa Pola ; en tercerlloc, les localitats rurals mitjanes i, per últim,

la resta de l'hàbitat rural. L'ús personal que cada escolar declara fer de la seva llengua no

sembla que tinga tanta transcedència en la seva conducta lingüística general.

Apesar de tot, la diferència en la conducta lingüística dels dos hàbitats és bastant

clara i s'acompleix no solament segons l'edat, sinó també segons les altres variables

importants : sexe, ús personal del català i actitud. És a dir, siga quin siga el sexe, l'ús

personal del català o l'actitud envers la llengua, les diferències entre el camp i la ciutat són

paleses i idèntiques .

Carrera (1999: 719) observa que hi ha diferències en el grau d'adopció de la

pronúncia [e] de mots escrits amb e però tradicionalment pronunciats amb [a] en els dos

àmbits que estudia, Lleida -clarament urbà- i Alguaire -més rural. Comenta que el

canvi [a] >[e] s'inicia en els parlants instrtüts i jóvens i s'expandeix de Lleida a altres nuclis

rurals com ara Alguaire . De manera que l'hàbitat rural es correlaciona amb la conservació

més fidel del model tradicional, especialment en edats més avançades . Aquesta

diferenciació"', com en el nostre cas, es troba sobretot vinculada al grau d'instrucció i al

d'exposició al model escrit del català .

soaAbanda d'açò, cada localitat posseeix una caracterització lingüística pròpia, cosa que
també ha contribuït a esborrar diferències entre els dos hàbitats . En algun cas, el modelde llengua
tradicional d'una certa localitat és més pròxim al castellà (sobretot a Gua, i també a Cre., en aquest
darrer cas només en qüestions lèxiques), mentre que d'altres s'aproximenmésa l'estàndard (Alt.,
Tor) .

sos Coneguda com a principi sociolingüístic (Labov 1963 ; 1980 ; 1994) .
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Cal dir que la imitació que l'àmbit rural sol fer de la conducta de l'urbà` no

sembla que siga ja una pràctica gaire habitual en la situació social actual de la comarca.

Efectivament, el camp d'Elx sempre ha anat perdarrere en les innovacions produïdes a

Elxsos . La castellanització del capde comarca, en canvi, dilueix bastant el fet queesdevinga

modelestrictament lingüístic . Mésaïna, funciona aracomamodelde comportament social

en l'abandonament de la transmissió generacional de la llengua.

4.2.4. Actitud

L'actitud és una variable que, globalment, sembla que té certa rellevànciacom a

diferenciadora de comportaments lingüístics i, per tant, com a factor que pot propiciar la

variació . En canvi, el lligam fort que s'estableix entre l'actitud negativa i els avis, la

indiferent i els escolars, i la positiva i els jóvens fa que tots els gràfics globals mostren

aquesta relació. Interessa bàsicament, doncs, deslligar aquestes variables per veure si,

efectivament, l'actitud crea comportaments lingüístics diversos .sos

Quant a la caracterització sociològica interessa remarcar les dades següents.

L'actitud negativa predomina en individusmés grans de 60 anys. Els que mostren aquesta

actitud solen tenir poques estades fora . Presenten un índex de lectura en general baix, i

extremadament poc freqüent en català . El seu nivell d'estudis és reduït. No solen tenir

formació extraescolar de català . Quanta les preferències televisives, en tenen poca perla

so4 Vg . Badia (1976: 300) on es fa una anàlisi de l'anivellament geolingüístic ambrelació als
hàbitats rural i urbà.

sos Un exemple paradigmàtic és el cas delpretèrit perfet simple, especíalment en la primera
persona del singular. Les generacions ancianes d'Elx encara no han eliminat aquesta forma del seu
parlar ; la resta de generacions l'han substituïda per la perifràstica . AI camp, en canvi, la primera i la
segona generacions d'edat encara fan servir la forma simple amb assiduïtat. Els més jóvens ja l'han
substituïda.

sos A pesar que ¡'actitud no ha estat una variable controlada per l'investigador i de la

restricció de fiabilitat que implica trobar les relacions en el si de cadascun dels grups d'edat i no en

els resultats globals, les dades que exposem són bastantsignificatives estadísticamentparlant, ja que

en tots els casos que comentem, tant la prova ANOVA com el x2 troben diferències rellevants entre

els grups trobats i depèndencia entre les variables tractades . Les mateixes afirmacions valen per a

la variable següent, «l'ús declarat de la llengua pròpia» .
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TV3 i, amés amés, no solen escoltar ràdio en català . El nivell d'ingressos és més aïna baix.

Perúltim, l'actitud negativa es relaciona tant al grup que declara fer un ús alt del català

com també al que en fa un ús baix .

L'actitud indiferent predomina en els menors de 18 anys, per tant estudiants .

També sembla tenir relació amb els que tenen poques estades fora de la localitat, els que

mostren un índex baix de lectures en qualsevol llengua i els que posseeixen formació

extraescolar de català . Quant als mitjans de comunicació, els indiferents solent tenir una

preferència discreta per la TV3 i molt poca per la ràdio en català . Els que tenen un nivell

d'ingressos mitjà i els que declaren fer un ús poc habitual del català també tenen

correspondència amb l'actitud indiferent Tot i que molt més feblement, també es poden

correlacionar més fàcilment amb el sexe masculí que amb el femení.

L'actitud positiva predomina en individus d'entre 18 i 36 anys, en els que tenen

estades més llargues o més sovintejades fora de la localitat, en els que tenenun índex de

lectura alt i relativament elevat en català, uns estudis mitjans o superiors, unapreferència

força notable per la TV3, un nivell d'ingressos mitjà-alt i un ús declarat del valencià regular.

La preferència pel C9 no predomina significativament en cap mena d'actitud .

D'altra banda, contrasta el perfil lligat a l'actitud negativa, el qual, segons les altres dades

del perfil, és més fàcil lligar amb un ús alt o molt alt de la llengua. Cal recordar, però, que

es tracta d'un ús declarat, de manera que l'actitud negativa espenta els individus a afirmar

que no fan servir en gaire àmbits la llengua, perquè efectivament els podria interessar

aquest esbiaixament . Per contra, l'actitud positiva pot fomentar l'efecte contrari : que

l'individu pretenga donar més valor a la seva llengua augmentant -conscientment o

inconscientment- els àmbits i el temps que declara fer-lo servir.

Interessa força remarcar que entre els estudiants, 1'Ecas posseeix una actitud

indiferent i negativa més freqüent que no pas en l'altre grup . De fet 1'Eval és el que mostra

una actitud més positiva, tot i que hi ha un sector relativament gran d'individus d'aquest

grup que declaren tenir-la negativa . Vg . AC1/2, AC2/2, AC3/1, AC4/2, AC511, AC611-10. Per

a les relacions entre actitud i hàbitat o localitats, vg . 4.2.3. Hàbitat.
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A) FONÈTICA

Fonètica : formes tradicionals i actitud

Totes les generacions d'edat mostren un descens, clar però discret, de les

pronúncies tradicionals, no normatives però sense relació ambel castellà a mesura que

millora l'actitud envers la llengua pròpia .Aquestes formes apareixen significativament més

sovint en boca dels individus amb actitud més negativa .

Si coincideixen amb la normativa

l'evolució és diversa (vg. gràfic 58). Entre

avis i pares, l'actitud no crea usos fonètics

diversos . En canvi, els jóvens i escolars

d'actitud indiferent són els que més ús fan

dels trets fonètics d'aquesta mena. Els

d'actitud negativa es troben més pròxims al

model tradicional en tota la seva diversitat,

inclosos els trets normatius . Els d'actitud

positiva

	

mostren

	

una

	

recuperació Gràfic 58 . Actitud i grups d'edat. Formes fonètiques
tradicionals i normatives.

destacable d'aquesta mena de trets amb

relació als indiferents, però sense arribar a la freqüència d'ús que assoleixen els individus

amb l'actitud negativa . Se'n dedueix que aquests trets fonètics sembla que són

relativament controlables per l'actitud positiva d'aquells que es troben exposats al model

de llengua normativa, però no gens per la indiferent .

Aquestes correlacions, relativament febles, que s'estableixen entre els trets

tradicionals i l'actitud sembla que no responen tant a l'actitud com a factor modelador de

la fonètica . Fa l'efecte que l'augment de contacte amb el model tradicional va unit a les

actituds negatives envers la llengua pròpia . Aquesta unió sí que afavoreix la conservació

del model fonètic tradicional .
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Fonètica : formes innovades i actitud

Les innovacions fonètiques normatives es troben bastant més vinculades amb

l'actitud que les tradicionals, ja que tots

els grups d'edat presenten un increment

d'aquests trets a mesura que millora

l'actitud (vg. gràfic 59) . Lògicament, la

freqüència absoluta d'innovacions és

molt baixa entre avis i pares, més alta

entre jóvens i màxima en els escolars,

sobretot de 1'Eval . Tot i que la tendència

és ascendent en les quatre generacions

Actitud I edat .
Formes fonètiques Innovades i normatives

Negativa Indiferent Positiva

~pares

-,j,- jóvens

~(-Ecas

--Y- Eval

d'edat, la correlació és feble ja que les Gràfic 59 . Actitud i grups d'edat . Formes fonètiques innovades
i normatives

diferències de freqüència entre cada

grup són bastant petites. Només 1'Eval mostra un augment més rellevant d'aquests trets

parallel a la millora de l'actitud.

La innovació fonètica, composta fonamentalment per trets més fàcilment

controlables -per exemple, la recuperació de sons perduts- sí que es veu afavorida per

una actitud positiva, més encara quan aquesta actitud sol anar lligada amb un ús personal

del català no massa elevat i un

contextual bastant baix (vg. més avall,

apartat 4.2.5. Ús declarat de la llengua

pròpia) .so'

Fonètica: la influència del

castellà i l'actitud

Pel que fa a la pressió de la
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Actitud 1 edat .
Formes fonètiques Innovades que són castellanismes
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-"-- avis-pares
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llengua dominant, l'actitud té un graU Gràfic 60 . Actitud i grups d'edat. Formes fonètiques innovades
quesón castellanismes

sol L'actitud no mostra cap relació rellevant en el foment o eliminació d'innovacions no
normatives però no relacionades amb el castellà.
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de rellevància discret en la conservació o abandó de trets fonètics castellanitzants . En

termes generals, es pot afirmar quela poca freqüència de castellanismes fonètics és més

habitual en actitud negatives en totes les generacions d'edat (vg. gràfic 60). Novament fa

l'efecte que actua el contacte més marcat amb el model tradicional per part dels individus

quetenen l'actitud més negativa . Tot i això, el comportament lingüístic dels avis i pares no

presenta variació significativa amb relació a l'actitud.

Entre els escolars és més clara aquesta tendència, de manera que la

castellanització fonètica és molt elevada entre indiferents, no tant entre els que tenen

actitud positiva i molt poc en els que la tenen negativa ."' Aquesta evolució és equiparable

en els individus tant de l'Ecas com de 1'Eval . Observem que el contacte amb el model

tradicional i l'actitud negativa van bastant unides, cosa que ajuda que aquest grup no

incorpore trets fonètics castellanitzants .

B) MORFOLOGIA

El comportament de la morfologia ambrelació a l'actitud presenta poca variació .

Per grups d'edat, no hi ha relació amb la conservació o abandó del model morfològic

tradicional . Les tendències són poc marcades però, en tot cas, l'actitud indiferent inclina

l'individu arebutjar aquest model, mentre que la negativa -bàsicament, pel seu contacte

amb el model tradicional-¡ la positiva -només en els trets que coincideixen amb la

normativa, per la voluntat de correcció que hi aplica-a afavorir-lo .

La innovació normativa es vincula a l'actitud positiva, relació aquesta que

s'enforteix, ara sí, bastant entre els escolars . Per últim, el foment o restricció de la

castellanització morfògicano contrau cap correlació amb l'actitud.

La causa de la poca signifcança de la variació del subsistema morfògic amb

relació a l'actitud es troba, bàsicament, en la neutralització de tendències . El model

tradicional que coincideix amb la normativaes conserva millor en les actituds negatives,

no es perd tant en les indiferents i es recupera amb facilitat en les positives . El resultat és

una igualació en els usos dels trets grups. Ocorre exactament el mateix pel quefa als trets

sos Recordem que l'actitud positiva és predominant en les localitats -Elx i Guardamar- on

els escolars es troben més lluny del model tradicional, permanca d'ús personal o social .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic 4 Les correlacions entre variables

	

g$o

castellanitzants . El nombre d'innovacions dels grups exposats ala normativa sí que té prou

entitat com per marcar la tendència ascendent que hem esmentat .

C) LÈXIC

Dels tres subsistemes lingüístics, el lèxic és el que més clarament té relació amb

l'actitud de cadascun dels grups d'edat estudiats .

Lèxic: formes tradicionals i actitud

Les actituds indiferent i negativa mostren una correlació mitjanament forta amb

l'afavoriment de l'ús dels trets lèxics tradicionals no normatius. L'eliminació d'aquests trets,

per tant, es troba bastant lligada a l'actitud positiva de totes les generacions, especialment

dels escolars en general.`

Si els trets coincideixen amb la

normativa (vg. gràfic 61), sónles actituds

indiferents i positives dels jóvens i

escolars les que fam servir més ara

aquests trets tradicionals . En canvi, en

els adults no hi ha diferències rellevants

entre els tres grups. Si es produeix

exposició al model normatiu,

fonamentalment gràcies a

3000
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2999

2400
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,900

,990

,499
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Actitud I grupsd'edat.
Formes lèxiques tradlclonals 1 normatives

Negativa Indiferent Positiva

avis-pares

-aa--jóvens- escolars

l'ensenyament, nomésl'actitud negativa Gràfic sl . Actitud i grups d'edat . Formes lèxiques tradicionals i
normatives .

s'hi mostra refractària, fins i tot en 1'Eval .

El lèxic normatiu, doncs, sembla que és molt més controlable per una actitud positiva

sempre que hi haja contacte amb el model normatiu, fins i tot per una indeferent, que no

sos Cal esmentar, a més a més, un creixement perceptible d'aquests mots tradicionals no
normatius que corre a càrrec d'un grup de jóvens ambactitud positiva (vg. més avant, apartat 4.2.9.
Nivell d'estudis)
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pas la fonètica o la morfologia .

Lèxic: formes innovades i actitud

Tots els grups presenten una

correlació bastant forta entre l'actitud

posiMil'incrementd'innovacionsnormativves

sense distincions dialectals . Si es tracta

de formes provinents bé del català

central bé de l'estàndard

igualment es corrobora

correlació (vg. gràfic 62).

positiva es vincula clarament a l'ús

d'aquests mots; decau en la indiferent

i és molt poc freqüent en la negativa .

Malgrat això, tant 1'Eval com 1'Ecas tenen força ocurrències d'aquests trets.

valencià,

aquesta

L'actitud

Lèxic: la influència del castellà i l'actitud

Recordem que la diferenciació

en la castellanització lèxica és força

marcada entre els avis i la resta de

grups d'edat, però de manera especial

entre els jóvens i en 1'Ecas . L'actitud no

és una variable gaire significativa per

aquesta mena de trets en la generació
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Actitud i grups d'edat . Formes lèxiques innovades i
normatives (provinents de l'estàndard general, del
valencià i del català central)

Actitud I grupsd'edat. Castellanismes lèxics no
normatlus en català
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Gràfic 63 . Actitud i grups d'edat. Formes lèxiques innovades i
provinents del castellà
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dels avis (vg. gràfic 63).6' 0 En les generacions adultes no ancianes, el grup més

castellanitzat és clarament l'indiferent . El grup amb actitud negativa, com en els casos

anteriors, es vincula amb el contacte amb el model tradicional i, per tant, es troba menys

castellanitzat . La positiva, ara en el cas del lèxic, sí que espenta l'individu a eliminar la

castellanització de manera significativa. I, com veiem en en els pares, sense necessitat

d'existir un contacte molt elevat amb el model normatiu.

En els escolars, la correlació entre la disminució de castellanismes lèxics i la

millora en l'actitud és igualment significativa. Tot això, cal excloure'n el grup dels 1'Eval

d'Elx (el gràfic 63 ja els n'ha exclosos), ja que es troben força castellanitzats també

lèxicament apesar de la seva majoritària actitud positiva i la tendència a eliminar-los que

també presenten.

La transcendència global de la variable «actitud»

L'actitud, doncs, condiciona bastant el comportament lingüístic dels individus de

la mostra . Fomenta la qualitat lingüística, sempre i quan es tracte d'unitats controlables

conscientment, és a dir, fonamentalment els trets lèxics, però només alguns de fonètics .

Cal, però, un contacte ambel modelnormatiu elevat perquè això es produesca, de manera

que la rellevància de l'actitud és palesa especialment en els jóvens i escolars, però molt

poc entre els avís . La castellanització es focalitza en els indiferents, els quals esdeven els

més evidentment vulnerables a la tendència lingüística de la llengua dominant, la més

potent, ferma i homogènia. Açò ocorre sobretot en el lèxic.

En definitiva, l'actitud negativa es vincula amb el major contacte amb el model

tradicional . La indiferent és la més vulnerable ambmodelde llengua dominant . La positiva

és la més allunyada del model tradicional i la que més fàcilment insereix innovacions. En

tot cas, la relació de l'actitud ambla variació fonètica és molt més feble queambla lèxica .

Coincidint amb les conclusions de Montoya (1993: 102) quan afirma que «les

actituds positives de la nostra comunitat de parla envers la normalització social de la

llengua catalana han tingut un reflex en l'acceptació oberta de les llengua estàndard, cosa

negativa .

6" Tot i que, en nombre absoluts, els menys castellanitzats són els que tenen l'actitud més
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que ha implicat l'atorgament de prestigi a les formes normatives difoses per aquest model

de llengua» .

4.2.5. Ús declarat de la llengua pròpia

L'ús declarat de la llengua pròpia és una variable que es correlaciona amb

comportaments lingüístics diferenciats . Toti això, consideratl'ús declaratde manera global

ala comarca, es troba bàsicament relacionat ambl'edat, de manera que la caracterització

lingüística que hem realitzat pel que fa a la variable edat es troba en gran part

condicionada per aquesta. Notem que aquesta circumstància es repeteix en la variable

«actítud envers la llengua pròpia» . Per esbrinar, doncs, si hi ha alguna correlació entre l'ús

declarat i la variació lingüística, bàsicament cal deslligar-la de 1'edat.s"

Fan un ús de la llengua pròpia alt bàsicament els individus que tenen més de 60

anys, els queviuen ales partides centrals i meridionals del camp d'Elxoa Crevillent-més

aïna doncs, a l'àmbit rural . Pel que fa a l'actitud, generalment en aquest grup predomina

negativa, tot i que també n'hi ha que la tenen positiva . Tenen un índex de lectura regular

o alt però maila fan en català . Presenten un grau d'instrucció mínim o bàsic. Solen veure

poc la TV3 i molt sovint el C9 . Per últim, posseeixen un nivell socioeconòmic mitjà.

L'ús mitjà predomina en els grups de 18 i 60 anys . Viuen majoritàriament a Elx,

Guardamar, la Marina o al'àmbit semirural; tenen actitud positiva envers la llengua pròpia .

No lligen gaire en català. Tenen estudis mitjans o superiors ; veuen sovint el C9 i tenen un

nivell socioeconòmic alt.

Per últim, els que en fan un ús baix de la llengua sónmés habitualment els menors

de 18 anys, sobretot d'Elx, però també de Santa Pola i, per tant, pertanyents sobretot a

l'àmbit urbà, amb una actitud majoritàriament indiferent envers l'ús i promoció de la

llengua pròpia, lectors sovintejats en català, estudiants, sobretot de 1'Ecas, pochabituats a

la TV3 però tampoc no massa al C9 i de nivell socioeconòmic mitjà.

s" L'ús declarat que l'individu fa del català no coincideix necessàriament amb l'ús

contextual que se'n faa la localitatonviu. Totiaixò, com hemposat de manifest en la caracterització
sociològica de les localitats, es troba relativament lligat.
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Les dones declaren fer un ús més elevat del català . En el cas dels estudiants, els

que pertanyen al'ensenyament vehiculat majoritàriament en català declaren fer-ne un ús

més sovintejat que els altres . Vg. ACI/10 , AC2/10, AC3/3, AC4/10, AC5/10, AC6/10, AC7/9,

AC8/8, AC9/6, ACIO/5, AC11/5, AC12/4, AC13/3, AC14/2, AC15/1 .

A) FONÈTICA

Fonètica: formes tradicionals i ús declarat del català
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Ús I grups d'edat.
FormesfonètiquestradlclonaIsI nonnatives

ús alt

	

ús mitjà

	

Os baix

.-r-avis

-parrs

~Fescalars

La freqüència d'ús personal del

català en avis i pares no varia

significativament el seu comportament

fonètic amb relació a les formes

tradicionals normatives (vg. gràfic 64) .

En canví, entre els jóvens i els escolars,

siga quin siga el seuprograma educatiu,

l'augment d'ús del català contrau una
fonètiques

relació discretament forta amb

l'augment de trets fonètics tradicionals normatius .

Pel que fa als que no són normatius, els tres grups d'adults en bloc acompleixen

la relació entre l'augment d'ús i l'increment en la freqüència d'aquests trets fonètics

tradicionals . Entre els escolars, no hi ha diferències rellevants entre els grups relacionats

amb l'ús declarat de la llengua pròpia .

Gràfic 64 . Ús del català i grups d'edat . Formes
tradicionals i normatives .

Fonètica : formes innovades i ús declarat del català

L'ús declarat més o menys freqüent de la llengua pròpia no estableix diferències

significatives en els grups d'edat adulta quanta la incorporació d'innovacions normatives.

Notem que aquests grups no innoven en aquesta mena de trets fonètics . En canvi, sí que
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hi ha relació amb els que estan o han estat més en contacte amb el model normatiu en

l'ensenyament. En els jóvens i en I'Ecas l'ús baix afavoreix la incorporació d'innovacions

mentre que l'ús elevat les inhibeix . En 1'Eval, però, no hi ha gaire diferències rellevants en

cada grau d'ús del català, tot i que, en nombre absoluts, són els queen fan un ús mitjà els

que més innovacions presenten.`

Fonètica : la influència del castellà i l'ús declarat del català

Per acabar l'apartat fonètic,

ens hem de referir a l'influx fonètic de

la llengua dominant . (Vg. gràfic 65). La

introducció d'innovacions provinents

del castellà es troba clarament

vinculada a l'ús baix en totes les

generacions llevat dels avis, mentre

que fús elevat presenta una correlació

bastant forta amb una fonètica menys

castellanitzada. Aquesta correlació és
Gràfic 65 . Ús

idèntica en tots els grups, tot i que en

B) MORFOLOGIA I LÈXIC

14
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Ús I g cups d'edat.
Caste IlanIsmesfonètlos Innovats
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tis baix

--*-evls
-a--p.-
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del català i grups d'edat. Formes fonètiques
innovades provinents del castellà .

nombres absoluts afecte molt menys el parlar dels pares. Entre els avis no hi ha diferències

rellevants segons l'ús declarat .sl3

Com en el cas de la fonètica, la variació morfològica estableixrelacions molt febles

et2 Potser fús molt elevat fa arrelar fondament els hàbits articulatoris del català colloquial
en els individus, la qual cosa els frena la facilitat en la incorporació de novetats fonètiques. Per l'altra
banda, sí fús del català és molt baix, s'hi podenhaver instal-lat els del castellà, la qual cosa també
pot impedir les innovacions fonètiques .

s1s Si la innovació és normativa però coincideix amb el castellà, no hi ha relació amb fús .
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amb l'ús declarat . L'única vinculació un xic més forta és la proliferació d'innovacions no
normatives però sense relació amb el castellà . Aquesta mena de vulgarismes és més
freqüent sobretot en l'ús baix 614 , especialment en les generacionsno ancianes, però també
bastant en l'alt .

Hem detectat molt poca relació entre la freqüència d'ús declarat del català i la
variació lèxica .

La transcendència global de la variable «ús declarat del català»

Aquesta variable determina bastantclarament la caracterització dela fonètica . L'ús
elevat fomenta el manteniment del model tradicional, frena la incorporació de
castellanismes però també la d'innovacions normatives . L'ús del català en els escolars
coincideix plenamentambaquesta caracterització general . Quanta la morfologia, la línia
es manté bastant semblant. Pel que fa al lèxic, no es veu gaire clara cap relació entre la
variació lèxica i l'ús .

La relació entre «actitud» i «ús declarat del català»

Ja hem descrit quines diferències s'estableixen en la caracterització i evolució
lingüística tant pel que fa a l'actitud comperal'ús . Hem pogut comprovarque es tracta de
variables bastant rellevants, dins el grau de fiabilitat que possibilita la mostra i la
consideració que no es tracten de variables controlades per l'investigador . Les diferències
entre els resultats en segons quin nivell lingüístic ens empenyen a sistematitzar aquesta

"4 Efectivament no és una tendència gens estranya . Montoya (2000 : 114) afirma que els
semiparlants alacantins tendeixenasimplificar els paradigmes d'acord amb les fonnes desinencials
que troben més habituals en català . Aquests semiparlants de català, lògicament, tenen un ús de la
llengua molt baix, la qual cosa els espenta a regularitzar el sistema analògicament i, per tant, a
augmentar el nombre de variants d'aquesta mena. En el nostre cas, per exemple, les formes verbals
cosixca, cosisca, cusca o cósiga segueixen aquesta tendència de manera palmària .
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comparació.615

L'actitud positiva és més responsable dels canvis a favor de la normativa i del

rebuig de la castellanització, sempre i quan l'individu estiga prou exposat a l'àmbit

lingüístic de la correcció. L'ús declarat incideix més en el caràcter menys voluntari. Així

que un ús elevat sol comportarun contacte temporal perllongat amb el català, en tota la

seva diversitat, tant el model tradicional com,

sovint, el model estàndard. En part, doncs, la

freqüència d'ús és responsable dels canvis

lingüístics més inconscients .

En aspectes fonètics, els trets

tradicionals no normatius es vinculen, en

primer lloc, a l'ús elevat mentre que se

subjuguen de manera secundària, però també

certamentpalesa, al'actitud negativa . Vg . gràfic

66 .

Si el tret tradicional és alhora normatiu

en català, és l'ús elevat el que s'hi correlaciona

i molt poc l'actitud. Vg . gràfic 67 .
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Gràfic 67 . Formes fonètiques tradicionals normatives
i no relacionades amb el castellà creuat
amb actitud i ús del valencià

6i s Aquest apartat hem optat per fer servir els resultats globals pera tota la comarca. Ja hem

esmentat que l'edat és una variable molt lligada tant al'actitud com a fús, de manera que l'ideal fóra

que toméssem a despullar-les del factor edat. Efectivament, els resultats globals sí que resulten força

significatius en totes les variables lingüístiques perquè la concentració d'ús elevat i actitud negativa

en els ancians i d'ús baix i actitud positiva en els escolars accentua les diferències . Eliminant la

diferenciació per edats, es dilueix un xic aquesta definició. Tot i això, es mantenen certes tendències

significatives que són les que hem comentat en els apartats 4.2.4. Actitud i 4.2 .5. Ús declarat del

català . Aquestes tendències coincideixen bàsicament en totes les generacions i, per tant, amb el
gràfic que mostra els resultatsglobals. Optem, doncs, permantenir aquests gràfics generals, els quals

són un resum bastant fidel de les tendències parcials que hem detectat en cada grup d'edat. Ens

estalviem, així, la confecció de quatre gràfics que mostrarien tendències similars .
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Pel que fa a les innovacions fonètiques, ja siguen normatives, castellanismes (vg.

gràfic 68), o amb paral-lelismes en castellà, de noula majoria depenen fortament de l'ús,

en aquest cas baix, i secundàriament de l'actitud positiva o indiferent . L'adquisició de

qualitat fonètica amb relació a la innovació lliga amb l'ús baix de la llengua i,

secundàriament, a l'actitud positiva .

Toma a repetir-se bastant fidelment l'esquema de la fonètica pel que fa a la

morfologia . Hi ha, però, dues diferències: mentre

que els vulgarismes fonètics es concentren en

l'actitud negativa i l'ús elevat, els morfològics

convergeixen en individus ambaquest mateix ús

però amb actituds indiferents ; en segon lloc i

sobretot, les innovacions morfològiques

normatives es concentren en els individus amb

ús alt de la llengua, a diferència de la fonètica, on

es concentren en els que en fan un ús baix .

En tercer lloc i pel que fa al lèxic, els

resultats extrets del global d'informants de la

comarca conserven les tendències esmentades . Considerant, però, cada grup d'edat per

separat, s'observa un increment de la transcendència de l'actitud en els factors de qualitat

lingüística de manera més marcada en els escolars i més específicament en 1'Eval . Així,

una actitud positiva es vincula a la incorporació d'innovacions normatives, a l'eliminació

de castellanismes i a la conservació (o reintroducció) de mots tradicionals normatius.

En definitiva, doncs, mentre que qualitat lingüística fonètica es correlaciona

primàriament amb l'ús elevat i, en segona instància, amb l'actitud positiva, el lèxic actua

a l'inrevés . En la morfologia, sembla que la rellevància d'aquestes dues variables és molt

menor.

Fa l'efecte, doncs, que la fonètica, com a tret poc controlable conscientment, se

subjugaa l'ús personal de la llengua i, amb seguretat, ambla pressió contextual sls . El lèxic,

per contra, es trobamés vinculat a la consciència, a la categorització de la realitat i a una

estructura mental en forma de llista . Aquests fets podrien afavorir la incorporació de
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Gràfic 68 : formes fonètiques innovades que són
castellanismes creuatambactitud i ús del
valencià

sis Com corrobora la importància del grau elevat de qualitat fonètica clarament en els
escolars de localitats on fús social del català és habitual.
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novetats lèxiques prestigiades, sobretot en unasituació d'enquesta organitzada segons un

qüestionari . L'ensenyament --com hemposat de manifest al'apartat 4.1 .2-, presenta i fa

assimilarun model lingüístic de manera força conscient i prescriptiva i, com era d'esperar,

també és més eficient en la millora de la qualitat lingüística del subsistema lèxic.

4.2.6. Residència i influx castellanitzant

En general aquesta variable té poca rellevància617 , ja que hi ha pocs individus que

hagen pogutrebre una influència castellanitzant a causa de les estades fora"' .

De tota manera,hempogut detectaralguna tendènciarelativament significativa en

el grup d'individus influïts pel castellà a causa de les estades fora . En concret, en el nivell

lèxic és rellevant la incorporació de trets castellanitzants coincídentsambla normativa del

català, obé de trets d'origen castellà però adaptats fonèticament al català . De manera que

l'influx de la llengua veïna hi és manifest, almenys en el nivell lèxic, però potser la seva

actitud positiva els fa tendir a la correcció, en concret, a canalitzar aquesta tendència

envers unitats lèxiques aparentmentno castellanitzants -adaptacions fonètiques o formes

castellanes però coincidents amb el català normatiu .

s" Els jóvens és el grup d'edat que presenta més influx castellanitzant a causa de la seves

estades fora . Aquest influx es vincula més aïna al sector urbà . Sol tenir un nivell econòmic mitjà o
mitjà alt. Presenta una actitud positiva, amb un índex de lectura més elevat, encara que no tant
específicament en català . Sol tenir estudis superiors, mésformació extraescolaren català, i prefereix
la TV3, tot i que no gaire més que els queno han eixít tant. El C9, en canvi, és molt pocpresent en

la seves sessions televisives i senten poc sovint alguna ràdio en català . Quant a fús de la llengua
catalana, solen fer-ne ús bastant freqüentment, però sempre altemant fortament amb el castellà .

Notem comel perfil dels influïts notablement pel castellà acausade les estades fora és el
següent: es tracta de gent jove, cultivada culturalment, amb una actitud bastant positiva envers la

llengua, fins i tot ambconeixements lingüístics d'àmbitnormatiu bastantelevats, cosa que els permet

ferservir la llengua ambassiduïtat, però, alhora, no tenen gaire oportunitats de fer-ho perquè solen

pertànyer a àmbits socials on predomina abassegadorament el castellà . Vg . ACI/1 , AC2/1, AC4/1,

AC5/1-10.

111 En concret n'hi ha 12 del total de 138 individus entrevistats .
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4.2.7. Índex declarat de lectura

L'índex de lectura més o menys elevat d'un individu en qualsevol llengua no és

gaire transcendent en la caracterització lingüística de la població .sl9 Aquesta situació es

produeix clarament en els nivells fonètic i morfològic s'°. L'índex de lectura, però, sí que

sembla que té una petita transcendència diferenciadora en l'àmbit lèxic.

Lesformes tradicionals, sobretot les no normatives -siguen castellanismes ono-

es troben correlacionades amb un índex de lectura baix . Sembla evidentque la lecturano

és el condicionant d'aquesta situació . Com ja hem vist, l'edat elevada i tot el que açò

comporta, sobretot un nivell d'instrucció baix, afavoreixen el manteniment del model

tradicional i, també, un nivell de lectura precari .

D'altra banda, pel que fa a les innovacions, són força rellevants les correlacions

entre l'índex de lectura í les variables lingüístiques procedents de la normativa, ja siguen

pròpies del model estàndard català central, com també del valencià o bé aquelles no

marcades dialectalment: totes tres menes experimenten un augment quees correlaciona

amb l'increment de l'índex de lectura. Novament, aquesta situació no depèn tant de la

lectura com d'allò que s'hi troba vinculat . La incorporació de novetats normatives es lliga

sobretot auna actitud positiva o indiferent i als escolars, precisament sectors quepresenten

un nivell de lectura alt.

En conclusió, el grau de contacte amb la lectura en general no és transcendent en

la caracterització lingüística de la població . Els canvis lèxics que s'hi vinculen venen

determinats perunes altres variables, relacionades sobretot amb la voluntat de correcció

6'9 Per edats, no trobem gaire diferències rellevants en l'hàbit de la lectura realitzada en
qualsevol llengua . Sembla, però, que ara és rellevant el tipus d'hàbitat, ja que l'urbà en presenta un
índex un xic més elevat . Lligen més habitualment aquells que han fet més estades o més freqüents
fora de la localitat; també els que tenen actitud positiva envers la llengua i els que tenen estudis
mitjans o superiors . La TV3 està entre les preferències dels que més lligen, però no el Canal9, el qual
rebutgen gairebé radicalment. Els que tenenl'índex elevat de lectura posseeixen un nivelld'ingressos
mitjà-alt. També declaren fer servir el català sovint . A mésa més, es reconeixen també ser lectors
relativament assidus en català. En el cas dels escolars, declaren llegir més sovint aquells que reben
un ensenyament vehiculatmajoritàriamenten català . Vg.ACI/3, AC2/3,AC413, AC5/2, AC6/1, AC711-9.

sao Només un índex de lectura elevat es troba correlacionat significativament amb
l'increment de les pronúncies innovades estrictament normatives, sense relació amb el castellà-
Aquesta correlació, però, és força feble, i en gran part condicionada pel comportament dels infants,
on sí que s'incorporen aquesta mena de formes en els que més Llgen. Notem, però, que segons la
caracterització sociològica (vg . nota anterior), la variable determinant és l'ensenyament en valencià .
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però també amb la possessió de coneixements normatius : l'actitud positiva o indiferent

envers la llengua pròpia i el contacte ambel model normatiu del català .

4.2.8. Índexdeclarat de lectures en català

L'índex de lectura en català es troba bastant correlacionat amb força trets

lingüístics . Com en el cas de l'índex de lectura general, sembla, però, que aquesta

correlació no és deguda tant a la lectura sinó a uns altres trets sociològics que s'hi troben

vinculats."'

Pel que fa al nivell fonètic, es produeix un descens clar en la utilització de les

formes tradicionals i un increment notable de les formes normatives a mesura que

augmenta el nivell de lectura en català . Els castellanismes fonètics també augmenten a

mesura que ho fa l'índex de lectura, sobretot si el resultat és normatiu en català, però

també si no ho és . Només l'índex de lecturamés elevat en català es pot correlacionar amb

el decreixement en la incorporació de castellanismes fonètics .

La morfologia es comporta de manera semblant . Les formes tradicionals

descendeixen a mesura que augmenta l'índex de lectura en català . Les innovacions es

comportende manera inversa. Els castellanismes morfològics innovats sónmenys presents

sa' La caracterització sociològica general de la variable «índex de lectures en català» és la
següent. Els que més sovint lligen en català són els escolars, els que lligen un poc els jóvens i els que
menys els ancians. Aquest resultat es correspon, lògicament, ambel coneixement escrit del català
que té la població segons l'escolarització rebuda. L'àmbit urbà en presenta un índex més elevat i
també els individus que no tenen gaire estades fora de la localitat. El grup que presenta unaactitud
indiferent és el que més lectures realitza en català, és a dir, els escolars . Efectivament, l'actitud
negativa rebutja aquesta mena de lectures . La positiva es quedaa mitjan camí . Aquells que més
sovint lligen en català no són els que més lligen en general. Segons el nivell d'estudis, cal destacar
el lligam que s'estableix entre els que tenen estudis superiors i un índex de lectura en català elevat;
al contrari, els que tenen un nivell d'estudis bàsic i, per descomptat, els analfabets o els que s'hi
troben prop, no lligen mai en català. Lectura elevada en català i formació extraescolar d'aquesta
llengua són variables força con-elacionades . Ambrelació a la preferència televisiva, cal fer notarque
la TV3 apareix com apreferida per aquells que lligen sovint en català, mentre que aquests rebutgen
de soca-rel el C9 . Pel que fa al nivell d'ingressos, no es pot destacar cap relació clara. Quant a l'ús
declarat de la llengua pròpia, la lectura elevada en aquesta llenguava lligada a un ús social no gaire

freqüent. Per acabar, l'ensenyament vehiculat majoritàriament en català fomenta més que l'altre

tipus d'ensenyament la lectura en català. Vg . ACI/4, AC2/4, AC3/2, AC4/4, AC5/3, AC6/2, AC7/1, AC8/1-

8.
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en els individus que mai no lligen en català .

Per últim, el lèxic es repeteix l'esquema de comportament dels altres dos nivells .

La qualitat lèxica, però, és més evident en el grup que llig sovint en català que en la

fonètica i la morfologia, ja quel'eliminació de castellanismes és més eficient . La innovació

normativa i l'eliminació de trets tradicionals no normatius continua mantenint el mateix

signe.

En el moment en què considerem cada grup d'edat de manera independent,

pràcticament desapareixen les correlacions amb l'índex de lectura. Aquest fet demostra

palesament que la lectura en català és una variable més que augmenta coneixement del

català estàndard però no la que condiciona els resultats lingüístics que hem presentat. En

realitat, doncs, l'edat i els trets que s'hi associen -fonamentalment nivell d'instrucció,

exposició al català estàndard mitjançant l'ensenyament, freqüència d'ús del català i

actitud- tomen a ser els condicionants d'aquesta conducta . De fet, si comparem els

resultats obtinguts amb aquesta variable i els de l'edat, el paral-lelisme és bastant exacte.

De manera que els resultats del grup d'escolars es correspon amb el dels que més lligen

en català, el dels jóvens amb els que hi lligen un poc i els pares i avis amb els que mai no

lligen en català.

En tot cas, comparant els resultats lingüístics dels que lligen més o menys en el si

dels jóvens i escolars, les diferències entre els grups no són significatives .

4.2.9. Nivell d'estudis

El comportament lingüístic es troba força correlacionat amb el nivell d'estudis .622

622 El grup analfabet o semianalfabet es claramentpredominant en els que tenen més de 60
anys ; no han realitzat gaires estades fora, hi predomina una actitud declarada envers la llengua
catalana força negativa, Iligen amb poca freqüència tant en qualsevol llengua comen català, perno
tenen formació extraescolar de català . No sovintegen gaire la TV3 ni la ràdio en català però sí són
molthabituals del C9 . Pertànyenmés aïnaal sectorsocioeconòmic mitjà o mitjà-baix i fa unús social
del català molt elevat. Més feblement es pot afegir que es relacionen amb l'àmbit rural.

Els queen tenen només de bàsics presenten un perfil genèric amb les propietats següents :
predomina en el grup d'entre 37 i 60 anys, en els que tenen un índex baix de lectura en qualsevol
llengua i ínfim en català, els que no tenen instrucció extraescolar de català, pertanyen al grup
socioeconòmic mitjà-alt i ambun ús declarat bastant elevat de la llengua pròpia. Més feblementque
hi predomina l'actitud negativa, l'absència de contacte tant ambràdio en català com amb la TV3 i
una freqüència mitjana d'exposició al C9.

Els que hancursat estudis mitjans tenen, genèricament, entre 18 i 36 anys, un índex mitjà
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El grup amb menys estudis, corresponent bàsicament als avis i als pares, han tingut un

contacte amb l'ensenyament bastant reduït. Aquest fet implica que ha tingut menys

contacte amb el castellà, més amb el model tradicional i no gens amb el model normatiu

del català . La seva caracterització lingüística hi respon clarament: conservació del model

tradicional, castellanització menysintensa i poques innovacions, sobretot si sónnormatives

en català.

Els quetenen estudis mitjans i superiors pertanyenala generació delsjóvens, tenen

o hantingut molt de contacte amb el castellà, sobretot en l'àmbit acadèmic, però encara

poc amb el català normatiu . Aquesta situació implica, doncs, un abandó clar del model

tradicional, una castellanització molt intensa i una petita inflexió a favor de la qualitat

lingüística en la mesura en què coneixen i accepten certes innovacions normatives .

Cal esmentar, per acabar, el comportament especial del grup més instruït de la

generació dels pares . Aquest sector és molt reduït en la nostra mostra -només tres

individus- però ens sembla que és interessant fer-lo avinent.

Es tracta d'individus amb una actitud molt positiva envers la llengua pròpia i deu

ser aquest el tret més determinanten la seva conducta . Són oriünds i viuen alocalitats on

la vitalitat lingüística és la més baixa -dos d'Elx i un de Guardamar. Aquests trets

impliquen que el seu lligam amb les característiques lingüístiques pròpies del sector

analfabet és voluntari. Aquestes característiques sociològiques convergeixen, doncs, en

individus amb una mentalitat que associa indiscriminadament el model colloquial a la

gentiinitat i, per tant, a allò que calque es mantinga . No hi distingeixen formes coincidents

ambla normativaocastellanismes : només el tret tradicional hi coincideix i és suficient per

fer reviscolar aquesta mena de formes . Rebutgen igualment les innovacions normatives

però també els castellanismes més recents que incorporen la resta de grups, sobretot els

de lectura, veuende tant en tant el C9 i sovint la TV3 i fan un ús mitjà de la llengua pròpia . Podem
afegir, tot i que advertim que caracteritzen aquest grup de manera força més feble, la seva actitud
més áina negativa, un índex considerable de freqüència de lectura en català, formació extraescolar
en aquesta llengua i amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt .

Per acabar, els que han arribat al màxim d'instrucció reglada, són generalment menors de
36 anys, provinents de qualsevol tipus d'hàbitat, han realitzat estades fora, freqüentment ode durada
considerable, tenen unaactitud positiva envers la seva llengua, un índex de lectura alt i sovintejat en
català, ambformació extraescolar d'aquesta llengua, una preferència força marcada perla TV3 però

no pel C9, el qual declaren no veure mai, tampoc no escolten ràdio en català, pertanyen al grup

socioeconòmic mitjà o mitjà-alt i fan un ús bastant regular de la llengua pròpia . Vg . ACI/5, AC2/5,

AC4/5, AC5/4, AC6/3, AC7/2, AC8/1, AC9/1-6.
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més jóvens i amb més estudis.

Certament, com queno sónmassajóvens, encara tenenun contacte força notable

amb el parlar dels més ancians i, per tant, més pròxims a l'analfabetisme, la qual cosa els

permet de prendre'n i recuperar-ne tot allò que poden, com diem, de manera força

indiscriminada . En partfa l'efecte querebutgen les innovacions perquè les solen considerar

postisses i forçades i atorguen validesa i prestigi al modeltradicional en el seu conjunt.623

4.2.10. Formació extraescolar de català

Cal dir quees tracta d'una variable`queno determinacomportaments lingüístics

gaire significatius. Els individus amb formació extraescolar de català pertanyen al grup

d'edats compreses entre 18 i 36 anys, els jóvens, grup que acompleixles tendències que

s'esmentaven en analitzar el comportament generacional . Aquests individus perden

qualitat lingüística -eliminació de formes tradicionals normatives i incorporació de

castellanismes-tot i que incorporen bastants trets normatius, sobretot lèxics . En part,

aquestes darreres incorporacions podrien veure's reforçades per la formació extraescolar

en català, tot i que, en realitat, no hi ha transcedència rellevant si els comparem amb el

grup equivalent però sense aquesta formació, on també es produeixen aproximadament

els mateixos resultats, en cap cas amb diferències significatives .

623 Caldria disposar d'una mostra més gran per corroborar estadísticament aquestes dades.
Tot i això, creiem que són interessants, explicables i que efectivament podenrespondrea l'actitud
d'un grup de població .

624 El grup de població, bastant poc representatiu, que té formació extraescolar de català té
el perfil sociològic següent: es tracta de jóvens, ambbastants estades fora, ambuna actitud mésaïna
indiferent o, en tot cas, positiva, amb lectures elevades en català, estudis mitjans o superiors,
espectadors sovintejats de la TV3 i molt poc del C9, habituals de la ràdio en català i amb un ús del
català bastant baix . La majoria, però, de la població no té aquesta formació extraescolar.Vg. AC116,
AC216, AC416, AC515, AC6/5, AC7/4, AC8/3, AC9/1, AC1111-5 .
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4.2.11. fndex d'exposició a la TV3

La caracterització social del grup que veu sovint aquesta emissora de televisióó2s ,

sobretotla seva edat i la seva actitud positiva envers 1'tís i promoció del català, condicionen

fonamentalment la seva caracterització lingüística . No abandonen en massa els trets

tradicionals fonètics i tampoc incorporen un gran nombre de castellanismes . En el nivell

morfològic segueixen la mateixa línia i, a més a més, solen rebutjar de manera palpable

les innovacions provinents del castellà . En el nivell lèxic, tenen un alt concepte del model

tradicional de manera que en mantenen i en recuperen els trets, siguen o no normatius, i

sempre que no s'evidencie formalment amb claredat que siguen castellanismes .

Els grups que tenen la TV3 en

les preferències televisives ja siga

molt habitualment obé de tant en tant

incorporen més trets lèxics d'origen

català central (vg. gràfic 69),

generalment perquè accepten la unitat

de la llengua i, per tant, insereixen en el

seu discurs formal trets que poden

provenir de l'àmbit televisiu que 0

TV3 I edat . Mitjana d'unitats lèxiques provinents
del català central

+60 37-60 18-36 -18

sovintegen . Aquests individus pertanyen
Gràfic 69. Mitjana d'unitats lèxiques provinents del català

gairebé exclusivament als grups de

	

central peredats i segons el grau d'exposició a la TV3

jóvens i d'escolars . Els que no la veuen mai n'insereixen menys . Per edats, ho fan més

szs Pis grups que han triat la TV3 comaemissora queveuen sovint són els següents: aquells
que tenen entre 18 i 36 anys ; els que tenen una actitud envers la llengua pròpia fermament positiva ;
els quemostren un índex altde lectura en general i tambéen català i els que tenen estudis superiors.
D'altra banda, no la solen triar mai, per contra, els que tenen mésde 37 anys i, sobretot, més de 60;
els que posseeixen una actitud negativa envers la llengua pròpia ; els que presenten un índex de
lectura baix i nul en català ; els analfabets o amb estudis bàsics ; i els que són espectadors més o
menys constants del C9 . Per últim, veuen la TV3 només de tant en tant els menors de 18 anys; els

indiferents envers fús i promoció de la llengua pròpia; els quetenen un índex relativament baix de
lectures, les quals poden ser sovint en català; generalment són estudiants, més aïna pertanyents al
tipus d'ensenyament vehiculat majoritàriament en castellà; també els espectadors sovintejats de C9 .

Podem afegir que és més habitual, tot i que poc significativament, a l'hàbitat rural que a

l'urbà i la dona té menys inclinació a preferir aquesta televisió que l'home .
No es tracta d'una variable que diferencie fortament comportaments lingüístics, tot i això,

presenta una caracterització social força interessant. Vg . AC1/7, AC2/7, AC4/7, AC5/6, AC6/6, AC1511
AC7/5, AC8/4, AC9/2, AC70/1, AC1111, AC12/1-4.
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tardanament, ja que només n'apareixen entre els escolars, tot i que quantitativament de

manera bastant rellevant.

Tot i això, l'exposició a la TV3 condiciona poc la llengua. Si de cas, només serveix

de font pera la incorporació de trets lingüístics relacionats amb el català central. Es tracta

d'unavariable condicionada perl'actitud positiva`, l'edat-en aquestcas sobretot acausa

de l'aparició de l'ensenyament de valencià o en valencià-, que són les que realment hi

produeixen efecte lingüístic .

4.2.12. Índex d'exposició al Canal 9

Notem que el Canal 962 ' és una televisió de difusió força generalitzada en la

població i, per tant, la preferència per aquesta televisió és unavariable on es lliguen poques

qüestions relacionades amb el model de llengua.628

626 L'actitud positiva és eficient en la incorporació de trets lèxics del català central sobretot
en els grups d'edat no escolar. Els escolars en bloc n'incorporen bastants, però no solament els
d'actitud positiva, tot i queés cert que aquests i els indiferents en presenten un índex una mica més
elevat que els d'actitud negativa .

62' El perfil sociològic dels que tenen una preferència marcada pel C9 és el següent:
generalment els quetenenmésde 60 anys però també hi ha correspondència relativament forta amb
els menors de 18 ; els que pertanyena l'hàbitat rural ; els d'actitud indiferent envers la llengua; aquells
que lligen poc i mai en català ; generalment els que tenen un grau d'intrucció molt baix però també
estudiants, bàsicament pertanyents aun ensenyamentvehiculat majoritàriament en castellà; els que
són espectadors ocasionals de la TV3; els que tenen nivell socioeconòmic mitjà; i els que fanun ús
de la llengua des de bastant habitual fins amolt elevat .

Els que nomésel veuen de tant en tant -gairebé la resta de la població- no pertanyen a
cap edat en concret, viuen a les ciutats, tenen una actitud negativa envers la llengua pròpia, lligen
de tant en tant, tant en català com en castellà, tenen estudis mitjans o bàsics, nivell socioeconòmic
mitjà-alt i fan un ús poc freqüent de la seva llengua.

Els pocs que declaren no veure mai aquesta televisió lligen sovint i més encara en català
i tenen estudis superiors. Vg . ACl/8,AC2/8, AC4/8, ACS/7, AC6/7, AC7/6, AC8/5, AC9/3, AC10/2, AC11/2,
AC12/1, AC13/1-3.

628 Cal fer esment de la variable «índex d'exposició a la ràdio en català», la qual ha resultat
irrellevant quant a la caracterització lingüística dels parlants. Es troba condicionada per les altres
variables socials que la caracteritzen, fonamentalment l'edat. Per això, els que declaren estar-hi
exposats mostren una clara dilució del model tradicional, una incorporació notable de
castellanismes, sobretot fonètics, ¡una tendència perceptible envers laincorporació de determinades
formes normatives, sobretot lèxiques .
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4.2.13. Nivell socioeconòmic

Cap de les dues proves estadístiques triades han proporcionat resultats que

convertissen la variable nivell socioeconòmic` en significativa per a diferenciar

comportaments lingüístics . Efectivament, la relativa uniformitat dels grups socials que

encara conserven el català com a llengua familiar condiciona aquests resultats.

En conjunt, el factor socioeconòmic aparentment pot crear comportaments

lingüístics diversos entre els grups que s'hi contenen, però realment això ocorre sempre

que siga condicionant d'altres factors com ara el contacte amb la norma, per exemple .

L'absència històrica de coneixementde la norma desdibuixa força aquestes presumptes

diferències, a la qual cosa cal afegirla tendència queha tingut la població ambunasituació

econòmica elevada a abandonar la llengua. Així, la forma de diferenciar-se grups

socioeconòmics era el canvi de llengua i no tant la diversificació intralingüística .

629 Eis que es declaren pertanyents a un nivell socioeconòmic mitjà-alt es vinculen a una
actitud positiva envers la llengua; també els que tenen un grau de lectura elevat quepot traduir-se,

però, en lectures freqüents en català o absènciade lectures en aquestallengua; generalment els que

tenen estudis bàsics només. En cas que siguen estudiants més aïna pertanyents a un tipus

d'ensenyament vehiculat majoritàriament en català; els que són espectadors sovintejats de la TV3

i no tant del C9 ; i els quedeclaren fer un ús mitjà de la llengua pròpia.
El nivell socioeconòmic mitjàes lliga ambuna actitud indiferent envers la llengua, un índex

de lectura baix, que pot traduir-se en unahabitud de lectura regular o baixa en català, en el cas dels

estudiants, pertanyents a l'ensenyament en castellà, espectadors sovintejats del C9 però mai de la

TV3 i amb un ús de la llengua heterogeni. Vg . AC5/9, AC6/9, AC7/8, AC8/7, AC9/5, ACI014, ACl114,

AC12/3, AC13/2, AC14/1, ACIS/1 .
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4.3. Conclusions

En la primera part d'aquest treball hem descrit detalladament i des del punt de

vista dialectal el parlar de la comarca del Baix Vinalopó . Unavegada establits i classificats

els trets lingüístics dialectals que les enquestes primàries ens han proporcionat, n'hem fet

una selecció. Hem descrit qualitativament i quantitativament aquesta tria de trets més o

menys variables pertanyents al model de llengua d'aquesta comunitatde parla, els quals

han estat posats en relació amb d'altres de caire social . Hem fet insistència especial en la

variable edat i en el tipus de programa educatiu.

Posteriorment hem agrupat i codificat les variables segons criteris establits

anteriormentpermirar d'acomplir la resta d'objectius queens havíem proposat en aquesta

segona part i que convé ara de tenir presents .

Calia mesurar el grau de penetració en el registre formal de la comunitat de parla

estudiada del model omodels de llengua normativa i estàndard del català i del model de

llengua dominant, el castellà . En segon Lloc, calia deduir el grau de conservació o abandó

del model tradicional i l'índex de dispersió lingüística que experimenta aquesta varietat

lingüística . En tercer lloc, calia detectar les diferències que s'estableixen en els nivells

fonètic, morfològic i lèxic pelquefa a la consecució de tots aquests canvis . Aquests factors

s'havien de mesurar segons el grau d'incidència que hi tenen diverses variables de caire

social, fonamentalment, l'edat i el tipus de model educatiu bilingüe dels escolars, però

també el grau d'exposició als mitjans de comunicació de masses, l'actitud envers l'ús i

promoció de la llengua pròpia, el grau d'instrucció, l'ús declarat de la llengua pròpia, entre

d'altres . En definitiva, es tractava de caracteritzar i avaluar el grau de qualitat lingüística de

la comunitat de parla estudiada.

4.3.1 . La variació lingüística generacional

La variació lingüística general que es produeix entre les tres generacions d'adults

té unaintensitat destacable i en tot cas marcadament gradual. La generació dels escolars

mostra un traspàs lingüístic intergeneracional més brusc. Els dos factors que condicionen

aquesta evolució són, d'una banda, el model lingüístic de l'espanyol en qualsevol de les
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seves manifestacions -estàndard o no estàndard- i el model o models lingüístics

normatius o estàndard del català . Aquestes dues forces s'enfrontenambla caracterització

lingüística del model tradicional i amb els agents intems que el diversifiquen de manera

més o menys natural. La incidència d'aquests dos factors no ha estathomogènia en tots

quatre grups d'edat .

La castellanització és present en les quatre generacions, però la dels escolars

n'experimenten unaaccentuació força cridanera. l això no solament perl'increment del

pes social de la llengua dominant que afecta tot l'àmbit lingüístic catalanoparlant, força

intensificat a causade l'extensió dels mass media, sinó tambéperla situació i canvi social

que, en concret, ha suportat la comunitatde parla estudiada. Recordem que hi juguen un

paper essencial la seva condició de comarca fronterera amb el castellà, la immigració

castellanoparlant massiva o l'abandó generalitzat de les actitivitats econòmiques

tradicionals.

La incorporació del català tant en els mitjans de comunicaciócomen l'escola, en

canvi, té nomésefectes en el modelde llengua del grup social que efectivament n'harebut

una exposició destacable . De manera que són els escolars els que, a efectes lingüístics,

donen compte més clarament d'aquest canvi social .

El grau d'exposició més omenys elevat al model de llengua tradicional, al model

de llengua de l'espanyol i al model de llengua estàndard del català configura els trets

lingüístics de cada grup . La taula 1 mostra el grau d'exposició teòric dels quatre grups

d'edat i, en el cas dels escolars, tenint el compte el tipus de programa educatiu :

- all

Taula 1 . Grau d'exposició als models del llengua

El grau d'exposició teòric dels grups a cada model es materialitza de manera ben

diversa en els tres nivells lingüístics estudiats -fonètica, morfologia i lèxic. La

controlabilitat quel'individu exerceix en cadascun d'aquests nivells és diversa i, per això,

cada model hi participa tambéde manera desigual . Aquells aspectes poc controlables en

avis pares

, . - � . . molt all molt all all

model espanyol ..Lx all molt alt

model normatiu molt baix molt baix- 'L baix usi
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un nivell de consciència només sónmal-leables si els models que hi actuen són potents o

si l'individu s'hi trobamés omenys exposat. En canvi, en aspectes més controlables,no cal

que el model que hi incideix siga tant eficaç per tal que se'n modifiquen alguns trets, més

encara si hi té assignat el valor de la correcció.

Conservació i abandó del model de llengua tradicional

El model tradicional és molt feble, de

manera quela tendència global de les formes

que hi pertanyenés claramentdescendent . En

el gràfic 70 s'aprecia clarament aquesta

tendència en formes tradicionals no

normatives .

Aquest modelno es veugaire enfortit,

almenys a grans trets, ni tan sols quan

s'associa a la norma del català o al model

castellà . Afecta, a més a més, tots els nivells

de la llengua estudiats, de manera especialment marcada en el cas de la fonètica.

Actitud positiva, ús baix del català i hàbitat urbà afavoreixen amb claredat

l'eliminació del model tradicional .

Les formes tradicionals que coincideixen amb la normativa experimenten una

davallada patent que només es veu continguda, tot i que sense invertir-ne la direcció

descendent, en els escolars . Ara bé, en aquest cas la distinció per nivells lingüístics és

significativa.

El trets fonètics tradicionals que coincideixen amb la normativa descendeixen

vertiginosament a mesura que decreix l'edat, amb un indici molt feble de recuperació en

els escolars de 1'Eval. La morfologia presenta un quadre semblant a diferència, tot i que la

represa és una mica més perceptible. El lèxic mostra una tendència en els adults similar

als altres dos nivells, però els escolars, en canvi, ara sí que són capaços de reutilitzar

significativament mots que fan servir els ancians i que coincideixen amb el model

normatiu .

GRUPS D'EDAT

37-60

	

,6-36

	

-18

Gràfic 70 . Resum de formes tradicionals no
coincidents amb la normativa ni amb el
castellà per edats.
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De la resta de variables secundàries, l'ús declarat alt de la llenguapròpia juntament

amb l'origen geogràfic -d'on es desprèn l'ús contextual del català que també ha de ser

alt- són les més rellevants per a l'afavoriment de la minúscula revifalla de trets fonètics

tradicionals i normatius . En canvi, l'actitud positiva incideix molt més en la recuperació

d'unitats lèxiques tradicionals i normatives, especialment de l'hàbitat urbà.

Grau de penetració del model de llengua normatiu del català

El grau de penetració de variants estrictament normatives al parlar de la comunitat

estudiada és baix . En el gràfic 71 es veu com les

tres generacions d'adults en mostren un

lleugeríssim augmenten tot moment gradual, el

qual, en termes absoluts, és molt pobre. En

canvi, els escolars en mostren efectivament un

	

ó
0
J

increment brusc, de manera que es pot dir que
v

la quarta generació en presenta un grau global

13

12

6

de penetració de la norma comparativament

	

.so

	

-6°

	

,6.36

GRUPS D'EDAT
bastant notable.

Molt evidentment, l'actitud positiva, l'ús

personal i contextual baix -per tant, més aïna

l'hàbitat urbà : Elx, Guardamar i Santa Pola- afavoreixen la prolíferacíó d'aquesta mena

de trets .

Aquest acreixement destacable de les innovacions estàndard és bastant uniforme

en els tres nivells lingüístics, tot i queés més marcat i significatiu en el camp lèxic. Pel que

fa als trets fonètics normatius incorporats, cal dir que en gran part són reintroduccions de

sons perduts-com ara la restitució de la dintervocàlica en mots com araNadalo cadira.

Abanda de les innovacions normatives, hi ha dos índexs més quematisen el grau

de penetració de la norma: la preservació de mots tradicionals coincidents amb la norma

i, d'altra banda, la incorporació d'innovacions normatives en català però ambparal-lelisme

en castellà .

Ja hem fet esment del primer cas. Cal afegir que la comparança d'aquest

Gràfic 71 . Resum innovacions normatives (fonètiques,
morfològiques i lèxiques) no coincidents
ambel castellà per edats

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant



Capítol III Estudi sociolingüístic 4 Les correlacions entre variables

	

1002

creixement amb el referit a les innovacions normatives pures no demostra capdiferència
notable en el nombre d'incorporacions, de manera que se'n pot deduir que l'existència

dels trets, sobretot lèxics, en el model de llengua dels ancians no en facilita pas la
reincorporació en els escolars . Es percep una falta de contacte entre el model de llengua
tradicional, especialment en aspectes lèxics, i els individus que incorporen formes

normatives .

Pel que fa al segon cas, s'observa un increment global palès i significatiu dels trets
normatius incorporats que coincideixen amb el castellà . La presència d'aquests trets és

molt més reculada en el temps ja que afecta significativament parlants de generació dels
pares. Aquest fet implica que, efectivament, es tracta de castellanismes i es comporten

com a tals, és a dir, presenten una alta vivacitat. No hi ha diferències entre els nivells

fonètic i morfològic ja que el model que hi opera és potent i, per tant, els afecta de manera

semblant. Es comprova, doncs, una convergència palesa envers el castellà . Pel que fa al

lèxic, sí que es percep una lleugera detenció en l'augment d'aquests trets per part dels

escolars de 1'Eval.

La incorporació d'aquest tipus de tret es troba bastant vinculada a 1'tís baix del

català, tant personal com contextual, a l'hàbitat urbà i a les actituds indiferents i positives.

Per una altra banda, hi ha quatre aspectes que destaquen especialment:

a) Model de llengua estàndard valencià

Sobretot en qüestions lèxiques, i també en alguna de morfològica, es pot afirmar
que el modelestàndard valencià té prou envergaduracom per deixar petjada en el model

de llengua dels individus queincorporen trets normatius, els escolars . En són prova unitats

com ara: ací, esperitar, estrela, fumeral, tomaca, traure ; servisca, cusa, nàixer, etc.

b) Model de llengua estàndard del català central

Nomésen el nivell lèxic, el modelestàndard del català central exerceix també prou
pressió com perquè en siga rellevant la presència de trets: ampolla, dolent, escuma,

galleda, joguina, llangardaix, papallona, pastanaga, pessigolles, petó, samarreta, tarda,

xemeneia (= xemeneia), etc.

Aquest fet i el que mostra l'apartat anterior corroboren, doncs, l'existència de
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promiscuïtat dialectal lèxica en un nivell formal bàsicament en el sector de població

escolaritzat. Es corrobora tàcitament la unitat de la llengua en els individus que fomenten

aquesta mena de trets i la necessitat relativitzable de sentir-se identificats amb les formes

que presenta la normativa i l'estàndard .

c) Influx de l'ortografia

Gran part de les innovacions fonètiques normatives observades en els escolars es

corresponen a sons que tenen respresentació ortogràfica palpable : la d intervocàlica, el

canvi a- > e- en mots com ara embut, etc., realització de la semivocal i en el grup ix,

l'aparició de la -r final, etc.

Si la grafia coincideix totalment o parcialment amb el castellà, la predilecció per

la forma ortogràfica és molt gran . No tant, però també significativament, si té existència

només en català . Aquesta sobrevaloració de l'ortografia es comprensible en un àmbit

acadèmic on s'ha fomentat i es fomenta el lligam entre ortografia i correcció i on, a més

a més, la inseguretat lingüística que es percep espenta a aferrar-se a un fenomen tan

estable com I'ortografla. La relativa ineficàcia de l'ensenyament en aquest aspecte crea

força casos de pronúncies ortogràfiques irregulars com ara mo[tl]e, ju[ni] (=juny) o

[rejl'd~o] (=renyó) .

d) La correcció i les adaptacions

La consciència de la correcció també ha donat com a resultat un fenomen

fonolèxic rellevant: tes adaptacions. L'adaptació no és gens estranya al parlar comarcal

tradicional; de fet, és més habitual que en altres comarques. Es tracta d'un fenomen de

defensa que preserva les regles bàsiques de la fonètica o de creació lèxica del català en

una zona fronterera on corren el risc d'assimilar-se massivament a la llengua dominant.

Lesadaptacions pertanyents almodel tradicional descendeixen-anzol, empuixar,

estropall, roïo, navaja, xàrcol `espenar, fregall, soroll, navalla, toll'-1, paral-lelament al

descens de la vigència del model tradicional . En canvi, en els jóvens i sobretot en els

escolars se'n produeixen bastants de nova planta -com per exemple xarc, barc, gernels,

surd, cepill, colxó, pepí, murciélac, bacalat `toll, vaixell, bessons, esquerrà, raspall, matalaf,

cogombre, rata penada, bacallà' .

Es tracta d'un fenomen indicatiu de l'existència d'una voluntat de correcció
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elevada, ocasionada per la situació formal de l'enquesta i fomentada per la inseguretaten

l'ús de la llengua pròpia i la manca de competència lingüística normativa.

Grau de penetració del model espanyol

El grau global de penetració delmodel

de llengua dominant en el registre semiformal

de la comunitat estudiada és baix en els grups

de més edat i alt en els més jóvens . En el

gràfic 72 s'aprecia un augment comparatiu

notable d'innovacions d'origen castellà no

admissibles per la norma que es produeix

entre generacions.

12

6

7

6
+60 37-60

	

76-36

	

-18

El poder de la llengua dominant és

	

GRUPS D'EDAT

elevat i augmenta a mesura que descendeix Gràfic 72 . Resum de castellanismes

	

(fonètics,
morfològics i lèxics) no normatius en català

l'edat, a causa de l'increment de la instrucció

	

per edats.

-realitzada entre els adults en castellà- i de l'augmentde l'ús contextual del castellà a

tota la comarca -especialment a Elx, Guardamar i Santa Pola . Aquests canvis

incrementen, doncs, el grau de castellanitzacio que, en general, afecta fortament tots els

nivells lingüístics . En el cas dels escolars, s'hi interposaun altre model compensador, més

feble, que només és capaç d'intervenir de manera clarament significativa en el nivell més

susceptible de ser modificat conscientment, el lèxic. En el cas de la morfologia i,

especialment, la fonètica aquest model normatiu és poc eficient mentre que el de la

llengua dominant hi té una incidència evident, sobretot en els escolars que viuen sota una

pressió contextual del castellà més elevada, especialment els d'Elx i Guardamar.

Hi ha dos conclusions més que matisen aquest resultat general. D'una banda, a)

la situació dels castellanismes ja establits en el model tradicional i, en segon lloc, b) les

innovacions normatives en català però coincidents en castellà, allò que hem anomenat

castellanismes en procés.

a) Els castellanismes inserits en el model tradicional de la comarca mostren un
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petit descens a mesura que descendeix l'edat, especialment en trets morfològics i lèxics .

La pertinença d'aquests trets al model tradicional és ja un factor que afavoreix la tendència

a l'eliminació, així com també el fet de no ser normatius. Tot i això, el poder del model de

llengua dominant és prou gran com pergairebé anul-lar aquests dos factors i impedirque

desapareguen, tot í que també que no cresquen . A més a més, hi ha certes unitats força

arrelades que són difícilment eliminables (sacar, llevar, n'hai, etc.)

b) Ja hem comentat que en cas que les innovacions coincidesquen tant amb el

català normatiu com amb el castellà, l'èxit està garantit, sobretot per la segona raó.

Grau de dispersió del model de llengua colloquial

El grau de dispersió formal del model

tradicional és extremadament marcat en la

transició entre la generació d'ancians i la dels

adults i més suau amb la dels jóvens . Els

escolars inverteixen la tendència, de manera
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Gràfic 73 . Resum d'innovacions no normatives i sense
referència als aspectes fonètics i morfològics ja

	

relació ambel castellà per edats

que hem considerat pot apropiat fer encabir la variació lèxica en aquesta categoria. En

qualsevol cas, fonètica i morfologia redueixen la dispersió formal marcadament. La

morfologia ha arribat a diversificar-se bastantmés que la fonètica en les generacions no

ancianes, perla pressió marcada del paradigma¡ l'analogia . Els escolars han controlat

aquesta situació una mica més marcadament en el cas de la morfologia .
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4.3.2. Incidència de l'ensenyament sobre el modelde llengua

El tipus d'ensenyament és una de les variables que més incideix en el

comportament lingüístic. L'Eval afavoreix de manera generalitzada els trets relacionats

amb la qualitat lingüística : incorporació d'innovacions normatives, eliminació de

castellanismes i conservació del model tradicional coincident amb la normativa

Tot i això,l'Eval d'Elx no acompleixcompletament les dues darreres tendències,

ja que es tracta d'un grup que viu en una situació social força castellanitzada. La falta de

contacte amb el model tradicional que aquest grup té respecte de la resta -tant 1'Ecas

d'Elxcom 1'Eval de la resta de la comarca-produeix unacastellanització força marcada

en el camp fonètic, la qual l'escola no és capaç de compensar, però també afavoreix la

incorporació d'innovacions ambcerta facilitat, sobretot lèxiques . Aquesta caracterització

és tambéperceptible a Guardamar-on només hi ha Ecas-peròno a les altres localitats .

L'Eval de les localitats on la vitalitat lingüística és més elevada -Crevillent i Santa

Pola-, dóna resultats més reeixits des del punt de vista de la qualitat lingüística . Intuïm,

doncs, que si s'instal-lés a l'àmbit rural un Eval, l'augment en la qualitat lingüística seria

més considerable, sobretot si ho lliguéssem amb una actitud positiva envers la

normalització lingüística .

L'Ecas mostra una incipient dilució de la llengua pròpia en el castellà i, en menor

mesura, en la dispersió de formes vulgarizants que es converteixen en locals i difereixen

així de les tradicionals i de les normatives . Pot conservar certs trets fonètics normatius, no

tant pel contacte ambel modelnormatiu sinó per troba-se més pròxim al modeltradicional

que 1'Eval.

Així doncs, és molt important el paper de l'ús tant contextual com personal

elevat-i, pertant, ungrau alt d'exposició al modeltradicional-perquè l'ensenyamentsiga

efectivament eficient en l'assoliment de qualitat lingüística, sobretot fonètica i, menys,

morfològica. En el subsistema lèxic no és gens definitiu aquest contacte . Percontra, hi juga

un paper més rellevant l'actitud positiva envers la llengua pròpia, la qual afavoreix la

descastellanització i la innovació.

Els usos fonètics i morfològics més castellanitzats són els propis dels grups amb

menys contacte amb el model tradicional, és a dir, 1'Ecas i, especialment, l'Eval d'Elx. En

canvi, els usos lèxics més castellanitzats sónels que menys contacte tenenambla llengua
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normativa, és a dir, 1'Ecas, especialment els que tenen un ús lingüístic i contextual del

català relativament alt -el camp d'Elx.

En segon lloc, els usos fonètics més pròxíms al model normatiu del català són els

del grup que té un contacte elevat tant amb el model tradicional com amb el normatiu, és

a dir, els que pertanyen a I'Eval de les localitats de Santa Pola i, molt especialment,

Crevillent . Per contra, els usos morfològics i lèxics més pròxims al model normatiu del

català pertanyen al grup que té un contacte elevat amb el model normatiu però poc amb

el tradicional-1'Eval d'Elx i, tambébastant,l'Ecas de Guardamar. Baldaquí (2000:718-720)

arriba a les mateixes conclusions.

Així doncs, el contacte escolar amb el model normatiu és transcendental en el

subsistema lèxic, menys en el morfològic i bastant escàs en el fonètic. En canvi, el contacte

ambel model tradicional proporciona la conservació del trets normatius que hi pertanyen

en el camp de la fonètica .

Per tot el que s'ha pogut comprovar, creiem que la vehiculació de l'ensenyament

en català és l'única via escolar actual quepot garantir progressos en la qualitat lingüística

i no la simple implantació del valencià com a assignatura, a pesar de les limitacions que

l'ensenyament té davant el descens de l'ús del català .

4.3.3. Diferències segons els subsistemes lingüístics : fonètica, morfologia i lèxic

Hi ha diferències en la tendència envers la qualítat lingüística que segueix

cadascun dels tres subsistemes lingüístics quehem triat.

a) Variació fonètica

Comja hemremarcat, la variació fonètica es troba fortamentvinculada al descens

del contacte amb el model tradicional, el qual produeix un augmentd'exposició al model

de llengua dominant . La vinculacióambel modelnormatiues troba bàsicamentencarnada

en el contacte amb l'ortografia .

Efectivament, es mantenenles formes tradicionals quetenencorrespondència amb

la llengua escrita o amb el castellà : els grups inicials es-, em- i en-, el grup final -ts, la

introducció de la -r final. Tenen tendència a decaure les formes tradicionals que no hi
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coincideixen: la b o la d oclusives intervocàliques, l'eliminació de la palatalització (moixca

> mosca) o de la d intervocàlica, l'assimilació vocàlica (['tsrs] > ['tsral ; ['kozo] > ['koza] .

La presència del castellà és gairebé absoluta en la realitzacions fonètiques dels escolars :

tancament de o i e obertes, ensordiment de s sonora intervocàlica o en fonètica sintàctica,

aspiració de la s implosiva, betacisme, ieisme . També apareixen innovacions que

coincideixen únicament amb el model normatiu -escrit- del català : la incorporació de

la semivocalj en el grup [jJ] i diverses pronúncies ortogràfiques (mo[tl]e, ma[jtf ], etc) .

El model fonètic tradicional, doncs, es troba en un procés de dilució

extremadament avançat.

b) Variació morfològica

La morfologia és un nivell més controlable conscientment, de manera que no

requereix de models tanvigorosos o de tanta exposició per ser (re)modelada per l'individu .

en una situació d'enquesta .

L'exposició més elevada al model castellà perpart dels escolars hi produeix també

un alt grau de convergència, ja siga a través de formes normatives frescos, disgustos per

frescs, disgusts- o bé no normatives -el dent o la pèrdua del pronom en. En canvi,

l'esmena vinculada a la normativa -i per tant al rebuig del castellanisme- hi és més

efectiva : cusa, hi ha, ndixer, eixiré, els hòmens, les dones pels tradicionals cusga, n'hi hai,

naixtre, ixtré, es hòmens, es dones.

La pressió paradigmàtica esdevé molt elevada en la fenomenologia morfològica .

Així, aquest nou factor esdevé bastant rellevant en la configuració d'aquest nivell lingüístic,

sobretot dels jóvens : faja o faixga, pénsec, tindre, convençtre pels tradicionals faça, pense,

tenir, convence .

El model tradicional, per uns fenòmens o altres, té una clara tendència a recular,

però és més potent que el fonètic . Formes com ara naixtre, ixtré, mosatros, tingam, es

(=els, les) són força arrelades en el model de llengua de tota la població comarcal.

c) Variació lèxica

El nivell lèxic és el més controlable conscientment. Així, l'associació del model

castellà a la incorrecció inhibeix força que esdevinga el factor més important del canvi,
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sempre i quan es conega un model normatiu on acollir-se En els ancians el model

tradicional encara exerceix una influència força destacada . En les dues generacions

següents, no escolaritzades en català, la castellanització lèxica és molt destacable. Entre

els escolars, l'aparició del model normatiu del català, sobretot a través de l'escola, hi ha

produït un efecte moltperceptible, fins al punt que s'inverteix la tendència castellanitzadora

i es prefereixen clarament mots normatius, almenys si estan vinculats a l'àmbit de

l'ensenyament . L'adscripció o no al model tradicional d'aquests mots no és gaire

determinant en la preferència.

La dilució del model lèxic tradicional és marcada en els pares i jóvens, encara que

les unitats afeblides siguen normatives . Desapareixen mots tradicionals com ara xangló,

nafrar, arrapar, serra(d)ura, grip, blaverol/blaüra, espalma(d)or, ham, lleixiu, cargó, surar,

platja, aixeta, pàrpol, fil d'aram, eixut/enxut, rovell d'ou, torcar-se, cucarl'ull, eixam, feixut

(=feixuc), ona. D'altres tenen més vitalitat però també experimenten la mateixa tendència:

pota, segons, bromera, arraca(d)a, fuster, amagasent, estibar, calfar, taranyina, suro,

dragonet, llagostí, brossa, munyir, sullar, amolar, vidriola, granota.

Els escolars enblocincorporenforça unitats normatives, nonecessàriment lligades

al model tradicional :papallona n'és l'exemple paradigmàtic però també podem esmentar

bossa, albargínia, arrels, banya, bec, blat, dua, guardiola,etc .

Els castellanismes proliferen notablement entre els pares i jóvens, ja que

majoritàriament són els substituts de les unitats tradicionals abandonades : cometa, lejia,

carpinter, morat, ola, espuma, hutxa, rana,pàrpado, etc . Entre els escolars, i especialment

en 1'Eval, la castellanització presenta una frenada destacable . Tot i això, hi ha certs

castellanismes molt arrelants : sacar (=traure; llevar), llevar (=portar damunt, portar cap

allà), llimpiar, etc .

En definitiva, es pot afirmar que la qualitat lingüística es troba lligada a la

consciència només parcialment . L'esmena des de dalt depèn de la voluntat del parlant i

se circumscriu de manera prototípica al lèxic . Els individus més exposats a la norma,

sobretot els escolars, solen acceptar l'esmena de les formes no genuïnes i dels vulgarismes

o les formes tradicionals no coincidents amb la normativa; aquesta esmena s'acompleix

força bé en el nivell lèxic, ja és precari en seu assoliment en el morfològic i és gairebé nul

en el fonètic . Aquest darrer nivell es guia fonamentalment pel model castellà, ja siga sota
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formes considerables castellanismes plenament o bé castellanismes en procés, o bé pel
contacte amb el model tradicional . L'esmena fonètica és en termes generals, doncs, poc
perceptible però sí que esdevé notable en aquells trets que presenten coincidència bé amb
el castellà o bé amb l'ortografia .

4.3.4 . Incidència de les variables socials secundàries

De les variables secundàries, en podem concloure :

a) La variable «sexe» no és un factor que condicione variació lingüística de manera

significativa . Potser la falta de coneixement de la normativa del català ha esborrat les
presumptes diferències entre el comportament lingüístic de l'home i de la dona amb
relació a la preferència de formes prestigioses . Una vegada establit un coneixement relatiu
de la norma en la població, la igualació del modus vivendi del jovent deu haver impedit
una possible diferència lingüística entre sexes .

b) La diferència que hi ha en el model de llengua tradicional de cada localitat és
el tret més destacat que aporta l'estudi de la variable «poblacions» . Guardamar presenta
el model tradicional més castellanitzat, sobretot del lèxic i la fonètica ; Crevillent també
presenta un lèxic molt castellanitzat . Per l'altre costat, Santa Pola i, sobretot, 1'Altet i
Torrellano són els que tenen el model de llengua tradicional més pròxim a l'estàndard .

c) La variable «hàbitat» diferencia comportament lingüístics, tot i que no de manera
especialment forta .

i) L'hàbitat rural es troba més clarament vinculat al model tradicional ; la
innovació ala poblacióurbana . Els castellanismes tradicionals es mantenen també
més fàcilment al camp, però no se n'incorporen tan fàcilment de nous com a la
ciutat.

ii) Ara bé, les tendències envers la dilució del model tradicional, la
incorporació d'innovacions normatives i de castellanismes són equiparables entre
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un hàbitat i l'altre, la diferència és quantitativa i no qualitativa .

iii) Les divergències entre un hàbitat i l'altre -sobretot eliminació de

castellanismes i incorporació d'innovacions normatives-s'accentuen en la

població escolar, cosa que té origen en la instal-lació de l'Eval només a l'hàbitat

urbà .

iv) Dins l'hàbitat urbà, Elx presenta un comportament un xic divergent de

les altres localitats, per l'accentuació de la dilució del model tradicional i per

1'augmentd'incorporacions normatives . Pel quefa als castellanismes, se n'observa

un augment dels fonètics però un descens dels morfològics i lèxics . Aquesta

conducta és pràcticament només notable en els jóvens i escolars .

d) L'actitud determina, però de manera feble, el comportament lingüístic de la

població de la comarca.

i) L'actitud negativa en totes les generacions es troba vinculada al model

de llengua tradicional, la indiferent és la més vulnerable al model de llengua

dominant i la positiva, generalment la més allunyada del model tradicional, a la

innovació normativa .

ii) L'actitud és un factor força mésrellevant en la generació de variació en

el subsistema lèxic que en el fonètic oel morfològic . L'actitud positiva és capaç de

fer millorar la qualitat lèxica de la població, sempre i quan aquesta estiga en

contacte amb el model normatiu .

iii) Per tant, es pot afirmar que l'actitud és una variable que diferencia

bastant comportaments lingüístics, bàsicament lèxics, en el grup en contacte amb

el model normatiu Is jóvens i escolars-, i no gens en el que no s'hi troba en

contacte -pares i avis .

e) L'ús declarat de la llengua pròpia es correlaciona amb comportaments

lingüístics diferenciats, tot i que de manera no gaire forta .

i) La incidència d'aquesta variable es feble perquè presenta un

comportament doble. D'unabanda, és força rellevanten la caracterització fonètica,

però molt poc en la morfològica i la lèxica .

ii) L'ús elevatafavoreixel mantenimentdel model fonètic tradicional, frena
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la incorporació de castellanismes però tambéd'innovacions normatives . En canvi,
l'ús baix de la llengua propicia la incorporació d'innovacions normatives i de
castellanismes però també de vulgarismes .

iii) Contrastant la variable «actitud» i «ús declarat del català» es veu com
la fonètica, com a tret poc controlable conscientment, se subjuga a l'ús personal
de la llengua -i al contextual com es pot observar en els resultats de la variable
«hàbitat» . El lèxic es troba més vinculat a la consciència i, per tant, es veu més
afectat per l'actitud amb relació a l'esmena conscient . Açò darrer afavoreix la
incorporació d'innovacions lèxiques prestiades, és a dir, normatives . Com és
natural, cal un coneixement d'aquesta normativa, de manera que aquesta
conducta és especialment marcada entre jóvens i escolars .

f) La variable «residència i ús castellanitzant» és poc rellevant . D'una banda, hi ha
pocs individus clarament castellanitzats per motius d'estades perllogades fora de la
localitat . D'altra banda, els que sí que presenten el tret sónjóvens i tenen la caracterització
general d'aquesta població . L'única diferència es troba en la consciència de la correcció
però també de convergència amb el castellà, ja que augmenten un xic el nombre de
castellanismes lèxics adaptats a la fonètica del català i els que coincideixen amb la
normativa del català .

g) El grau d'instrucció en general -amb les variables «índex de lectura», «índex
de lectura lectura en català», «nivell d'estudis» i «formació extraescolar»- crea un
comportament lingüístic diferenciat de tipus feble

i) L'índex de lectura en general no crea una conducta lingüística especialment
diferenciada .

ii) L'índex de lectura elevat en català augmenta el coneixement de fonnes
normatives en català però no crea un comportament especialment diferenciat.

iii) Un nivell d'estudis elevat sol vincular l'individu adult a un comportament
castellanitzant i més allunyat del model tradicional.

iv) La formació extraescolar en català no crea comportaments lingüístics
significativament diversos en la població .
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h) La preferència pels mitjans de comunicació de masses basats en 1'oralitat que

fan servir de manera més o menys freqüent el català -TV3, C9 o Ràdio 9-no ha tingut

gaire transcendència en la diferenciació de comportament lingüístic entre individus o

grups. Tot al contrari, les diferències que efectivament s'hi ha prodtiit han estat fruit de la

intervenció d'altres factors més decísíus : sobretot l'actitud o el grau d'exposicióa la norma

del català -a l'escola-o el grau d'exposició al model tradicional.

i) La Radiotelevisió de Catalunya, la TV3, ha prodtüt resultats un xic més

rellevants . En realitat, però, es pot afirmar que la preferència social peraquesta

cadena de televisió és posterior a una actitud ja positiva envers la llengua.

Prèviament, doncs, ha d'haver-hi una predisposició a considerar el català,

bàsicament i dialectològicament d'origen central, que s'hi desenvolupa com a

formant de la mateixa llengua de l'individu i, per tant, a presentar una propensió

a incorporar-ne trets al repertori lingüístic propi. En tot cas, la TV3 pot funcionar

com a element instructor, difusor de determinats trets estàndard que seran

admesos sempre que una predisposició positiva ho permeta.

ii) La importància de l'extensió de la Radiotelevisió Valenciana, el Canal

9, ha desdibuixat sectors socials homogenis i ha desvinculat la seva preferència a

diferents comportaments lingüístics .

iii) La preferència per la ràdio en català ha estat massa minsa com per

extraure'n conclusions rellevants .

i) L'homogeneïtzació del nivell socioeconòmic de la població catalanoparlant de

la comarcaha esborrat diferències lingüístiques significatives Is grups ambmajorpoder

adquisitiu tenen tendència a abandonar la llengua mentre que els grups de menys poder

adquisitiu en gran part formen la població al-lòctona .

4.3.5. Final

Acabem dient que aquesta segona part de la investigació té una validesa externa

força elevada ja que les tendències generals dels resultats obtinguts coincideixen amb

treballs previs amb objectius semblants, especialment els de Montoya (1993), Ponsoda
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(1996), Ponsoda & Segura (1997) i Baldaquí (2000) .

En definitiva, es pot parlar, en general, de poc èxit normatiu, de la dilució del

model tradicional i d'una castellanització intensa, almenys en un registre relativament

formal . Els trets dialectals ja fallen en els ancians i adults, i es decanten per formes

castellanitzants o vulgaritzants . La tendència, però, canvia en els jóvens i escolars : els trets

vulgaritzants minven però no els castellanitzants, que tendeixen a amagar-se darrere

formes normatives en català . La incorporació d'innovacions de caire normatiu només

afecta els escolars i destacadament en el nivell lèxic. La fonètica, en tot cas, pateix una

degradació força imparable. L'escolarització en català és una gran esperança per a

l'esmena : una esperança, però, relativa sobretot perquè el percentatge d'escolars que hi

assisteixen és molt baix en tot el País Valencià en comparació amb l'ensenyament en

castellà i perquè la pressió contextual del castellà exerceix molta pressió, especialment,

en el subsistema fonètic.

No s'havia avaluat encara la manera en quèl'estàndard afecta el model tradicional

del català perquè no tenia presència en els àmbits on havia de trobar-se . Una vegada

aconseguida parcialment aquesta fita -especialment amb l'escolarització-, sense

abandonar pas 1'espenta per aconseguir més àmbits d'ús real, aquest treball ha mirat de

descriure el model de llengua de tota la població del Baix Vinalopó i fer palès comaquesta

normalització incipient afecta el model de llengua tradicional o la pressió del model de

llengua dominant. Certament, el fetde conèixeraquesta realitat és l'única manerade poder

assumir-la i prendre mesures palliatives. Com diu Baldaquí (2000: 727) cal «continuar

fomentant l'extensió dels programes educatius bilingües, aprofundir en la formació

lingüística i docent del professorat i continuar treballant i investigant per millorar les

estratègies didàctiques del treball de la llengua a l'escola». Que tot servesca per vetllar

perquè el català continue posseint allò que l'ha caracteritzat durant segles, almenys dins

de les possibilitats, restriccions i canvis lingüístics queles circumstàncies socials permeten.
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