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2. Estudi demolingüístic de l’Alacantí 

2.1 Introducció 

No hi ha estudis demolingüístics d’àmbit estrictament comarcal sobre l’Alacantí. 

La pràctica totalitat dels estudis demolingüístics que tracten sobre poblacions d’aquesta 

comarca se centren en la capital, mentre que els estudis d’àmbit supracomarcal, 

normalment el País Valencià, no són representatius de la realitat de la comarca. 

Montoya (1996 : 58-73) ha fet una revisió dels estudis demolingüístics que, d’una o altra 

manera, analitzen la situació de la ciutat d’Alacant. El primer estudi citat és el de 

Ventura (1975), però sembla que presenta problemes metodològics, ja que no s’hi 

garanteix l’aleatorietat de la mostra. La raó és que els entrevistadors eren estudiants i, 

per aquesta causa un percentatge molt elevat (41%) dels entrevistats també eren 

estudiants, molts dels quals només residien d’una manera transitòria a la ciutat (Torres, 

1988 : 67 ; Montoya, 1996 : 59). Per això, els resultats obtinguts són difícils d’acceptar 

malgrat l’extensió de la mostra (440 persones), ja que donen un percentatge de 

catalanoparlants a la ciutat d’Alacant del 48%, molt superior als percentatges obtinguts 

en treballs posteriors.  

El treball posterior de Bibiloni i Junyent (1979) es basa en tres enquestes 

realitzades l’any 1978 pel Centre d’Investigacions Sociològiques a Catalunya, el País 

Valencià i les Illes. La mostra és suficientment representativa per a la ciutat d’Alacant 

(300 entrevistes), però ja no ho és tant per al total de la comarca (200 entrevistes en la 

resta de la provín-

cia d’Alacant [Bi-

biloni & Junyent, 

1979 : 171]). La 

metodologia em-

prada és correcta 

(Torres, 1988 : 

58), però les dades 

oferides només es 

desglossen segons les grans regions lingüístiques, amb la qual cosa els resultats tenen 

 
Total Alacant 

Alcoi  
Gandia València Castelló 

Requena 
Sogorb Oriola 

A casa 55 % 48 % 73 % 59 % 59% 1% 4 % 

De compres 51 % 47 % 68 % 59 % 52 % 1 % - 

Al carrer 36 % 16 % 55 % 43 % 35 % 1 % - 

Al banc 35 % 20 % 62 % 40 % 34 % 1 % - 

Amb un guàrdia 33 % 21 % 51 % 38 % 35 % 1 % - 

Al telèfon 32 % 20 % 38 % 41 % 23 % 1 % - 

En prendre notes 8 % 10 % 3 % 12 % 3 % 1 % - 

taula 1 : percentatges d’ús del català al País Valencià en diferents àmbits 
(Bibilioni & Junyent, 1979 : 165) 
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una utilitat limitada per a nosaltres. D’altra banda, és interessant assenyalar que les 

dades d’aquest treball no es refereixen al coneixement, sinó a l’ús del català en alguns 

dels àmbits més habituals per a la població adulta. En la taula 1 es poden veure els 

percentatges d’ús del català al País Valencià aportats per Bibiloni i Junyent (1979 : 165), 

on s’especifiquen els de la regió d’Alacant. Com s’hi pot comprovar, la regió d’Alacant 

presenta en tots els casos els índexs més baixos d’ús del català excepte per a prendre 

notes. És sobretot alarmant el baix índex d’utilització del català al carrer, 20 punts per 

davall de la mitjana global. 

El treball de Mira (1981) ofereix dades més interessants per al nostre propòsit. 

D’aquest estudi s’ha de destacar l’amplitud de la mostra (més de 15600 persones 

entrevistades a tot el País Valencià)32 i la correcció metodològica, cosa que fa que 

l’enquesta siga un “punt de referència obligat per a treballs posteriors” (Torres, 1988 : 

67). L’enquesta té per àmbit el conjunt de comarques catalanoparlants del País 

Valencià, però el fet de treballar amb una mostra tan àmplia va permetre donar dades 

sobre zones territorials més petites. Així, s’ofereixen dades de la ciutat d’Alacant, amb 

un total de 613 entrevistes realitzades, i de l’àrea comarcal de l’Alacantí-Vinalopó. 

L’enquesta d’àmbit comarcal deixava fora les ciutats més grans (Alacant i Elx), i tenia 

en compte les diferents tipologies de localitat.33 També tenia en compte diversos factors 

sociològics bàsics, com ara el sexe, l’edat, el tipus de població o de barri, l’àrea (rural o 

urbana), la categoria ocupacional, etc. 

Pel que fa als resultats que més interessen, en la taula 2 es presenten els 

percentatges de coneixement del català segons els tipus de població i els grups d’edat 

per a l’àrea comarcal de l’Alacantí-Vinalopó. Mira destaca la correlació evident que hi 

ha entre la castellanització ambiental externa i la castellanització generacional interna de 

                                                 
32 Mira no explicita quan es va realitzar el treball de camp. Torres (1988 : 67) diu que es va realitzar 

“cap al 1980”. 
33 S’hi van tenir en compte dues poblacions del tipus 2A (amb més de 10000 hab. i alta proporció 

d’immigrants –més del 40%), dues poblacions del tipus 2B (amb més de 10000 hab. i menor proporció 
d’immigrants –inferior al 20%), dues poblacions del tipus 3A (de 2000 a 10000 hab., alta proporció 
relativa d’immigrants (més del 30%) i fort contacte amb la ciutat), dues poblacions del tipus 3B (menor 
immigració i poca influència urbana) i dues localitats del tipus 4B (menys de 2000 habitants i poca 
influència urbana). El nombre d’enquestes realitzades va ser : 399 en localitats del tipus 2A ; 414 en el 
tipus 2B ; 203 a les del tipus 3A ; 207 a les del tipus 3B ; 99 a les del tipus 4B. En les poblacions de tipus 
2A es distingeix entre zones centrals, amb major percentatge de població autòctona i zones noves, amb més 
població immigrada. En total s’hi van realitzar 1322 entrevistes, sense tenir en compte les 613 realitzades 
a Alacant i les 517 d’Elx (Mira, 1981 : 56, 76 i 81). 
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les localitats estudiades. També assenyala que en l’àmbit 2A, el percentatge d’hòmens 

que parlen o saben parlar català és molt superior al de dones (33% contra 22% en l’àrea 

nova i 63 contra 51% en l’àrea 

central) (Mira, 1981 : 58-59). 

Per a la ciutat d’Alacant, 

l’enquesta de Mira dóna un 

percentatge global del 25.3% 

d’alacantins que saben parlar 

o parlen en català, amb dife-

rències notables segons les di-

ferents zones de la ciutat. Es 

tracta del percentatge més baix d’entre les grans ciutats valencianes, i en el total de 

poblacions de l’enquesta només són pitjors els resultats del Port de Sagunt. La 

descripció de Mira per a la situació demolingüística d’Alacant és que s’hi dóna una 

combinació única d’alts percentatges d’immigració junt a alts percentatges d’una 

població autòctona castellanitzada de dues o més generacions. A més, la llengua del país 

seria ja gairebé desapareguda entre els jóvens alacantins, almenys pel que fa a la 

competència oral activa (Mira, 1981 : 76-78). 

L’enquesta de Mollà i aa. (1989), feta amb una metodologia adequada,34 té per a 

nosaltres els mateixos inconvenients d’algunes que s’han vist anteriorment : l’àmbit 

bàsic d’estudi és la població del País Valencià major de 16 anys, la qual cosa deixa fora 

la cohort que estudiem i, a més, les zones territorials estudiades no són les comarques, 

sinó sis grans àrees comarcals (en el nostre cas la regió d’Alacant, que abraça les 

comarques de l’Alacantí, la Marina Baixa, el Baix Vinalopó i el Vinalopó Mitjà), on 

s’inclouen també les comarques castellanoparlants. A més, l’estudi inclou diverses 

variables socials (ingressos, classe social, hàbitat, edat, sexe, estat civil, temps de 

residència al País Valencià, nivell d’estudis, etc.), però la forma triada per a presentar 

                                                 
34 És la primera que explicita el marge d’error i l’interval de confiança. Per a la regió d’Alacant, el 

marge d’error, possiblement massa ampli, és de ± 5.97%, i l’interval de confiança del 95.5%. La quantitat 
total d’enquestes realitzades en aquesta regió va ser de 283, 104 de les quals pertanyien a la ciutat 
d’Alacant (Mollà & aa., 1989, vol. I : 13). Encara que l’informe va ser publicat el 1989, el treball de camp 
es va realitzar l’any 1985. 

 2A nova 2A central 2B 3A 3B 4B 

Total 26 % 57 % 80 % 53 % 88 % 91 % 

8-15  26 % 44 % 76 % 48 % 83 % 77 % 

15 - 30/35 27 % 53 % 81 % 43 % 92 % 87 % 

30/35 - 55/60 22 % 66 % 80 % 57 % 87 % 100 % 

55/60 - ... 31 % 72 % 81 % 64 % 92 % 100 % 

taula 2 : percentatges de coneixement del català segons els grups 
d’edat i els tipus de població a l’àrea comarcal Alacantí-
Vinalopó. Elaborat a partir de Mira (1981 : 57-58) 
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les dades impedeix aprofundir en l’anàlisi de les diferències en les variables lingüístiques 

segons les variables socials per a una determinada zona.  

Aquest estudi qualifica la regió d’Alacant com una àrea de bilingüisme actiu amb 

predomini del castellà oral en l’àmbit familiar, juntament amb les regions de Castelló i 

de Valencià, però amb un índex d’actuació comunicativa clarament inferior (Mollà & 

aa., 1989, vol. I : 72).35 En la taula 3 hi ha els percentatges de la competència lingüística 

en llengua catalana en la regió d’Alacant 

segons Mollà i aa. Montoya (1996 : 60-63), 

a partir de la comparació de les dades 

aportades per Bibiloni i Junyent (1979) 

amb les del treball de Mollà i aa. (1989) 

arriba a la conclusió que entre els anys 

1978 i 1985 hi ha hagut una davallada 

important de l’ús lingüístic en la regió d’Alacant, tant en l’àmbit familiar (que passaria 

del 48% al 37%) com en l’àmbit públic (que baixaria del 25% al 12%). És evident que si 

bé és possible extraure conclusions respecte a les tendències de l’ús lingüístic, no es 

poden traure conclusions categòriques a partir de la comparació de les dades de dues 

enquestes amb preguntes diferents i amb metodologies també diferents. 

2.2 El Padró Municipal d’Habitants de 1986 i el Cens de Població de 1991 

El Padró Municipal d’Habitants de 198636 proporciona les primeres dades 

censals, és a dir, del total de la població i no d’una mostra més o menys representativa, 

del coneixement de la llengua catalana de la població de la comarca de l’Alacantí. 

Aquestes dades mostren que l’Alacantí és la comarca catalanoparlant de tot el País 

Valencià amb un menor percentatge de coneixement oral de la llengua catalana, ja que 

únicament el 26.2% de la població comarcal afirmava saber parlar català. El 

                                                 
35 En un estudi posterior realitzat sobre les mateixes dades, dos dels autors modifiquen la seua valoració 

en el sentit que continuen qualificant la regió d’Alacant com una “àrea de bilingüisme actiu amb un 
predomini del castellà oral”, però passen a considerar les regions de Castelló i València, juntament amb la 
regió d’Alcoi-Gandia, com a àrees de “bilingüisme actiu amb un predomini del valencià oral” (Alpera & 
Gimeno, 1991 : 108). 

36 Citem les dades del Padró Municipal de 1986 a partir de Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
(1989). 

 Gens Un poc Prou bé 

Comprensió oral  8 % 23 % 69 % 

Expressió oral  27 % 24 % 49 % 

Lectura  42 % 38 % 20 % 

Escriptura  78 % 17 % 5 % 

taula 3 : competència lingüística en llengua cata-
lana en la regió d’Alacant. Elaborat a partir de 
Mollà i aa. (1989, vol. I : 47 ; vol. II : 1-2) 
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coneixement oral de la llengua a l’Alacantí es trobava 3.4 punts per davall del Vinalopó 

Mitjà (que com es deu recordar inclou poblacions castellanoparlants importants, com ara 

Asp, Montfort o Elda) i a bastant distància de la comarca següent, el Baix Vinalopó, on 

el 39.9% de la població sap parlar català. En conjunt, el coneixement de la llengua 

catalana d’aquesta comarca va ser qualificat de baix, sobretot per causa del pes 

important de la ciutat d’Alacant, ja que només aquest municipi presentava un índex baix 

de domini de la llengua catalana, mentre que la resta de municipis de la comarca 

presentaven índexs de coneixement del català mitjà-alts (Agost, Aigües, Busot, Xixona i 

la Torre de les Maçanes) o mitjà-baixos (el Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant i 

Sant Vicent del Raspeig).37 

A partir de les dades del Padró de 1986 i del Cens de Població 199138 hem 

elaborat diversos gràfics que mostren l’evolució lingüística de la comarca de l’Alacantí 

en els cinc anys transcorreguts entre totes dues enquestes. En el gràfic 1 es presenta el 

domini de la comprensió oral en la comarca de l’Alacantí i en cadascuna de les 

poblacions que la integren, tot comparant les dades del Padró de 1986 i les del Cens de 

1991. S’hi pot observar que en el lapse de cinc anys que va d’una a l’altra enquesta –

que són totalment equivalents pel que fa a la metodologia emprada–, la comprensió oral 

del conjunt de la comarca ha evolucionat favorablement, ja que ha passat del 60.1% al 

                                                 
37 Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (1989 : 73). En aquesta explotació estadística de les dades 

del Padró de 1986 es calculen uns índexs de domini lingüístic (Conselleria, 1989 : 18), que són els que es 
comenten. 

38 Les dades del Cens de Població de 1991 han estat tretes d’Institut Valencià d’Estadística (s. a.). 

Evolució de la comprensió oral a la comarca de l'Alacantí (1986-1991)
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gràfic 1 : evolució de la competència en la comprensió oral a l’Alacantí (1986-1991) 
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74.5%, amb un guany de 14.4 punts percentuals. Per poblacions, s’observa que els 

increments majors s’han donat en les localitats que partien el 1986 d’uns índexs menors 

de comprensió, com ara Alacant, Sant Vicent, el Campello o Sant Joan. En les 

poblacions que tenien uns índexs més elevats de comprensió (Agost, Aigües i la Torre) 

s’observen baixades molt petites i molt poc significatives, a excepció de Busot, on hi ha 

una baixada una mica major (4.9 punts). És de destacar l’increment de Xixona, que se 

situa com la ciutat amb un índex superior de comprensió oral (97.7%) tot i que ja partia 

d’un nivell molt alt (90.6%). 

El gràfic 2 presenta l’evolució de l’expressió oral a l’Alacantí entre 1986 i 1991. 

Com s’hi pot observar el creixement de l’expressió oral no és tan evident com el de la 

comprensió, ja que l’increment global és, tan sols, d’un modest 3.5%. De tota manera, 

l’expressió oral del conjunt de la comarca ha evolucionat favorablement, ja que ha 

passat del 26.2% al 29.7%. Per localitats, s’observen creixements moderats a Alacant, 

Agost, Sant Vicent, Xixona i la Torre, que oscil·len entre el 6.1% d’Agost i el 0.5% de la 

Torre,  -localitat aquesta darrera que amb el 92.9% de població que parla català és la 

que presenta una major competència lingüística de la comarca–, i baixades també 

moderades a Busot (2.9%), Mutxamel (1.7%), Sant Joan (1.1%) i, una mica més 

pronunciada, a Aigües (6.6%). 

En el gràfic 3 s’observa un creixement global del 5.3% de la competència 

escrita, però no s’ha d’oblidar que l’alfabetització en llengua catalana del conjunt de la 

comarca era molt baixa, i després d’aquest petit increment continua sent-ho (3.4% el 

Evolució de l'expressió oral a la comarca de l'Alacantí (1986-1991)
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gràfic 2 : evolució de la competència en l’expressió oral a l’Alacantí (1986-1991) 
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1986 i 8.7% el 1991). Aquest augment és, sens dubte, el resultat de la introducció de la 

llengua catalana en el sistema educatiu valencià, procés que va començar en el curs 

escolar 1983-84. Si bé es pot considerar que a l’any 1991 havia transcorregut 

relativament poc temps des de la introducció de l’assignatura “Valencià” al sistema 

educatiu per a avaluar els resultats del procés, aquests resultats semblen ser, en tot cas, 

molt limitats. Sobta la desigualtat dels augments de la competència escrita, amb 

variacions importants entre les localitats que semblen estar relacionades amb el domini 

lingüístic global de cadascuna de les poblacions. 

El gràfic 4 mostra l’evolució de la competència en l’expressió oral (persones que 

saben parlar català) per grups d’edat a la comarca de l’Alacantí entre el Padró 

Evolució de l'expressió escrita a la comarca de l'Alacantí (1986-1991)
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gràfic 3 : evolució de la competència en l’expressió escrita a l’Alacantí (1986-1991) 
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gràfic 4 : evolució de la competència en l’expressió oral per grups d’edat a l’Alacantí (1986-1991) 
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Municipal d’Habitants de 1986 i el Cens de Població de 1991. La línia que representa 

les dades de 1986 és una línia gairebé recta que segueix una tendència molt definida de 

descens de la competència en l’expressió oral a mesura que es descendeix en els grups 

d’edat. La línia que representa les dades de 1991 mostra, per contra, un canvi de 

tendència molt clar en les cohorts d’edat més jóvens. Mentre que a partir dels 30 anys 

les dades de 1991 tenen també una tendència rectilínia i són una mica pitjors que les de 

1986, confirmant, per tant, la tendència negativa de les dades de 1986, les dades de les 

cohorts entre els 3 i els 19 anys del Cens de l’any 1991 milloren substancialment la 

competència oral respecte dels mateixos grups a l’any 1986. Per tant, la petita millora 

que s’experimenta en la competència oral en la comarca de l’Alacantí, que es veu al 

gràfic 2, (del 26.2% el 1986 al 29.7% el 1991), s’ha d’atribuir a la millora que 

experimenten les cohorts més jóvens. Les úniques raons que poden explicar aquest 

canvi de tendències són una modificació radical de la tendència a la interrupció de la 

transmissió lingüística intergeneracional –que sembla molt poc probable per la intensitat 

del canvi de tendència i pel fet que afecte més les cohorts d’entre 10 i 19 anys que la 

cohort d’entre 3 i 9 anys–, o que es tracte dels efectes de la introducció de la llengua 

catalana en el sistema educatiu. Aquesta darrera raó és la més versemblant, però amaga 

el perill que el canvi de tendència en la competència oral no es relacione directament 

amb una millora paral·lela de l’ús lingüístic. 

2.2.1 La situació demolingüística a l’Alacantí segons el Cens de 1991 

Com s’ha vist adés, la comarca de l’Alacantí presenta la situació més 

problemàtica de tot el domini lingüístic pel que fa a la llengua catalana. Amb una 

població de 343 271 habitants segons el Cens de 1991, només el 29.72% de la població 

major de 3 anys declarava saber parlar català. És tracta d’una situació límit, que alguns 

autors han descrit com un cas clar de substitució lingüística (Vallès, 1995 : 265 ; 

Montoya, 1995 : 254). 

Les deu poblacions que formen la comarca de l’Alacantí tenen característiques 

molt diferents pel que fa a la grandària i a la competència lingüística dels seus habitants. 

En la taula 4 es pot veure un resum de la població total i de la competència oral i escrita 

de les diverses poblacions de la comarca, trets del Cens de Població de 1991. La capital, 

Alacant, amb 265 473 habitants, concentra el 77.34% de la població de la comarca. 
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Amb només un 24.9% de la població major de 3 anys que sap parlar català és, sens 

dubte, la capital més castellanitzada del País Valencià. La resta de poblacions de la 

comarca oscil·len entre el 92.87% de persones amb competència oral en català de la 

Torre de les Maçanes, i el 34.93% de Sant Joan d’Alacant. 

En el gràfic 5 es representen els percentatges del domini oral i escrit del català de 

la població de més de 3 anys de les diferents localitats de la comarca de l’Alacantí a 

partir de les dades del Cens de 1991. S’hi poden observar, a grans trets, cinc perfils de 

localitat diferents pel que fa a la competència lingüística dels seus habitants. El primer 

perfil correspondria a la ciutat d’Alacant, que compta amb un 75.1% de població que no 

sap parlar català i, dins d’aquest percentatge, hi ha un 28.43% que ni tan sols l’entén. El 

 
Població 

total 
No l'entén L’entén,   

no parla 
L’entén i 
llig, no 
parla 

El sap  
parlar 

El sap 
parlar    
i llegir 

El sap parlar, 
llegir i 

escriure 

L'Alacantí 343 271 h. 25.5 % 37.5 % 7.28 % 12.63 % 8.38 % 8.71 % 
Agost 3966 h. 3.24 % 12.3 % 3.68 % 17.84 % 41.04 % 21.89 % 
Aigües 372 h. 4.64 % 13.66 % 1.64 % 37.7 % 16.39 % 25.96 % 
Alacant 265 473 h. 28.43 % 38.36 % 8.31 % 9.41 % 7.54 % 7.95 % 
Busot 971 h. 14.07 % 28.89 % 3.41 % 30.92 % 18.23 % 4.48 % 
El Campello 10802 h. 17.68 % 35.11 % 1.93 % 26.25 % 8.98 % 10.05 % 
Mutxamel 10281 h. 14.88 % 35.85 % 1.95 % 27.89 % 10.12 % 9.32 % 
Sant Joan d'Alacant 13555 h. 22.37 % 38.42 % 4.27 % 17.01 % 9.12 % 8.8 % 
Sant Vicent del  
Raspeig 29225 h. 17.41 % 39.69 % 5.64 % 18.02 % 8.45 % 10.79 % 

La Torre de les 
Maçanes 736 h. 3.22 % 3.64 % 0.28 % 53.29 % 26.85 % 12.73 % 

Xixona 7890 h. 2.32 % 22.35 % 1.03 % 45.41 % 12.3 % 16.59 % 
taula 4 : població total i competència oral i escrita de les poblacions de l’Alacantí (1991) 
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segon tipus de ciutat el formarien dues poblacions que presenten una tendència semblant 

a la de la ciutat d’Alacant però no tan accentuada. Són les dues poblacions que 

segueixen Alacant en grandària : Sant Vicent del Raspeig, amb 28108 habitants i un 

62.74% d’habitants que no parlen català, i Sant Joan d’Alacant, amb 13055 habitants i 

un 65.07% d’habitants que tampoc no el parlen. S’ha de tenir en compte que per la 

proximitat a Alacant, aquestes dues ciutats funcionen en gran part com una conurbació 

de la capital. Les tres ciutats es caracteritzen també per tenir els percentatges més 

elevats d’immigració de la comarca : Alacant té un 32.3% de població nascuda fora del 

País Valencià, Sant Vicent del Raspeig un 32.09%, i Sant Joan d’Alacant un 32.25%.39  

Un tercer perfil de població el formarien Mutxamel, el Campello i, amb alguna 

matisació, Busot. En el gràfic 5 es pot veure com les columnes de Mutxamel i del 

Campello són gairebé paral·leles en tots els grups de població segons la competència 

lingüística. La columna de Busot presenta uns percentatges de coneixement del català 

una mica millors, segurament perquè arreplega menys població immigrada i es troba més 

allunyada de la capital,. De fet, les xifres de població nascuda fora del País Valencià de 

Busot són del 20.08%, bastant allunyades de les de Mutxamel (27.82%) i el Campello 

(29.26%). D’altra banda, la població de Busot manté un tipus de vida més relacionat 

amb el sector agrari que les altres dues poblacions : mentre que a Busot el 31.44% de la 

població ocupada de més de 16 anys es dedica a l’agricultura, a Mutxamel i al Campello 

aquesta xifra se situa al voltant del 9%.40 La major llunyania de la capital i el fet de ser 

una població interior i de muntanya explica aquestes diferències. 

El quart perfil de població el constituirien Xixona, Aigües i Agost. Són 

poblacions de característiques ben diferents pel que fa a la grandària, els sectors 

d’activitat econòmica41 i la pressió demogràfica de la immigració,42 però presenten una 

                                                 
39 El 31.52% de la població de la comarca de l’Alacantí és nascuda fora del País Valencià. Només el 

4.54% d’aquest percentatge procedeix de Catalunya o de les Illes Balears. Pel que fa a les ciutats que 
comentem, els percentatges d’immigrants procedents de la resta del domini lingüístic s’apropen molt als 
globals : el 4.69% de la població immigrada d’Alacant, el 3.36% de la de Sant Vicent del Raspeig i el 5% 
de la de Sant Joan d’Alacant procedeix de Catalunya o de les Illes Balears 

40 En concret són del 9.41% a Mutxamel i del 9.35% al Campello 
41 Xixona és una ciutat bàsicament industrial (61.07%) i de serveis (35.17%) ; Agost presenta una 

estructura productiva bastant equilibrada entre l’agricultura (32.5%), la indústria (38.23%) i els serveis 
(29.26%) ; Aigües es dedica sobretot al sector serveis (78.74%). 
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estructura bastant semblant pel que fa a la competència lingüística dels seus habitants : 

no saben parlar català el 25.70% dels xixonencs, el 19.23% dels agosters i el 19.95% 

dels aigüesers. Per últim, hi hauria un cinquè grup on se situaria únicament la Torre de 

les Maçanes. Aquesta localitat es diferencia de la resta de poblacions de la comarca des 

del punt de vista demolingüístic perquè tan sols un 7.13% dels seus habitants no sap 

parlar català, cosa que, segurament, està relacionada amb la reduïda presència de 

població immigrada (4.48%). 

En el gràfic 6 hi ha reflectides la situació lingüística l’any 1991 i l’evolució del 

coneixement del català a la comarca de l’Alacantí. En la columna de 3 a 4 anys, i en 

menor mesura en la columna de 5 a 9 anys, es poden veure representades dades que són 

un clar indici de la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional a la 

comarca. En la primera de les columnes citades s’hi pot observar que únicament el 6.9% 

dels nens d’entre 3 i 4 anys sap parlar català, el 22.98% l’entén però no el parla i el 

70.12% no l’entén. La primera xifra es correspon segurament amb els xiquets i les 

xiquetes que tenen el català com a primera llengua, i la segona amb els xiquets i les 

xiquetes que l’entenen per estar present en l’ambient, segurament familiar i, en algun 

cas, de la localitat o del centre educatiu. En tot cas, s’han de tenir moltes reserves a 

l’hora d’interpretar els resultats de la cohort de 3-4 anys.43 En el grup d’entre 5 i 9 anys 

                                                                                                                                               
42 Xixona té un 21.33% de població al·lòctona, Agost un 17.55% i Aigües un 14.78%. Aquests 

percentatges es relacionen segurament amb el pes que presenta el sector industrial en l’ocupació. 
43 Reixach (1990 : 102-103) expressa que les estadístiques censals sobre la competència lingüística dels 

infants de la cohort de 2-4 anys són desconcertants, ja que hi ha una diferència molt important entre les 
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es veu un disminució espectacular de la manca de comprensió oral respecte de la cohort 

3-4 anys, ja que passa del 70.12% al 39.57%, i un augment també molt apreciable de 

l’expressió oral, que passa del 6.91% al 16.87%. La competència oral global del grup 

d’entre de 3 a 9 anys és del 14.34%, lluny del 8.7% que es donava en el Padró 

d’Habitants de 1986. Aquesta millora de la competència lingüística es deu, segurament, 

a l’acció combinada de l’aprenentatge escolar i la influència del context, sobretot en 

aquelles poblacions menys castellanitzades.  

L’augment de la competència escrita en català, tant en la comprensió lectora 

com en l’expressió escrita s’ha de valorar també com un efecte positiu de 

l’escolarització. D’altra banda, s’ha de valorar molt negativament l’existència d’un 

39.57% de xiquets i xiquetes d’entre 5 i 9 anys que afirmen no entendre el català en una 

comarca on, almenys teòricament, tots els subjectes d’aquestes edats estan escolaritzats 

i tenen com a mínim una assignatura obligatòria de llengua catalana. 

Els percentatges del grups d’edat de 10-14 anys i de 15-19 anys són molt 

semblants, pràcticament idèntics, i possiblement els únics que permeten un petit marge 

d’optimisme en l’anàlisi d’una situació sociolingüística molt descoratjadora. Es pot 

comprovar que el percentatge de jóvens d’entre 10 i 19 anys que sap parlar català puja 

al 35% (34.23% en la cohort de 10 a 14 anys i al 35.17% en la cohort de 15 a 19 anys), i 

les xifres de la població totalment alfabetitzada en català d’aquestes cohorts se situen al 

voltant del 24%. En el Padró Municipal d’Habitants de 1986 els percentatges de jóvens 

que sabien parlar català d’aquests mateixos grups d’edat eren del 15.4% i del 20.5% 

respectivament. Hi ha, per tant, dades objectives que permeten parlar d’un cert grau de 

recuperació lingüística en aquestes cohorts. Es tracta dels jóvens que tenien entre 2 i 11 

anys en el curs escolar 1983-84, quan van començar les classes de l’assignatura 

“Valencià” als centres educatius del País Valencià i que, per tant, han tingut classes de 

                                                                                                                                               
dades d’aquest grup d’edat i les dels grups d’edat adjacents. Montoya (1995 : 253) també verifica unes 
diferències excessives entre el grup de 3-4 anys i el següent, de 5-9, fins i tot en poblacions valencianes 
sense immigració i sense interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, i per això accepta les 
prevencions de Reixach i suprimeix el grup de 3-4 anys de la seua anàlisi. Banyeres (1992), en canvi, 
analitza i defensa la metodologia emprada en l’elaboració de les preguntes lingüístiques del Padró de 
1986, i dóna per bons els resultats referits a les habilitats lingüístiques dels infants de 2-4 anys (1992 : 
139). Nosaltres observem el mateix fenomen que Reixach i Montoya que, paradoxalment és més evident en 
les poblacions on hi ha una millor competència global de la llengua, com és el cas de Xixona, amb 
diferències de 22.70 punts entre la cohort de 3-4 anys i la de 5-9 anys. Si bé es pot interpretar que la 
millora de competència de la cohort de 5-9 anys pot ser deguda, almenys parcialment, a l’efecte de 
l’ensenyament, cal recomanar precaució a l’hora d’interpretar les dades de la cohort de 3-4 anys. 
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llengua catalana, com a mínim parcialment, al llarg del seu procés d’escolarització. Com 

que no hi ha dades alternatives per a interpretar l’origen d’aquest augment, s’ha de 

pensar, per tant, que les causes més probables són l’efecte combinat de l’escola i del 

context, sense descartar un possible alentiment de la interrupció de la transmissió 

lingüística intergeneracional. 

La cohort d’entre 20 i 24 anys presenta uns percentatges que es poden qualificar 

com de transició entre la població que ha rebut docència de llengua catalana durant 

l’escolarització i la població que no ha accedit a aquests estudis. L’anàlisi del gràfic 6 

mostra una tendència continuada a la disminució de la competència en l’expressió oral 

des de les cohorts de més edat fins a la que se situa entre els 25 i els 29 anys, tendència 

que es trenca parcialment en el grup d’edat d’entre 20 i 24 anys. Així, el percentatge de 

jóvens que saben parlar català d’aquesta cohort se situa en el 25.5%, superior al 23.32% 

que hi ha en la cohort d’entre 25 i 29 anys però bastant inferior al 35.17% que s’ha vist 

per al grup d’edat d’entre 15 i 19 anys. En aquest grup d’edat es troben els jóvens que 

en el moment de la introducció de l’assignatura “Valencià” en l’ensenyament no 

universitari tenien entre 12 i 16 anys. Per tant, alguns d’aquests jóvens van assistir a 

classes de llengua catalana cap al final de la seua escolarització no universitària, mentre 

que altres jóvens, que devien acabar els estudis amb anterioritat, no van rebre classes 

d’aquesta matèria. Aquesta escolarització parcial i incompleta en la matèria de llengua 

catalana és la que possiblement explica la posició intermèdia –de transició–, d’aquesta 

cohort. 

Per últim, l’anàlisi de les tendències en els grups d’edat de 25 anys cap amunt 

mostra una tendència lleugera a l’augment de la comprensió oral en els grups més jóvens 

i una tendència paral·lela, i més marcada, a la disminució de la competència en 

l’expressió oral en aquests mateixos grups. Així, pel que fa a l’expressió oral, el 40.26% 

de la població de 85 anys o més sap parlar català, i aquests percentatges es mantenen 

d’una manera bastant estable fins al grup d’edat d’entre 60 i 64 anys, que encara manté 

un 38.81% d’individus que saben parlar català. A partir d’aquesta cohort hi ha una 

minva progressiva de la població que sap parlar català en la comarca fins a arribar al 

percentatge del 23.32% de la cohort que té entre 25 i 29 anys. Els hòmens i les dones 

que el 1991 tenien entre 60 i 64 anys van nàixer entre els anys 1927 i 1931. La 
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proximitat d’aquestes dates a la Guerra Civil fa pensar que el canvi de tendència pot 

estar relacionat amb els efectes de la derrota del govern republicà en aquest conflicte. 

El gràfic 7 mostra la relació entre la competència oral en català (el percentatge 

de persones que saben parlar català) i el sexe a la comarca de l’Alacantí. Com s’hi pot 

comprovar, els hòmens mostren en general un millor domini lingüístic que no les dones. 

Segurament es tracta del fenomen, explicat per Aracil, que les dones, si bé tarden més 

temps que els hòmens a esdevenir bilingües, tenen una fase de bilingüisme de durada 

més curta que no els hòmens i esdevenen monolingües més aviat (Aracil, 1983 : 207-

217). En el cas de la comarca de l’Alacantí això és especialment cert per als grups 

d’edat entre els 25 i els 79 anys. Con ha assenyalat Montoya (1995), el factor sexe és 

decisiu en el procés de substitució lingüística. El fet que hi haja diferències notables 

entre els percentatges de coneixement de la llengua d’hòmens i de dones redueix les 

possibilitats de formar parelles lingüísticament homogènies. Com que, a més, els fills 

dels matrimonis mixtos aprenen més la llengua de les mares que no dels pares, les 

diferències de percentatges en el domini de la llengua catalana a favor dels hòmens van 

en perjudici de la transmissió lingüística de la llengua pròpia (Montoya, 1995 : 256).  

De tota manera és interessant d’assenyalar que aquesta tendència a un major 

grau de competència oral en català del sexe masculí s’inverteix en la cohort d’entre 10 i 

19 anys, és a dir, en els grups d’edat en què apareix un cert grau de recuperació 

lingüística com a conseqüència de la introducció de la llengua catalana en el sistema 
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educatiu valencià.44 Aquests dos fets –la petita recuperació lingüística i el canvi de 

tendència en el sexe femení pel que fa a una major intensitat en l’abandonament de la 

llengua–, en aparéixer conjuntament en la cohort d’entre 10 i 19 anys reforcen la nostra 

opinió que, com a mínim en certa mesura, la introducció del català en el sistema 

educatiu ha contribuït a frenar –que no a invertir– el procés accelerat de substitució 

lingüística que es pateix a la comarca de l’Alacantí. 

2.3 Anàlisi demolingüística d’Alacant, Mutxamel i Xixona 

El nostre estudi se centra en una mostra extreta de les poblacions d’Alacant, 

Mutxamel i Xixona. Aquestes tres poblacions són representatives dels perfils 1, 3 i 4 en 

què hem classificat les poblacions de la comarca des del punt de vista sociolingüístic. 

Entre les tres poblacions s’arreplega el 82.63% de la població de la comarca, i és 

raonable assegurar que, en conjunt, són representatives de la realitat sociolingüística 

comarcal. Els estudis sociolingüístics anteriors, i sobretot l’anàlisi de la realitat actual 

d’aquestes localitats, indiquen uns processos i una cronologia diferents en els canvis 

lingüístics de les diferents poblacions de la comarca.  

2.3.1 Anàlisi demolingüística d’Alacant 

La cronologia de la substitució lingüística a la ciutat d’Alacant, –i d’una manera 

molt més genèrica de la regió d’Alacant–, ha estat estudiada per Montoya (1986, 1995, 

1996, 1997). Aquest autor ha explicat que el procés de substitució lingüística va 

començar a Alacant en les classes benestants del centre urbà a mitjan segle XIX, i 

posteriorment es va expandir als diferents barris populars de la ciutat, ja dins del primer 

terç del segle XX. Més endavant, el procés descatalanitzador s’expandiria des d’Alacant 

a altres poblacions dels voltants. El moment culminant del procés de substitució 

lingüística a la ciutat d’Alacant es va produir en l’època de la Guerra Civil i de la 

Postguerra, moment en què es produeix l’abandonament generalitzat del l’ús social del 

català. Aquest fet hauria provocat la visió simplificada que la substitució lingüística és el 

                                                 
44 Sánchez (1997 : 208) assenyala el mateix fenomen. En el Cens de 1991 s’observa com en les 

generacions més joves –en què les dones no estan per darrere dels hòmens pel que fa al nivell educatiu–, 
les xiques comencen a passar davant dels xics pel que fa a l’aprenentatge del català. 
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resultat del conflicte bèl·lic i la repressió posterior, quan en realitat es tractava d’un 

procés encetat molts anys enrere (1995 : 254 ; 1996 : 153 ; 1997 : 26-36). 

Les dades d’aquesta anàlisi fan referència sobretot a la ciutat d’Alacant. Com ja 

s’ha vist anteriorment, no hi ha estudis demolingüístics de la resta de les poblacions de la 

comarca de l’Alacantí. En conseqüència, a partir de les dades del Cens de 1991 

aprofundirem l’anàlisi anterior amb l’estudi de les tendències demolingüístiques de les 

poblacions en què se centra el treball, cosa que permetrà conéixer millor la realitat 

sociolingüística de la comarca.  

El gràfic 8, que representa el coneixement de la llengua catalana a la ciutat 

d’Alacant segons els diferents grups d’edat, dibuixa unes tendències molt semblants a 

les que s’ha vist per al conjunt de la comarca de l’Alacantí. És lògic que siga així si es té 

present l’enorme pes demogràfic de la ciutat d’Alacant en el total de la comarca. De fet, 

només cal assenyalar que si bé les tendències són les mateixes, els percentatges globals 

són sempre una mica més desfavorables al coneixement de la llengua catalana en la 

ciutat d’Alacant, ja que no estan suavitzats per la presència de la resta de poblacions de 

la comarca, amb xifres més favorables al coneixement d’aquesta llengua. Així, per 

exemple, si en el total de la comarca només saben parlar català el 6.9% dels nens i les 

nenes d’entre 3 i 4 anys, a la ciutat d’Alacant aquesta xifra es redueix a menys de la 

meitat (3.19%). El 22.98% de comprensió oral del català en aquesta edat queda també 

reduït al 19.08%, i així successivament. En les cohorts d’entre 10 i 14 anys i d’entre 15 i 

19 anys, la capacitat de parlar català és del 29.06% i del 30.94%, front als percentatges 
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comarcals del 34.23% i del 35.17% en les mateixes cohorts. A l’altre extrem, el 

percentatge de majors de 85 anys que parla català és del 34.96%, front al 40.26% del 

total de la comarca. Un element remarcable és la presència a tots els grups d’edat de 

percentatges molt apreciables de població que no entén la llengua catalana. Globalment, 

la població que no entén el català és del 28.43%, i és un símptoma molt clar de la manca 

d’ús social de la llengua catalana a la ciutat d’Alacant i, per tant, de la mala salut 

lingüística del català en aquesta capital. 

Un aspecte molt a tenir en compte és el pes de la població nascuda fora del País 

Valencià, que es representa en el gràfic amb una línia contínua. En el cas de la ciutat 

d’Alacant és un percentatge globalment molt elevat (35.78%) i relativament homogeni 

al llarg dels diferents grups d’edat, sobretot a partir de la cohort de 35 a 39 anys, ja que 

a partir d’aquest grup es manté sempre en percentatges al voltant del 50%. En el gràfic 8 

s’observa amb claredat la relació existent entre el percentatge d’immigració i la 

competència lingüística en llengua catalana, però s’ha de tenir present que aquesta 

relació no és automàtica.45 En tot cas, la immigració de fora del País Valencià no explica 

totalment la manca de competència lingüística en llengua catalana, ja que els 

percentatges de gent que no sap parlar català són sempre superiors al de la població 

immigrada. Segurament aquesta diferència s’ha d’explicar per la interrupció de la 

transmissió lingüística intergeneracional. També cal tenir present que el fet que hi haja 

una caiguda de la immigració en la població més jove no implica una aturada del procés 

d’immigració, ja que la gent sol immigrar en l’edat adulta i, a més, els efectes lingüístics 

de la immigració perduren en els grups d’edat més jove a través dels fills de la població 

immigrada que ja són nascuts al País Valencià. 

                                                 
45 No es té en compte la població que immigra des d’altres localitats del País Valencià, però el fet de 

procedir d’altres localitats valencianes no implica saber parlar català. D’altra banda, no s’ha pogut 
descomptar el percentatge de gent que immigra des de localitats situades fora del País Valencià però dins 
del domini lingüístic de la llengua catalana.  
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L’anàlisi de les freqüències absolutes de la població d’Alacant que sap parlar 

català i la que no en sap, i la confrontació amb les freqüències absolutes dels immigrants 

segons la procedència per a cada grup d’edat permet aprofundir més en l’anàlisi 

demolingüística d’aquesta ciutat. Es pot veure al gràfic 9 que des del grup d’edat de 85 

anys i més (és a dir, la població nascuda el 1906 o abans) fins al de 65-69 anys (els 

nascuts entre el 1922 i el 1926) el creixement de la població que no sap parlar català és 

paral·lel al de la immigració procedent de fora del País Valencià, i el creixement de la 

població que sap parlar català és paral·lel al de la immigració procedent del País 

Valencià. Per tant, en aquesta cohort el creixement vegetatiu dels catalanoparlants 

d’Alacant és paral·lel al dels castellanoparlants. Entre els grups d’edat de 64 a 54 anys 

(la població nascuda entre 1927 i 1937) s’estanca el creixement de la immigració, però 

es dispara la quantitat d’alacantins que no sap parlar català, mentre que els que sí que en 

saben experimenten un petit descens. L’única explicació possible a aquesta diferència 

de creixement vegetatiu dels dos grups és la interrupció de la transmissió lingüística 

intergeneracional, que coincideix a grans trets amb la cronologia expressada per 

Montoya (1995 : 254 ; 1996 : 153 ; 1997 : 30-36). Entre els 54 i els 39 anys (població 

nascuda entre 1937 i 1952) s’observa un estancament de la quantitat absoluta de 

població que sap parlar català i de la immigració procedent del País Valencià. La 

proximitat entre aquestes dues línies, que és una constant al llarg de tot el gràfic, cal 

interpretar-la com el fet que una gran part de la població resident a Alacant que parla 

català és nascuda en altres poblacions catalanoparlants del País Valencià. Per contra, la 

Freqüències de població segons la competència oral en català i  immigració a Alacant

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

85
  i

  m
és

80
  a

  8
4

75
  a

  7
9

70
  a

  7
4

65
  a

  6
9

60
  a

  6
4

55
  a

  5
9

50
  a

  5
4

45
  a

  4
9

40
  a

  4
4

35
  a

  3
9

30
  a

  3
4

25
  a

  2
9

20
  a

  2
4

15
  a

  1
9

10
  a

  1
4

5 
 a

  9

3 
 a

  4

Fr
eq

üè
nc

ie
s

No sap parlar
Sap parlar

Immigració comarques valencianes
Immigració al·lòctona

gràfic 9 : relació entre la competència en l’expressió oral i la immigració a Alacant (1991) 



Estudi demolingüístic de l’Alacantí Pàg. 51 
 

immigració de fora del país continua creixent, però encara creix més ràpidament la 

quantitat absoluta d’alacantins castellanoparlants, cosa que s’ha d’interpretar com la 

continuació i l’acceleració del trencament de la transmissió lingüística de pares a fills. A 

partir dels 39 anys i fins als 29 (nascuts entre 1952 i 1962) comencen a minvar molt 

lentament les xifres de la immigració, tant de dins com de fora del país. Pel que fa a la 

competència lingüística, mentre el nombre d’alacantins que saben parlar català continua 

estancat i molt relacionat amb la immigració autòctona, el nombre de castellanoparlants 

residents a Alacant continua creixent acceleradament, cosa que continua sent un 

indicador de la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional. Per últim, en 

els grups d’edat més jóvens es constaten dues tendències : d’una banda, l’augment de la 

competència oral en català i el descens paral·lel de la manca de competència en aquesta 

llengua entre els 24 i els 19 anys, que pensem que és sobretot resultat de la introducció 

del català en el sistema educatiu ; de l’altra banda, un descens accelerat de la natalitat a 

partir de la cohort 15-19 anys, que fa minvar el nombre absolut tant de catalanoparlants 

com de castellanoparlants. 

2.3.2 Anàlisi demolingüística de Mutxamel 

El gràfic 10 mostra la situació i l’evolució demolingüística de la ciutat de 

Mutxamel l’any 1991. Una simple ullada permet apreciar uns percentatges de 

competència lingüística i unes tendències molt diferenciades a les de la ciutat d’Alacant, 

que són símptoma d’una situació sociolingüística diferent que es correspon amb una 

cronologia i una dinàmica diferents pel que fa al procés de substitució lingüística. En 
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primer lloc, aprecien una enorme distància entre el percentatge de població que parla 

català de 85 anys i més, que puja al 70%, i la població infantil d’entre 3 i 4 anys que 

parla català, que només arriba al 18.31%. Si bé aquesta darrera xifra és elevada en 

relació al 6.9% de la mitjana comarcal i a l’esquifit 3.19% que s’ha vist a la ciutat 

d’Alacant, el descens en relació a la població més anciana és de 51.69 punts. 

L’existència en tots els grups d’edat de percentatges apreciables de persones que no 

entenen el català oral, amb un percentatge global del 14.88%, permet suposar que l’ús 

social de la llengua catalana a Mutxamel no és general. 

En analitzar les tendències expressades en el gràfic, s’observa un primer canvi 

d’inclinació entre la població de 85 anys i més i el grup adjacent que té de 80 a 84 anys, 

ja que la població d’aquesta edat que parla català baixa del 70% al 61.34%. Una part 

d’aquesta davallada, que en aquest grup d’edat és difícil interpretar-la com una possible 

interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, es podria explicar pel fet que 

hi ha un augment paral·lel de la immigració : mentre que en l’edat de 85 anys o més hi 

ha un 31.43% de subjectes nascuts a altres comunitats de l’estat espanyol o a 

l’estranger, aquesta xifra puja al 36.13% en el grup d’edat de 80 a 85 anys.46  

El percentatge de gent que sap parlar català es manté molt estable entre els 84 

(61.34%) i els 55 anys (58.61%). A partir d’ací s’inicia una davallada que arriba a un 

mínim de competència oral en el grup que va dels 30 als 39 anys (42.13% per al grup 

d’entre 30 i 34 anys i 42.51% per al grup d’entre 35 i 39 anys). Per a explicar aquestes 

xifres cal tornar a tenir presents els percentatges de la immigració : si bé la població 

nascuda fora del País Valencià és important en tots els grups d’edat (globalment és del 

31.58%), en el cas de la població d’entre 30 i 44 anys els percentatges de població 

nascuda a d’altres comunitats autònomes o a l’estranger supera el 50%,47 i és la més 

elevada de tots els grups d’edat. Aquesta concentració ha limitat les possibilitats 

d’assimilació lingüística de la població al·lòctona. A més, s’observa clarament en el 

gràfic una relació molt directa entre el percentatge de població immigrada des de fora 

del País Valencià i la competència oral en llengua catalana. Aquesta relació és 

                                                 
46 També s’ha de tenir present que la petita quantitat d’individus que hi ha en aquestes edats, sobretot de 

majors de 85 anys (només n’hi ha 70) pot afavorir una major aleatorietat dels resultats. 
47 És del 50.18% en la cohort dels 30 als 34 anys, puja al 54.19% en la cohort dels 35 als 39 i es manté 

en un 54.12% en la cohort dels 40 als 44 anys. 
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pràcticament exacta a partir del grup d’edat d’entre 35 i 39 anys fins a la població més 

anciana. De fet, pensem que el gràfic mostra amb claredat un fenomen que es pot 

explicar a partir del nostre coneixement directe de la societat mutxamelera : hi ha una 

dicotomia molt clara entre la població catalanoparlant originària de Mutxamel i la 

població immigrada castellanoparlant, que pel seu volum ha viscut en gran part apartada 

i sense integrar-se en la vida general del poble. Totes dues comunitats coexisteixen en el 

poble, però durant molt de temps s’han ignorat mútuament. 

Un altre aspecte a destacar és que a Mutxamel no és tan evident com a Alacant 

l’efecte de la Guerra Civil i de la postguerra, ja que el percentatge de coneixement del 

català del grup d’entre 60 i 64 anys és semblant al del grup d’entre 55 i 59 anys. En tot 

cas, l’efecte del conflicte bèl·lic s’observaria més endavant, en el grup d’entre 45 i 49 

anys, potser per un efecte mimètic respecte de la ciutat d’Alacant. Però pensem que és 

major l’efecte de la immigració que no el de la repressió posterior a la Guerra Civil. 

Per últim, cal assenyalar que en les cohorts d’entre 10 i 19 anys –que com s’ha 

vist són les que presenten d’una manera més evident els efectes de la introducció del 

català en el sistema escolar–, el percentatge de competència oral en català puja al 

voltant del 50% (50.81% per al grup d’entre 10 i 14 anys i 48.6% per al grup d’entre 15 

i 19 anys), recuperant per tant una bona part de la competència lingüística perduda però, 

segurament, no de l’ús lingüístic. 

El gràfic 11 mostra com el creixement vegetatiu dels grups catalanoparlant i 

castellanoparlant a Mutxamel ha seguit en general una línia ascendent al llarg del temps 

fins a la cohort de 10 a 14 anys. La caiguda demogràfica del grup d’entre 59 i 50 anys 

correspon als nascuts entre els anys 1932 i 1941, i és un clar efecte de la Guerra Civil. 

S’hi observa que aquest descens va afectar més els grups autòctons catalanoparlants, 

segurament perquè una part importat la població d’aquesta edat del grup 

castellanoparlant ha immigrat amb posterioritat des de territoris de fora del País 

Valencià. Entre els grups d’edat dels 49 als 25 anys (nascuts entre 1942 i 1966) hi ha un 

increment molt més accelerat de la població castellanoparlant, que com es pot 

comprovar en el gràfic 10 és el resultat de la immigració de fora del País Valencià. Entre 

els 24 i els 10 anys les línies de la població resident a Mutxamel que sap parlar català i la 

que no sap parlar-ne pràcticament se superposen, però en la cohort de 5-9 anys hi ha un 
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alarmant descens de la població catalanoparlant que no afecta a l’altre grup lingüístic. 

La nostra opinió és que, malgrat que aquest descens podria interpretar-se com a resultat 

de la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, també pot interpretar-se 

com l’efecte d’una caiguda de la natalitat que afecta abans el grup autòcton de parla 

catalana. De fet, els majors percentatges d’immigració forana apareixen en els grups 

d’edat d’entre 30 i 49 anys, és a dir, els pares i mares potencials dels xiquets i les 

xiquetes d’entre 5 i 9 anys. Aquest fet ajudaria a mantenir el creixement vegetatiu del 

grup castellanoparlant i ajornar per a aquest grup els efectes del descens de la natalitat. 

D’altra banda, els efectes de la introducció del català en el sistema escolar sembla que 

es noten encara poc en aquesta cohort de 5-9 anys, mentre que són molt més evidents 

en la cohort d’entre 10 i 14 anys. 

En conclusió, l’evolució demolingüística de Mutxamel cal explicar-la més a 

partir del fenomen d’una immigració massiva i molt poc assimilada lingüísticament que 

no com a resultat del trencament de la transmissió lingüística intergeneracional, fenomen 

aquest darrer que ha tingut relativament poca importància. 

Freqüències de població segons la competència oral en català a Mutxamel
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2.3.3 Anàlisi demolingüística de Xixona 

El gràfic 12 mostra l’evolució i la situació l’any 1991 de la competència 

lingüística en les llengües catalana i castellana a la ciutat de Xixona. A simple vista es fa 

evident que dibuixa un panorama sociolingüístic molt diferent del de les ciutats 

d’Alacant i de Mutxamel, que s’ha comentat abans, i molt més favorable a la llengua 

catalana. La primera diferencia evident es veu en el percentatge de nens i nenes de 3 i 4 

anys que parlen català, que puja al 56.76%. La diferència amb la població anciana 

(79.55% de catalanoparlants) és de 22.79 punts, apreciable però molt inferior que la que 

s’ha vist en la localitat de Mutxamel (51.69 punts). Si en comptes de comparar la 

població de 85 anys o més amb la cohort de 3-4 anys es compara amb la cohort de 5-9 

anys (79.46% de catalanoparlants), que com s’ha vist abans és molt més fiable,48 la 

diferència de percentatge de catalanoparlants és pràcticament inapreciable. Com que la 

mitjana de població resident a Xixona que és nascuda fora del País Valencià puja al 

22.85%, i en la població adulta d’entre 25 i 44 anys –els possibles pares i mares 

d’aquests xiquets i xiquetes– hi ha un percentatge mitjà d’immigrants de fora del País 

Valencià que arriba al 33.57%, s’arriba a la conclusió que a Xixona no s’ha produït el 

fenomen de la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, o si s’ha 

produït ha estat en casos bastant puntuals. 

                                                 
48 Supra, pàg. 43, nota 43. 
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Un altre aspecte que es fa evident és que el percentatge d’habitants de Xixona 

que no comprén la llengua catalana és residual i és localitza en els nens més petits o la 

gent més anciana. Això és un clar indici que l’ús social de la llengua catalana a Xixona 

és molt general. Una altra diferencia molt positiva respecte de les poblacions 

comentades anteriorment és el percentatge de jóvens que són capaços de parlar català 

en la cohort de 10 a 14 anys, que puja al 88.64%. No només és un percentatge molt alt, 

que supera en 54.41 punts la mitjana comarcal, sinó que és el més alt de tots els grups 

d’edat, fins i tot apreciablement més alt que el de la població anciana (79.54%). En 

observar en el gràfic 12 la relació entre la població nascuda fora del País Valencià (línia 

contínua) i la competència oral en llengua catalana, es comprova que la població de 

Xixona ha aconseguit integrar lingüísticament una part important dels immigrants, cosa 

que es fa evident sobretot en les cohorts adultes d’entre 30 i 49 anys.  

El gràfic 13 permet analitzar el fenomen de la transmissió lingüística inter-

generacional a Xixona. Entre els majors de 85 anys i els 65 anys s’observa un 

creixement vegetatiu paral·lel de les dues comunitats lingüístiques, més intens en el cas 

dels catalanoparlants. El descens del grup català entre els 65 i els 49 anys (nascuts entre 

1926 i 1942) cal interpretar-lo com un resultat de la Guerra Civil més que no com a 

resultat de la manca de transmissió lingüística de pares a fills. Des dels 45 anys fins als 

14 es veu en el gràfic un augment continuat del grup que parla català, mentre que els 

freqüències de persones que no saben parlar català es mantenen estancades o, fins i tot, 

experimenten un descens. Ja s’ha vist en el gràfic 12 que a Xixona es produeix un 
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fenomen d’assimilació lingüística d’un sector de la població immigrada, però part 

d’aquest augment de catalanoparlants, sobretot entre els jóvens, pensem que ha 

d’explicar-se també per l’efecte de la introducció del català en el sistema educatiu, que 

es reforça en un context majoritàriament catalanoparlant.  

Per últim, s’observa el mateix fenomen vist a Mutxamel : la caiguda de les 

freqüències absolutes de catalanoparlants en la cohort de 5-9 anys, paral·lela a un 

augment de poca intensitat en el grup castellanoparlant. L’explicació que sembla més 

versemblant és la mateixa que en aquell cas : encara que podria haver un petit fenomen 

de pèrdua de transmissió lingüística intergeneracional, el que hi ha realment és un 

descens de la natalitat que afecta més la població catalanoparlant, ja que les xifres 

majors d’immigració de fora del País Valencià es donen precisament en el grup d’edat 

d’entre 30 i 49 anys, és a dir, els possibles pares i mares dels xiquets i les xiquetes 

d’entre 5 i 9 anys. Aquest fenomen, juntament amb el fet que en aquestes edats encara 

no s’observa amb claredat l’efecte de l’escola pel que fa a l’augment de la competència 

lingüística en català, explicaria el descens del grup català i el manteniment del grup 

castellà sense recórrer a un suposat trencament de la transmissió lingüística 

intergeneracional.  

En resum, els diversos fenòmens descrits a Xixona (continuïtat de la transmissió 

lingüística intergeneracional, assimilació lingüística parcial de la població immigrada, ús 

social generalitzat de la llengua catalana), juntament amb una situació educativa pel que 

fa a l’existència de programes educatius bilingües millor que la de la resta de la 

comarca, expliquen l’èxit pel que fa a la competència en llengua catalana de la cohort 

d’entre 10 i 14 anys, que és la que s’estudia en el nostre treball, èxit que no només fa 

referència a l’expressió oral sinó també a la comprensió lectora i l’expressió escrita. 

2.4 Conclusions 

Una primera conclusió és la necessitat de conéixer l’evolució i la situació 

demolingüística actual de la comarca en què se centra l’estudi per a una correcta 

contextualització i comprensió dels resultats de la investigació realitzada. La informació 

continguda en les pàgines precedents reflecteix amb claredat que la situació de la 

llengua catalana a la comarca de l’Alacantí és molt preocupant. Aquesta valoració 
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negativa de la situació sociolingüística alacantina és gairebé un tòpic de la 

sociolingüística catalana, però no hi ha dubte que sota els adjectius maximalistes 

s’amaga una realitat complexa. 

L’estudi demolingüístic mostra que la influència de la ciutat d’Alacant, amb el 

seu enorme pes demogràfic, és la causa principal de la situació actual del valencià a la 

comarca de l’Alacantí. De les tres localitats estudiades en profunditat, Alacant és l’única 

on es constata amb claredat el fenomen del trencament de la transmissió lingüística 

intergeneracional. A més, és el gran pol d’atracció de la immigració a la comarca. 

Aquesta immigració, que no té ni al·licients ni possibilitats per a integrar-se 

lingüísticament, és juntament amb el trencament de la transmissió lingüística la causa 

principal de la recessió que ha experimentat la llengua catalana a la comarca. S’ha vist 

també com la immigració atreta per la ciutat d’Alacant s’escampa per les localitats del 

seu voltant (Sant Vicent, Sant Joan, El Campello i Mutxamel), amb efectes negatius 

sobre el coneixement i l’ús de la llengua pròpia d’aquestes localitats. 

L’estudi dels diversos perfils demolingüístics de les poblacions de la comarca de 

l’Alacantí hauria d’alertar sobre la improcedència de les generalitzacions. S’ha pogut 

veure com dins de la comarca que té la situació sociolingüística més preocupant del País 

Valencià hi ha poblacions amb una molt bona salut lingüística. I no es tracta únicament 

de poblacions petites i rurals, sinó que també hi ha poblacions mitjanes, com és el cas de 

Xixona, amb una orientació predominantment industrial i una immigració relativament 

important, que han sabut mantenir l’ús de la llengua catalana i han pogut, fins i tot, 

integrar en aquest ús una part important de la immigració. Aquest exemple posa de 

manifest que en el moment que ens allunyem de la influència de la ciutat d’Alacant –i 

de la zona costanera–, la salut de la llengua millora notablement. 

La diversitat de perfils lingüístics de les poblacions de l’Alacantí ha estat tinguda 

en compte en aquesta investigació. Si bé la tria de les localitats s’ha realitzat en un 

primer moment per la presència d’alumnes dels programes educatius bilingües en els 

darrers cursos de l’ensenyament obligatori (8è de EGB i 2n d’ESO), hem tingut la sort 

que les ciutats que complien aquestes condicions en el moment de realitzar el treball de 

camp (Alacant, Mutxamel i Xixona) són representatives de tres perfils demolingüístics 

diferents i, a més, pensem que en conjunt són representatives de la realitat comarcal. 
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Conéixer i controlar la influència de contextos sociolingüístics diferents en les diferents 

variables objecte d’estudi fa que augmente la validesa externa del treball i la possibilitat, 

per tant, d’extraure’n conclusions extrapolables a altres realitats diferents de la nostra. 

Vist des d’aquesta perspectiva era imprescindible un estudi demolingüístic més 

aprofundit de les localitats en què s’ha centrat la investigació. Aquesta anàlisi ha permés 

aprofundir en la realitat de fenòmens que ja coneixíem o intuíem. En el cas d’Alacant, 

s’ha pogut comprovar l’abast de la recensió de la llengua catalana, que configura un dels 

casos paradigmàtics de substitució lingüística en el domini de la llengua catalana. Aquest 

procés ha portat la llengua catalana a una situació de submersió i marginalitat molt 

acusades. Molts catalanoparlants d’aquesta ciutat coneixem molt bé la desagradable 

sensació de sentir-nos estrangers a casa nostra, i hem aprés en la pràctica el significat de 

la dita “forasters vindran que de casa et trauran”. El cas de Xixona és ben diferent : el 

d’una ciutat que, com s’ha dit adés, ha mantingut l’ús de la llengua catalana i ha integrat 

lingüísticament una part important de la immigració forana sense generar problemes 

socials. És la població d’aquest estudi on el català té una vitalitat més elevada. Per això 

resulta difícil d’aplicar l’etiqueta de “substitució lingüística” a una realitat com aquesta. 

Per últim, s’ha descrit una realitat ben diferent a Mutxamel : la de dues comunitats 

etnolingüístiques que sembla que visquen d’esquena l’una a l’altra però que en realitat –

almenys en un cert grau–, es troben en plena competència. El pes demogràfic i la manca 

d’integració de la immigració castellanoparlant en aquesta localitat sí que genera una 

conflictivitat social que, encara que no es veja aparentment, està latent i emergeix en 

diversos moments del treball. En síntesi, es veurà al llarg de l’estudi com la realitat 

diferent d’Alacant, de Mutxamel i de Xixona condiciona i ajuda a explicar alguns dels 

resultats obtinguts en l’estudi, sobretot en aquells aspectes que són més subjectius, com 

ara les actituds lingüístiques o la percepció de la vitalitat de les llengües i de les 

comunitats etnolingüístiques en contacte.49  

Cal acabar aquestes conclusions amb una nota esperançadora i amb un avís : 

l’esperança la posa l’efecte positiu de la introducció del valencià en el sistema educatiu, 

que s’observa en l’increment de la competència lingüística dels jóvens de les cohorts 

entre els 10 i els 19 anys. És un fenomen que trenca les tendències anteriors i que és en 

                                                 
49 Infra, apartat 5, pàgs. 227 i ss., i apartat 6, pàgs. 327 i ss. 
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l’actualitat l’únic fre –encara que insuficient– al procés de substitució lingüística. 

Aquests resultats indiquen que malgrat la dificultat de la situació actual no s’ha de caure 

en la impotència, ja que encara hi ha un marge d’actuació per reduït que siga. Tampoc 

no s’ha d’oblidar que l’augment de la competència lingüística d’aquestes cohorts afecta 

els resultats del treball, ja que els subjectes estudiats es troben en aquests grups d’edat.  

Per últim, l’avís : l’augment de la competència no significa un augment paral·lel i 

automàtic de l’ús lingüístic. En aquest estudi es veuran indicis clars que, malgrat 

l’augment de la competència lingüística, l’ús lingüístic es troba estancat o en retrocés.50 

Per tant, s’han de posar les condicions perquè augmente l’ús social del català en 

l’Alacantí. El debat sobre el poder –certament reduït– que té la institució escolar per a 

canviar la societat sol acabar amb conclusions pessimistes. Malgrat això, les persones 

que ens dediquem a l’ensenyament no hauríem de menystenir les nostres possibilitats 

d’actuació, que si bé no són tan importants com les d’alguns polítics o empresaris dels 

mitjans de comunicació, no deixen de ser molt notables. Il·lusió i professionalitat no 

falten, certament, en una part considerable del professorat d’aquesta comarca. 

 

                                                 
50 Es pot veure, per exemple, infra, apartat 3.4.6 pàgs. 103 i ss., i apartat 3.5.1, pàgs. 107 i ss. 




