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7. El model de llengua 

En la primera part s’han analitzat els efectes de l’ensenyament bilingüe des 
d’una perspectiva bàsicament sociolingüística, encara que amb nombrosos punts de 
contacte amb els interessos de la psicologia social del llenguatge. Alguns dels tòpics que 
s’hi han estudiat són, en efecte, un camp d’estudi compartit per totes dues disciplines : 
és el cas del predomini lingüístic, de les actituds lingüístiques i de la percepció de la 
vitalitat etnolingüística. El capítol que ara comença té una perspectiva més estrictament 
lingüística. S’hi analitzen els resultats dels programes educatius bilingües pel que fa al 
model de llengua dels alumnes. No es tracta, doncs, d’aplicar un punt de vista 
quantitatiu, com quan s’ha valorat el predomini lingüístic, sinó que es pretén descriure el 
model de llengua i valorar qualitativament les tendències del canvi lingüístic. 

Per model de llengua s’entén el conjunt de formes lingüístiques seleccionades i 
usades predominantment per un individu o grup social. Normalment, el terme sol 
aplicar-se en referència al model de llengua de les institucions ; així, és fàcil sentir a 
parlar del model de llengua dels mitjans de comunicació (TV3, Canal 9, el diari Avui o el 
setmanari el Temps, per exemple), o del model de llengua de l’Administració (la 
Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, etc.). 
De fet, és freqüent que aquest tipus d’institució fixe i delimite el seu propi model de 
llengua que, de vegades, és publicat explícitament.504 Per contra, altres institucions, com 
ara l’escola, tenen més dificultats a l’hora de delimitar i de fixar un model de llengua 
adequat. 

7.1 El model de llengua de l’escola 

La institució escolar no ha fixat mai amb claredat –com a institució– el seu 
model de llengua, segurament perquè és una tasca impossible de realitzar. El conegut 
article d’Aracil titulat “Educació i Sociolingüística” (1982)505 va ser un intent molt 
primerenc de preparar el camp en aquest difícil terreny. S’hi difonien tota una sèrie de 
conceptes sociolingüístics aplicats a l’ensenyament (com ara la relació entre les varietats 
                                                 

504 Es pot veure, per exemple, Diari de Barcelona (1987), Servei de Llengua Catalana (1989), Mollà 
(1990), Coromina (1991), Solà (1995), Comissió de Normalització Lingüística de TVC (1995), etc. 

505 La primera edició data de 1979, però les conferències en què es basa l’article es pronunciaren el 
1974. 
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dialectals i la varietat estàndard en l’ensenyament) que han tingut força fortuna, i que 
apareixen repetits i explicats en la majoria d’obres que es refereixen al model de llengua 
escolar. En general, en aquest tipus d’obra es fa referència al model de llengua que ha 
d’utilitzar l’escola amb un seguit de normes didàctiques i lingüístiques de caràcter 
general, que són aplicables a situacions diverses. Aquestes orientacions es podrien 
resumir en els punts següents :506 

• El mestres han d’adequar el seu llenguatge al dels nens, sobretot al 
començament de l’escolaritat, tot creant ponts entre la llar i l’escola. 

• L’escola ha de preparar els alumnes perquè siguen capaços d’expressar-se en 
la varietat dialectal pròpia i per a saber usar, sempre que calga, l’estàndard 
regional. 

• L’escola ha de fer conéixer sistemàticament –encara que és suficient un 
coneixement passiu– les possibilitats de la llengua estàndard en altres indrets. 

• Com que el mestre és un model d’ús lingüístic per a l’alumnat, el model de 
llengua del professorat ha de ser correcte (normatiu) i flexible (adaptat a la 
diversitat d’usos lingüístics). 

• S’ha de canviar la dicotomia tradicional de correcte vs. incorrecte, pròpia 
d’una orientació gramatical tradicional i normativa (prescriptiva), per a passar 
a analitzar els textos en termes d’adequat vs. inadequat, oposició basada en 
una gramàtica de base descriptiva i textual. 

• El model de llengua de l’escola, especialment amb els xiquets més menuts, ha 
de tenir el mínim indispensable de gramaticalitat i el màxim possible 
d’acceptabilitat social. 

• L’escola no ha d’establir un model de llengua específic per als alumnes que 
aprenen el català com a segona llengua. En aquest sentit, no és convenient 
utilitzar un llenguatge fàcil, tot emprant manlleus en comptes dels mots que 
presenten algun conflicte en català, i tampoc no és convenient usar 

                                                 
506 Aquestes idees es poden consultar en Aracil (1982 : 190-206), Ponsoda, (1984 : 14, 22-24), López 

del Castillo (1988 : 165-172), Cassany & Luna & Sanz (1993 : 22-26) i Tió (1983 : 112-114 ; 1992 : 24-
26). 
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sistemàticament els elements comuns a les dues llengües per facilitar la 
comprensió en comptes d’altres elements més habituals o genuïns. 

És evident que es tracta de preceptes útils per a determinar el model de llengua 
escolar. Se’n desprén que aquest model de llengua ha d’estar arrelat al medi, ja que cal 
partir de les varietats lingüístiques locals i, a més, ha de preparar els alumnes per a 
expressar-se no només en aquestes varietats, sinó també en la varietat estàndard, triant 
dins de l’estàndard les formes més properes a la varietat pròpia. S’hi posa èmfasi també 
en la flexibilitat d’aquest model de llengua, ço és, en la capacitat d’adaptar-se a les 
diferents situacions comunicatives. 

El professorat que ha de posar en pràctica tots aquests consells necessita uns 
coneixements lingüístics i una sensibilitat envers la llengua superiors als habituals, si més 
no, superiors als que se’ls demana per a obtenir la capacitació administrativa per a fer 
classes de català o en català a l’Educació Infantil, l’Educació Primària o l’Educació 
Secundària Obligatòria. No només caldria una bona formació lingüística inicial, sinó 
també informació actualitzada de les diferents propostes d’estàndard vehiculades des de 
les diverses institucions. La realitat, malauradament, no és aquesta. L’estat de coses 
actuals ha estat descrit encertadament per Guasch (1990 : 149) : 

Aquesta qüestió pren un relleu especial en una llengua com el català : amb una 
normativa mal coneguda, un procés d’estandardització no completat en tots els 
camps i una situació sociolingüística anòmala. El català és un terreny abonat 
perquè ensenyants amb una concepció errònia de la norma pretenguin de fer 
parlar els seus alumnes amb un registre inadequat o no facin la més mínima 
objecció a una producció plena de castellanismes. La detecció d’errors en català 
demana, doncs, uns coneixements lingüístics (d’estructura i ús) especialment 
afinats. 

7.2 La influència dels mitjans orals i escrits en el model de llengua dels 
alumnes 

En la societat actual l’escola no és l’única institució que difon entre els infants i 
els jóvens un model de llengua formal. Els mitjans de comunicació, i molt especialment 
la televisió, són un mitjà igual o més potent de difusió de la llengua estàndard. En aquest 
camp s’ha de tenir present que els jóvens valencians actuals tenen accés a dos models 
de llengua formal de característiques bastant diferents : el de la TV3 i Canal 33 d’una 
banda, amb el seu model de base predominantment barcelonina (Mollà & Palanca, 



 

El model de llengua  Pàg. 446 

1987 : 96-97), i el model de Canal 9 i Punt 2,507 que es podria qualificar de model 
valencià general. L’altre camí d’accés al model de llengua, molt relacionat amb el món 
de l’ensenyament, són els llibres. D’una banda hi ha els llibres de text, que en 
l’actualitat han d’estar aprovats per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana. En tot cas sembla que aquesta aprovació prèvia no implica la 
imposició d’uns criteris lingüístics determinats, sinó que s’aplica sobretot a continguts de 
caràcter ideològic i, especialment, a la denominació de la llengua. De tota manera, cal 
tenir present que aquesta política de l’administració educativa no impedeix al 
professorat elaborar els seus propis materials docents o fer ús de textos orals i escrits de 
la vida real –reàlies– que poden presentar models de llengua molt diversos i tenir 
qualsevol procedència dialectal. Juntament amb els llibres de text, l’escola també posa a 
l’abast de l’alumne llibres de lectura diversos, especialment llibres de literatura infantil i 
juvenil i llibres de consulta, que poden tenir una procedència territorial –i 
conseqüentment un model lingüístic– ben diversos.508 

7.3 El model de llengua dels alumnes i el canvi lingüístic generacional 

Un dels eixos del canvi lingüístic és el diacrònic. És una realitat constatada per la 
història de la llengua i per l’experiència de cada parlant que la llengua canvia al llarg del 
temps. La generació dels fills no parla igual que la generació dels pares, i els pares 
tampoc no parlen com la generació dels avis. Encara que la llengua es transmeta 
familiarment, la manera de parlar dels fills s’assembla més a la manera de parlar del 
companys i dels amics de la mateixa edat que no a la manera de parlar dels pares 
(Labov, 1983 : 184-187 ; Hudson, 1981 : 25-28 ; López Morales, 1989 : 112-118). 
Labov explica que entre els 2 i els 3 anys el principal model lingüístic dels nens és 
l’exemple dels pares, però entre els 4 i els 13 anys l’ús lingüístic segueix el model del 
grup de companys de joc. I és precisament durant aquesta etapa que s’estableixen les 
pautes automàtiques de producció lingüística en el seu conjunt. Cap als 17 o 18 anys 
s’adquireix una familiaritat completa amb les normes d’ús lingüístic de la comunitat. 

                                                 
507 Abans Notícies 9. S’ha de tenir present que en els darrers temps la correcció lingüística només 

s’aplica sistemàticament en la Televisió Valenciana a determinats programes, especialment els noticiaris. 
508 Sobre el tema dels llibres de text es pot consultar el número 19 de la revista Articles de Didàctica de 

la Llengua i de la Literatura, dedicat específicament a aquesta temàtica, i en particular els articles de F. 
Ruiz i R. Sanz (1999) i d’I. Crespo i F. J. López (1999). En tots dos articles, i especialment en el segon, 
s’analitza la política d’aprovació de llibres de text de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana.  
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L’adquisició de les formes de prestigi en el discurs sembla començar cap als 16 o 17 
anys, i depenent de factors com ara la classe social pot retardar-se molt (Labov, 1983 : 
184-185). López Morales assenyala respecte d’aquesta darrera idea que és possible que 
els jóvens siguen més sensibles a les formes lingüístiques prestigioses perquè els índexs 
superiors d’escolaritat es donen en aquestes generacions (1989 : 115). 

7.4 Objectius de l’estudi 

El principal objectiu d’aquest estudi pel que fa al model de llengua és analitzar 
aquest canvi generacional i, específicament, mesurar la incidència de l’ensenyament en 
llengua catalana –és a dir, dels programes educatius bilingües–, en el canvi lingüístic 
generacional. És evident que la vehiculació des dels mitjans de comunicació de masses i 
des del sistema educatiu de diferents models de llengua deu haver incidit sobre la 
manera de parlar dels jóvens actuals. En el cas dels alumnes dels programes educatius 
bilingües el fet de rebre tots o la major part dels ensenyaments en català i d’haver-se 
alfabetitzat mitjançant aquesta llengua deu haver influït d’una manera més intensa en el 
model de llengua actual d’aquests jóvens, especialment en aquells registres 
caracteritzats per una major formalitat, que són els que s’aprenen de manera específica 
en els centres educatius.  

Concretament, pretenem :  

a) Descriure la variació lingüística –fonètica, morfosintàctica i lèxica– a través 
d’enquestes formulades a mostres dels diversos grups generacionals de la comarca de 
l’Alacantí : 1) població més major, 2) població adulta, 3a) població en edat escolar que 
té el català com a llengua vehicular de l’ensenyament, i 3b) població en edat escolar que 
només rep classes de l’assignatura Valencià. 

b) Descriure el model de llengua formal de la població escolar tenint en compte 
el programa educatiu i la primera llengua de l’alumnat. 

c) Mesurar la incidència de l’ensenyament sobre els models de llengua formals 
emprats tant per la població escolaritzada en català com a llengua vehicular com per la 
que només rep classes de català. La incidència s’establirà en relació amb el model de 
llengua emprat pels grups generacionals que no han tingut accés acadèmic al valencià. 
Així es podrà comprovar si l’ensenyament del català o en català actua com a element 
anivellador, és a dir, si s’avança cap a l’assoliment d’un model estàndard. 
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7.5 Metodologia 

Per aconseguir aquests objectius utilitzarem els mètodes de la dialectologia i de 
la sociolingüística. S’aprofitarà el mètode d’elaboració de qüestionaris propi de la 
geolingüística, i s’usaran els mètodes d’entrevista i de quantificació dels resultats propis 
de la sociolingüística quantitativa. 

7.5.1 L’enquesta i les entrevistes 

La primera fase del treball és l’elaboració del qüestionari. S’ha escollit un 
qüestionari estructurat, fix i tancat, semblant als utilitzats en els estudis geolingüístics.509 
S’han seleccionat les variables fonètiques i morfosintàctiques que han semblat més 
rellevants –tenint sobretot en compte la joventut dels subjectes de la investigació– de les 
que arreplega el Qüestionari de l’Atlas Lingüístic de la Comunitat Valenciana.510 En el 
cas de les variables lèxiques s’ha procedit d’una altra manera, ja que el coneixement 
lèxic està més condicionat per l’experiència i el mode de vida dels entrevistats. Mentre 
que les enquestes dialectològiques solen fixar-se més en els modes de vida tradicionals, 
l’edat de la major part dels entrevistats i el fet de viure en un ambient predominantment 
urbà indicaven que la selecció del lèxic calia fer-la utilitzant uns altres criteris. En 
concret, s’ha seleccionat del Vocabulari bàsic (Mollà & Borràs, 1985)511 el lèxic 
pròpiament valencià que presenta més possibilitats de sinonímia, tant si es tracta de 
sinònims usuals com si són sinònims formals, regionals o interferències del castellà. De 
fet, els mots que més interessen són els que presenten més possibilitats de variació o, el 
que és el mateix, més sinònims (Moreno, 1998 : 28-29). Una vegada feta aquesta 
selecció s’ha fet una tria dels mots més adequats per al propòsit del treball.512 Es tracta, 

                                                 
509 El qüestionari que s’ha utilitzat en l’enquesta sobre el model de llengua es pot consultar en la figura 1 

de l’annex al model de llengua. 
510 Agraïm al Dr. Jordi Colomina que ens haja facilitat la consulta d’aquest Qüestionari. 
511 Aquest vocabulari bàsic té dos avantatges molt clars : d’una banda, que està fet des d’una òptica 

pròpiament valenciana ; d’altra banda, el fet que al costat de cada entrada principal hi ha els sinònims 
classificats segons siguen usuals, formals, regionals i, fins i tot, que inclou informació addicional sobre 
aspectes com ara la pronúncia, el sentit exacte del mot, les interferències habituals, el registre en què sol 
utilitzar-se, etc. També s’han tingut en compte altres vocabularis bàsics, com ara l’elaborat per 
l’Assessoria de Didàctica del Català (1975) o el de la Coordinadora d’Ensenyament i Llengua Catalana 
(1978). 

512 Els criteris seguits per a valorar-ne l’adequació són diversos. Així, s’han inclòs en primer lloc els 
mots que estudien Ponsoda i Segura (1997 : 80-82), de manera que es puguen comparar els resultats amb 
els del treball d’aquests autors. També s’han inclòs alguns dels mots estudiats per Colomina (1985a : 179-
226 ; 1986 : 308-309), especialment aquells que poden ser més utilitzats per la gent jove, per utilitzar com 
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per tant, de mots del vocabulari usual dels jóvens que, a més, tenen possibilitats 
elevades de variació lingüística. Encara que els mots seleccionats es presenten agrupats 
per centres d’interés, no ha estat aquest el criteri de la tria, sinó que simplement han 
estat agrupats així per facilitar la realització de l’entrevista. 

El principal inconvenient d’aquest tipus de qüestionari en la seua aplicació als 
estudis sociolingüístics és la dificultat d’accedir als diversos registres dels enquestats. No 
obstant això, en el cas dels parlants que per la seua formació, circumstàncies vitals i edat 
tan sols són capaços d’utilitzar un únic registre en llengua catalana, normalment la 
varietat col·loquial de la zona on viuen, la utilització d’aquest tipus d’enquesta no 
implica limitacions greus, ja que per la seua qualitat de parlants monoestilístics el 
mètode d’enquesta no amaga –o almenys no amaga d’una manera greu– les possibilitats 
de variació estilística d’aquests parlants. Aquest tipus de parlant és l’informant 
prototípic dels estudis dialectològics, i ha estat descrit com un home rural, major, 
sedentari i, de ser possible, sense estudis (Veny, 1986 : 92-96 ; Chambers & Trudgill, 
1994 : 56-57).  

En la mesura que els enquestats sí que són capaços d’utilitzar diversos registres 
en llengua catalana i d’adequar l’ús lingüístic a la situació comunicativa, la utilització 
d’un qüestionari fix en una situació comunicativa concreta, que es caracteritza 
normalment per un cert nivell de formalitat, sí que limita l’aparició d’una parla informal 
i espontània, i provoca la utilització d’un registre formal. Són els efectes de la coneguda 
paradoxa de l’observador (Labov, 1983 : 266). Cal subratllar, però, que en aquest 
estudi la paradoxa no suposa un inconvenient greu. Com que l’objectiu principal 
consisteix a avaluar la incidència dels diferents programes educatius (bilingües i 
monolingües) en el model de llengua formal dels jóvens –ja que com s’ha dit adés són 
els registres formals els que s’aprenen específicament en el context escolar–, la situació 
comunicativa que es busca en les entrevistes és, precisament, una situació formal, en 
què els entrevistats utilitzen un estil de parla acurat. López Morales (1994 : 82) indica 
que una de les millors maneres d’accedir a un registre lingüístic acurat o formal és 
utilitzar un entrevistador de fora del grup entrevistat i explicar a l’informant que 
l’entrevista té un objectiu lingüístic, normalment descriure la forma del parlar de la 

                                                                                                                                               
a referent la descripció dialectal d’aquest autor. La resta de mots s’han triat perquè ha semblat que eren els 
que presentaven més possibilitats de variació a partir del nostre coneixement de la parla dels jóvens i del 
parlar de la comarca. 
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localitat de l’entrevistat. La utilització d’aquesta tècnica juntament amb l’ús d’un 
qüestionari tancat, i l’enregistrament de la part inicial de les entrevistes (fonètica) de la 
població més jove –que afegeix un plus de formalitat–, ens ha permés assegurar-nos que 
els informants han utilitzat al llarg de l’entrevista, i en la mesura de les seues 
possibilitats, un registre formal. 

La durada de les entrevistes és d’aproximadament una hora, amb diferències 
lògiques degudes a la personalitat de cada entrevistat.513 Una durada superior implica un 
risc de cansament dels subjectes (López Morales, 1994 : 83). S’ha enregistrat l’apartat 
de fonètica de totes les entrevistes realitzades a la població més jove, però no s’ha fet 
sistemàticament entre la població de més edat perquè es va constatar que comportava 
en molts casos una situació incòmoda per als entrevistats. Pel que fa a l’entrevistador ha 
estat en tots els casos el mateix. Si bé hi ha autors (López Morales, 1994 : 84) que 
recomanen limitar el nombre d’entrevistes que realitza cada enquestador per tal de 
limitar-ne el cansament –que podem donar fe que existeix–, també hi ha avantatges en 
el fet que hi haja un únic entrevistador. Els principals són la unitat de criteri a l’hora de 
valorar les variables lingüístiques i la utilització d’una metodologia homogènia en el 
procés de realització de les entrevistes. 

En la selecció dels informants de les generacions adultes (pares i avis) s’han 
buscat en cada població parlants que tant ells com els seus progenitors fossen nascuts en 
la localitat, i només excepcionalment s’ha entrevistat alguna persona que un dels 
progenitors fos de la mateixa població i l’altre fos valencianoparlant però nascut en una 
localitat diferent. En el cas d’Alacant s’han buscat informants nascuts a la ciutat mateix 
–intentant que fossen representatius dels diferents barris de la localitat–, i s’han evitat 
els informants de les partides rurals.514 En aquesta població ha resultat molt difícil 

                                                 
513 Generalment els entrevistats de més edat tarden més en la realització de les enquestes. 
514 Segura (1996 : 284) assenyala que la ciutat d’Alacant és una àrea de transició, on s’amalgamen trets 

lingüístics que provenen tant dels lectes del nord com dels del sud. No és un centre irradiador de formes 
lingüístiques noves, sinó més aïna un centre cohesionador d’altres zones, que ha rebut tant el parlar 
provinent del nord com el provinent del sud. Segons aquest autor (1996 : 17) la ciutat pot quedar dividida 
en dues zones, amb alguna característica lingüística que les diferencia : una zona estaria formada pels 
barris de Benalua, la Florida, Sant Gabriel, etc., fins a l’antic Riuet (avui avinguda d’Òscar Esplà), i 
estaria poblada en part per gent provinent de les partides rurals del sud del terme (partides com el Bacarot, 
el Rebolledo, etc., amb influències lingüístiques d’Elx), que presenta trets lingüístics d’aquesta 
procedència ; l’altra zona estaria formada pels barris de les Carolines i el Pla, i tindria molta relació amb 
l’Horta d’Alacant, d’on procediria una part de la seua població que presenta trets lingüístics semblants als 
de l’Horta alacantina. En tot cas, l’autor mateix assenyala que la divisió està en l’actualitat molt diluïda. 
Aquesta situació és la causa perquè s’han triat els informants de diferents barris alacantins. El fet d’evitar 
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localitzar informants, sobretot de la generació dels pares, per causa del trencament de la 
transmissió lingüística intergeneracional. El fenomen ha estat investigat per Montoya, 
que afirma taxativament : “[...] ja no queden alacantins menors de 50 anys que hagen 
rebut el català en família” (1996 : 83). A més, s’ha de tenir present que els criteris 
utilitzats en aquest treball per a determinar la mostra són més estrictes que els utilitzats 
per Montoya en la investigació que citada. És per això que totes les entrevistes 
realitzades a la població adulta d’Alacant (9) corresponen a la generació dels avis.515 En 
cada localitat i per a cada grup d’edat s’ha buscat un nombre semblant d’informants dels 
sexes masculí i femení. Els grups d’edat han estat : a) generació dels avis : 60 anys o 
més ; generació dels pares : entre els 25 i els 59 anys ; generació dels fills : menys de 18 
anys.516 S’ha evitat entrevistar persones que tinguen una posició en el mercat lingüístic 
(Boix & Vila, 1998 : 140) directament relacionada amb l’ús de formes lingüístiques 
prestigioses. Per això cap dels entrevistats té com a professió la docència (mestres, 
professors, etc.). Al principi també es va intentar evitar les persones que tenien els fills 
matriculats en programes educatius bilingües, ja que aquest fet pot contaminar la parla 
genuïna de cada població, però prompte es va veure que en la generació dels pares, i 
sobretot en algunes poblacions, és un fet relativament freqüent i, per tant, amb un cert 
pes en el model de llengua d’aquesta generació. Per això en la mostra final hi ha alguns 
pares i mares –encara que pocs– que porten els fills als programes educatius bilingües. 

En el procés de realització de l’entrevista s’ha mantingut sempre una actitud 
propera a l’enquestat per tal d’afavorir la confiança i la comunicació, però al mateix 
temps respectuosa i una mica formal, ja que l’estil acurat és l’objectiu de l’enquesta. Pel 
que fa al model de llengua de l’entrevistador, ha estat un registre estàndard proper a la 
                                                                                                                                               
les partides rurals, –on en l’actualitat resulta més fàcil trobar informants, sobretot jóvens, perquè no s’ha 
perdut tant la transmissió lingüística intergeneracional com a la capital i, a més, la població no està tan 
mesclada–, és perquè la parla de les partides està en l’actualitat més relacionada amb la parla de les 
poblacions catalanoparlants de l’entorn que amb la de la capital. Així, la parla de les partides del sud té 
influències d’Elx, la de les partides de la zona central (el Moralet, el Verdegàs, la Canyada del Fenollar, 
etc.) té influències d’Agost i de Sant Vicent del Raspeig, i la de les partides de l’Horta té influència de 
Sant Joan, de Mutxamel i, en el cas de la partida de Montnegre, també de Xixona. 

515 Aquest fet és un reflex de l’estat lingüístic de la ciutat d’Alacant. No és que no hi haja alacantins de la 
generació adulta que parlen català, sinó que el que resulta molt difícil de trobar són persones d’aquestes 
edats (entre 25 i 59 anys) nascudes a Alacant, que tinguen el català com a primera llengua i que, a més, 
siguen fills de pare i mare alacantins. Per tant, a l’hora d’interpretar els resultats de les taules on hi ha les 
freqüències i els percentatges d’ús de les diferents variants lingüístiques, s’ha de tenir en compte que en el 
cas de la ciutat d’Alacant tota la població adulta entrevistada té més de 60 anys. 

516 Com se sap, són tots alumnes de 8è de EGB o de 2n d’ESO, i la immensa majoria (94.1%) tenen 13 o 
14 anys (supra, pàg. 61). Cal recordar també que les entrevistes es van realitzar durant la segona meitat del 
curs escolar 1996-97 i la primera meitat del curs 1997-98.  



 

El model de llengua  Pàg. 452 

varietat local de la comarca (d’on és originari), fent en algun cas concessions a la 
varietat col·loquial local per tal d’afavorir la comprensibilitat. Aquestes concessions han 
estat, lògicament, més freqüents en el cas dels parlants de més edat. L’entrevistador ha 
memoritzat el qüestionari i ha procurat encadenar les preguntes durant la realització de 
l’enquesta seguint una seqüència més o menys lògica i amb un ritme elevat, que sense 
arribar a fatigar els entrevistats els impedís, o com a mínim els limités, la possibilitat de 
reflexionar sobre la forma de les respostes, de manera que aquestes fossen més 
espontànies. Les respostes es consignaven en un full preparat amb anterioritat, de 
manera que el ritme de l’entrevista no tingués aturades. Aquesta tècnica ha donat bons 
resultats, sobretot amb els subjectes més jóvens. Quan l’entrevistat no trobava la 
resposta a una pregunta se saltava sense insistir-hi massa i més endavant es tornava a 
formular d’una altra manera. En els casos que la resposta inclogués més d’una 
realització de la variable lingüística, o que l’enquestat s’autocorregís, se li demanava que 
valorés quina era la forma que utilitzava més assíduament. De no ser això possible es 
marcava la primera resposta com a predominant i la segona com a secundària.  

Les entrevistes estructurades de qüestionaris fixos i tancats, com la que ací 
s’utilitza, s’empren sobretot en els treballs de dialectologia o de geografia lingüística i en 
l’elaboració de lèxics bàsics (Etxebarria, 1985 : 73 ; Moreno, 1998 : 81). En aquest 
treball s’utilitza també l’entrevista per a l’estudi de la variació fonètica i 
morfosintàctica. El principal avantatge que presenten aquestes entrevistes és que 
permeten obtenir una gran quantitat d’informació lingüística d’una manera molt 
sistemàtica. La seua utilitat és sobretot evident en l’estudi d’aquelles variables 
lingüístiques que presenten un repertori més ampli, com ara el lèxic. És per això que hi 
ha autors que afirmen que els qüestionaris són la millor opció per a l’estudi de la 
variació lèxica (Moreno, 1998 : 30, 81). L’experiència adquirida com a entrevistadors 
ens permet afirmar que és també una tècnica útil en el camp de la fonètica i de la 
morfosintaxi, sobretot quan un dels objectius de l’estudi és aconseguir una gran 
quantitat d’informació d’un nombre gran de subjectes. S’ha de tenir present que mentre 
molts dels entrevistats són bastant conscients de l’ús que fan del lèxic, sobretot 
d’aquelles variables lèxiques que caracteritzen millor determinades varietats –i que 
tindrien per tant caràcter d’estereotip– (per exemple l’ús de “este” o “aquest”, o de 
“maripossa” o “papallona”), se sol tenir un grau de consciència bastant inferior sobre la 
major part de les variables de tipus fonètic o morfosintàctic, que de fet caldria 
considerar-les com a marcadors o com a indicadors, segons el grau de consciència que 



 

El model de llengua  Pàg. 453 

els parlants tenen del fenomen.517 Així, en la mesura que el parlant pot tenir més en 
compte el context comunicatiu té també més llibertat per a controlar els seus actes 
lingüístics. En conseqüència, el control dels parlants sobre els elements fonètics i 
morfològics de les seues produccions lingüístiques és reduït, especialment en l’aspecte 
fonètic. Per contra, en el nivell lèxic –que és el més contextualitzat–, els parlants tenen 
més possibilitats de controlar les produccions (Martín Butragueño, 1993 : 340-342, 351).  

 Com és evident, hi ha precedents d’utilització de qüestionaris com aquest en la 
investigació sociolingüística. En el nostre context, la majoria de les investigacions que 
des d’una o altra perspectiva analitzen el model de llengua dels jóvens han utilitzat 
tècniques semblants a les ací emprades.518 En l’àmbit de la llengua castellana és molt 
coneguda la investigació de sociolingüística urbana d’Etxebarria (1985 : 73 i ss.), que 
utilitza un qüestionari estructurat i fix per a investigar la variació sociolingüística en el 
lèxic de Bilbao. 

7.5.2 La mostra 

Com a punt de partida de l’anàlisi de la variació lingüística generacional s’han 
pres les descripcions dialectològiques dels parlars de la comarca i de les diferents 
localitats en què se centra l’estudi.519 Encara que es disposa d’un nombre suficient 
d’enquestes realitzades a les generacions dels avis (n = 17) i dels pares (n = 9), el grau 
de representativitat d’aquests grups generacionals no és comparable al de la població 
jove que s’estudia. Per això, les dades d’aquests dos grups s’utilitzaran en principi amb 
la finalitat de contrastar els resultats dels estudis dialectològics precedents. En general, 
pensem que mentre les dades de la població dels avis deuen ser bastant homogènies i 
bastant semblants a les de les descripcions dialectals de les varietats locals tradicionals, 
les enquestes realitzades al grup dels pares deuen mostrar el canvi generacional lògic, i 
també deuen mostrar que aquest grup és més permeable que l’anterior a les innovacions 
lingüístiques per causa del major contacte amb el registre estàndard a través de la 
televisió i, en alguns casos, per la relació amb el sistema escolar realitzada de manera 

                                                 
517 Variables com l’elisió o la pronunciació de la [d] intervocàlica serien marcadors, ja que el grau de 

consciència d’almenys una part dels parlants és superior al que tenen d’altres fenòmens fonètics, com ara el 
betacisme o el ieisme, que serien indicadors. 

518 Com per exemple, Carda (1990), Brotons (1993), Ponsoda (1996b) o Ponsoda & Segura (1997). 
519 Infra, pàg. 457 i ss. 



 

El model de llengua  Pàg. 454 

vicària a través dels fills. Les dades obtingudes d’aquests grups d’edat també serviran 
per a completar la informació dels treballs dialectològics precedents en aquelles 
variables lingüístiques que no han estat descrites i, sobretot, com a punt de comparació 
amb el model de llengua de les generacions més jóvens per a comprovar les tendències 
lingüístiques que apareixen actualment en la variació lingüística generacional. 

Pel que fa al grup d’enquestats en edat escolar, l’amplitud de la mostra (n = 112) 
permet pensar que el model de llengua descrit és representatiu del dels adolescents de la 
comarca de l’Alacantí. Com que un dels objectius principals del treball és l’anàlisi de la 
incidència de la primera llengua i dels diferents programes educatius en el model de 
llengua dels alumnes, aquests han estat agrupats segons aquestes variables. S’han 
considerat programes bilingües el Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i el Programa 
d’Ensenyament en Valencià (PEV), però també el Programa d’Incorporació Progressiva 
en aquells casos en què s’ha introduït el català com a llengua d’instrucció (PIP 
bilingüe),520 ja que tots aquests programes incorporen amb una certa intensitat el català 
com a llengua vehicular d’una part significativa dels ensenyaments. Una altra possibilitat 
hagués estat considerar a banda el PIP bilingüe, però s’haurien obtingut uns grups 
d’alumnes més desequilibrats. En concret, en el treball s’utilitzaran els grups següents :  

a) alumnes catalanoparlants i bilingües familiars escolaritzats en castellà que 
només cursen en català l’assignatura Valencià521 (n = 14 - 12.5% del total) ;  

                                                 
520 Es pot consultar una descripció d’aquests programes educatius a supra, apartat 1.2, pàgs. 10 i ss. 
521 És a dir, alumnes del que s’ha anomenat PIP bàsic. Encara que en aquest grup s’inclouen alumnes que 

s’autoconsideren bilingües familiars, s’ha pogut comprovar que tots els alumnes d’aquest grup parlen 
habitualment català en la família, cosa que no passa, per exemple, en la totalitat dels alumnes del grup de 
bilingües familiars dels programes bilingües. Són, per tant, alumnes que tenen molt de contacte amb el 
model de llengua tradicional de la comarca. 
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b) alumnes castellanoparlants escolaritzats en català522 (n = 29 - 25.9% del 
total) ;  

c) alumnes bilingües familiars escolaritzats en català523 (n = 35 - 31.3% del 
total) ;  

d) alumnes catalanoparlants escolaritzats en català524 (n = 34 - 30.4% del total). 

Com es pot comprovar, els tres darrers grups són bastant equilibrats, mentre que 
el primer grup té un nombre més reduït d’alumnes. Per aquesta raó s’ha fet un únic grup 
amb els alumnes bilingües familiars i catalanoparlants escolaritzats en el PIP bàsic. No 
s’han considerat els alumnes castellanoparlants escolaritzats en el PIP bàsic perquè la 
competència lingüística en llengua catalana que adquireixen durant l’ensenyament 
obligatori és, en general, molt limitada, i solen presentar un model de llengua amb 
mancances molt importants que no és comparable al dels grups que sí que s’han tingut 
en compte. 

7.5.3 L’anàlisi dels resultats 

Pel que fa a l’anàlisi concreta dels resultats, s’analitzaran les tendències en 
cadascuna de les variables lingüístiques contrastant el model de llengua tradicional 
descrit pels dialectòlegs i les produccions dels tres grups generacionals que s’han 
enquestat. També es tindran en compte les produccions de les diferents localitats de 
l’enquesta. Dins del grup d’edat escolar, es descriuran les tendències que es detecten 
segons les combinacions de les variables primera llengua i programa educatiu. 
Finalment, tot seguint el model de Ponsoda i Segura (1997) i de Segura (en premsa), es 
classificaran les produccions lingüístiques en quatre grups segons siguen formes 
tradicionals locals (o no) i segons siguen (o no) formes normatives. Les combinacions 
possibles són quatre : a) tradicional i normativa (+T+N) ; b) tradicional i no 
normativa (+T-N) ; c) no tradicional i normativa (-T+N) ; d) no tradicional i no 

                                                 
522 En aquest cas són alumnes del programa que s’ha anomenat PIP bilingüe i del PIL. 
523 Són també alumnes escolaritzats en el PIP bilingüe i en el PIL. 
524 Es tracta d’alumnes del PIP bilingüe, del PIL i del PEV. 
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normativa (-T-N). A més, es tindrà en compte la influència del castellà.525 Així, per 
exemple, en la combinació (b) convé tenir en compte si les formes tradicionals però no 
normatives són el resultat de la influència del castellà ; en el grup tercer (-T+N) caldrà 
considerar si la introducció de formes normatives no tradicionals està reforçada pel 
model de la llengua majoritària ; per últim, és evident que la majoria de trets lingüístics 
de la combinació (d) (-T-N) deuen ser conseqüència de la pressió de la llengua 
majoritària. L’anàlisi dels resultats segons les relacions entre aquestes categories de 
variables lingüístiques i els grups generacionals de l’estudi permetrà valorar d’una 
manera global les tendències del canvi lingüístic generacional. 

7.6 Estudis sobre la varietat lingüística de l’Alacantí i sobre el model de 
llengua dels jóvens 

Aquest treball se centra en l’anàlisi de la variació lingüística generacional en la 
comarca de l’Alacantí. D’entre les variables que poden influir en aquest procés, 
s’analitzarà específicament la relació entre els diferents programes educatius i les 
direccions del canvi lingüístic generacional. Els estudis que es tindran presents com a 
precedents es poden classificar en dos grups : d’una banda, els estudis dialectològics 
sobre el parlar de l’Alacantí i de les comarques veïnes ;526 d’altra banda, interessen 

                                                 
525 En parlar de la influència del castellà no ens referim exclusivament a la interferència de la llengua 

majoritària, sinó al fenomen, més general, que els trets lingüístics que són paral·lels als del castellà (siguen 
o no resultat d’interferències lingüístiques) és més fàcil que es mantinguen i s’estenguen. 

526 Els diferents estudis dialectològics han fet ús de denominacions diferents per a referir-se tant a la 
parla de la ciutat d’Alacant com a la de la comarca de l’Alacantí i, d’altres vegades, en referència a àmbits 
territorials més extensos que varien entre les comarques catalanoparlants situades al sud del riu Xúquer o 
les situades al sud de la línia de la frontera històrica Biar-Busot. Els termes més utilitzats han estat : 
“valencià-alacantí” o “alacantí”, (Barnils, 1913 : 18-25), “alacantí” (Badia, 1981 : 22), “valencià 
meridional” (Veny, 1978 : 203 ; Alpera, 1981 : 100), “alacantí” o “parlar alacantí” (Sanchis, 1956 : 151-
186 ; 198510 : 85 ; 1980 : 134-135), “alacantí” o “valencià meridional alacantí” (Colomina, 1985 : 60), 
“valencià de l’Alacantí-Vinalopó” (Gimeno, 1986 : passim ; Colomina, 1999 : 111-112), “parlar 
d’Alacant” (Segura, 1996 : passim). Nosaltres hem cregut convenient utilitzar les formes “parlar 
d’Alacant” o “parlar de l’Alacantí” per referir-nos als lectes emprats a la ciutat d’Alacant i la seua 
comarca. Per tant, en aquest treball, els termes “parlar d’Alacant” –de la ciutat– i “parlar de l’Alacantí” –
de la comarca– no són sinònims. Emprarem preferiblement aquesta darrera denominació, ja que és la que 
concorda amb l’àrea objecte d’estudi, i es restringirà la primera per a quan calga referir-se exactament a la 
parla de la capital. Aquesta opció, evidentment, no obvia que en la descripció dialectològica del parlar 
d’Alacant o del parlar de l’Alacantí s’haja de fer referència als parlars limítrofes, per tractar-se d’una àrea 
de transició entre diverses varietats dialectals. Per a referir-nos al context més ampli on s’emmarca el 
parlar de l’Alacantí s’utilitzarà la terminologia de Gimeno (1986) i Colomina (1999) “valencià de 
l’Alacantí-Vinalopó” en referència als territoris situats al sud de la frontera històrica Biar-Busot, i 
“valencià meridional” en referència –amb un sentit més general–, als lectes del sud del País Valencià. 
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també els estudis sobre el model de llengua dels jóvens i sobre la variació lingüística 
generacional, especialment aquells treballs realitzats en el nostre context.  

Per a la caracterització lingüística del parlar de l’Alacantí cal basar-se sobretot 
en els treballs de Colomina (1985a, 1986), i de Segura (1996) ja que són els estudis 
dialectològics més recents i complets que abracen el nostre àmbit d’estudi. Colomina 
(1985a) estudia el parlar de les comarques situades al sud de la frontera històrica que 
seguia la línia Biar-Busot, encara que també inclou en l’estudi els municipis veïns que se 
situen al nord d’aquest límit. Per tant, s’hi estudien totes les poblacions de la comarca de 
l’Alacantí i algunes poblacions d’altres comarques veïnes (les comarques del Vinalopó, 
l’Alcoià, la Marina Baixa i la localitat de Guardamar, al Baix Segura). Un aspecte 
remarcable d’aquest treball és que dins del mètode de base geolingüística que utilitza 
també aporta dades sobre la variació sociolingüística, sobretot referides a la variació 
generacional. En el seu treball de 1986, Colomina estudia monogràficament alguns 
fenòmens lingüístics que caracteritzen el parlar de l’Alacantí. Segura (1996) fa un estudi 
monogràfic exhaustiu de la parla del municipi d’Alacant, que inclou tant la parla de la 
ciutat com la de les partides rurals que depenen d’aquesta localitat. 

S’afegiran dades complementàries d’altres estudis lingüístics en aquells aspectes 
que siguen interessants, bé perquè precisen l’abast dels fenòmens lingüístics o els 
resultats d’altres treballs, o bé perquè les solucions reportades per al parlar de l’Alacantí 
siguen diferents de les de les àrees lingüístiques que l’envolten. Entre els treballs 
complementaris que se citen cal destacar els de Colomina (1984, 1991), Montoya (1981, 
1989), Veny (1976, 19834), Todolí (1993) i Segura (1998). 

No hi ha gaires estudis sobre el model de llengua dels jóvens i sobre la variació 
lingüística generacional en el nostre context, i menys encara que incloguen el programa 
educatiu com una variable sociolingüística dins de l’anàlisi. En aquest camp cal citar els 
treballs de Carda (1990), Brotons (1993) i, molt especialment, les aportacions de 
Ponsoda (1996b), Ponsoda i Segura (1997) i Segura (en premsa). 

El llibre de Carda (1990) té com a finalitat fer una anàlisi sociolingüística del 
lèxic dels adolescents de Vila-Real. Més concretament, estudia el lèxic que utilitzen els 
jóvens d’entre 12 i 17 anys d’aquesta localitat, descriu els fenòmens de variació 
lingüística que s’hi detecten i estudia la relació entre el coneixement del lèxic i altres 
variables socials, com ara l’edat, el sexe, el nivell cultural, l’estatus socioeconòmic i el 



 

El model de llengua  Pàg. 458 

contacte amb la llengua castellana. Metodològicament, l’autora treballa a partir d’una 
mostra de 24 jóvens valencianoparlants, seleccionats de manera que el conjunt fos 
representatiu de les diferents variables socials de l’estudi. A diferència d’aquest treball, 
Carda es basa únicament en enquestes de caire geolingüístic per a fer la tria de les 
variables lèxiques del seu estudi.  

Carda mostra que el lèxic dels adolescents varia d’una forma considerable 
respecte del de les generacions anteriors. Els eixos principals d’aquest canvi són la 
pèrdua o desconeixement de paraules, la substitució per mots castellans i la substitució 
per variants del català normatiu. Segons es desprén del treball, el contacte amb el 
castellà és la causa principal de la diferenciació lèxica. En general, les interferències 
afecten més la població més jove (12 anys), els adolescents que habiten les zones 
perifèriques de la població –amb un major percentatge de població castellanoparlant– i 
els jóvens amb un nivell socioeconòmic i cultural més baix. D’altra banda, la presència 
de variants de lèxic normatiu és bastant reduïda, ja que només representa un petit 
percentatge del total del vocabulari. Com a conclusió de tots aquests fenòmens, l’autora 
alerta que els processos de pèrdua del vocabulari tradicional i la interferència de mots 
castellans s’agreujaran en el futur si no s’actua ràpidament a través de polítiques de 
normalització lingüística més eficaces. 

L’article de Brotons (1993) analitza la parla dels escolars de Petrer de l’últim 
curs de l’ensenyament obligatori (8è de EGB). L’estudi es basa en una mostra de 16 
estudiants bilingües. Són alumnes de la primera promoció que al llarg de la seua 
escolaritat havien tingut l’oportunitat de cursar l’assignatura Valencià, però que no 
havien pogut utilitzar el català com a llengua vehicular en la resta de les matèries del 
currículum escolar. L’autor posa a prova dues hipòtesis : a) els escolars de Petrer que 
han cursat l’assignatura Valencià durant l’ensenyament obligatori no presentaran 
interferències del castellà en el seu vocabulari, almenys en situacions d’ús formal de la 
llengua ; b) els estudiants de Petrer que han cursat l’assignatura Valencià durant 
l’ensenyament obligatori no seguiran la regla variable d’ensordiment de la palatal 
africada sonora ([d Z] > [t S]), regla que s’imposa entre la població de Petrer de menys de 

42 anys. Brotons va seleccionar per a la seua enquesta 110 mots del vocabulari bàsic 
que a Petrer tenen una forma local diferent de la del valencià general, o que presenten 
interferències amb el castellà. També va incorporar mots que solen pronunciar-se amb 
ensordiment de la consonant palatal africada sonora. 
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Els resultats obtinguts no permeten afirmar que es complesquen les previsions de 
la primera de les hipòtesis : el 54% de les produccions dels enquestats presentaven 
interferències del castellà ; pel que fa a la hipòtesi segona, els enquestats pronunciaven 
[t S] en el 36.4% de les produccions susceptibles de ser ensordides. Aquesta xifra és 

inferior a la que podria esperar-se a partir dels treballs de Montoya (1989, 1992), per la 
qual cosa l’autor afirma que les classes de Valencià juntament amb l’arribada de la 
televisió en llengua catalana inverteixen entre els escolars menors de 14 anys la regla 
variable d’ensordiment del so [d Z]. En resum, Brotons conclou que el fet que els 

alumnes bilingües tinguen classe de llengua catalana al llarg de la seua escolaritat 
obligatòria no garanteix que elimine en la seua parla les interferències del castellà, ni tan 
sols en el vocabulari bàsic quotidià i d’alta freqüència d’ús escolar. 

Els treballs de Ponsoda (1996b), Ponsoda i Segura (1997) i Segura (en premsa) 
són els que més s’assemblen al nostre, ja que tots formen part d’un mateix projecte 
d’investigació. La metodologia emprada en aquestes investigacions per a l’anàlisi del 
model de llengua és semblant a la que ací s’empra, mentre que el que varia és l’àmbit de 
la investigació, tant pel que fa a l’abast territorial, com a l’edat dels enquestats i a la 
quantitat de variables lingüístiques incloses en l’enquesta. 

Ponsoda (1996b), després d’una interessant reflexió sobre el procés de 
codificació lingüística i l’establiment i l’ús de la normativa al País Valencià, presenta els 
resultats d’una enquesta sobre 25 variables fonètiques, morfològiques i lèxiques 
realitzada a una mostra de 220 persones procedent de diferents comarques alacantines : 
l’Alacantí, les Valls del Vinalopó, el Baix Vinalopó, la Marina Alta, la Marina Baixa, 
l’Alcoià i el Comtat. Els enquestats pertanyien a les tres generacions (44 avis i àvies, 61 
pares i mares i 115 escolars). Pel que fa als escolars es classificaven en 3 grups segons la 
primera llengua i el tipus de programa educatiu : catalanoparlants matriculats en un 
programa que usa el català com a llengua vehicular (45), castellanoparlants matriculats 
en un programa vehiculat en català (26), i catalanoparlants matriculats en un programa 
vehiculat en castellà i que només estudiaven l’assignatura Valencià (44).  

Les conclusions d’aquesta investigació indiquen amb claredat que mentre la 
simple introducció de la llengua catalana com a assignatura no modifica gaire el model 
de llengua dels alumnes catalanoparlants, l’ús del català com a vehicle d’ensenyament sí 
que tendeix a anivellar les diferències dialectals. Pel que fa a la variació en els diferents 
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subsistemes lingüístics, l’estudi mostra com els principals motors de la variació fonètica 
són el contacte amb la llengua escrita i la influència del castellà. En el cas del lèxic es 
posa de manifest com l’escola contribueix a recuperar formes normatives i a introduir 
mots desconeguts per les generacions anteriors, però això només s’esdevé quan es tracta 
de mots d’ús freqüent en l’àmbit escolar. La morfologia seria el subsistema lingüístic 
menys afectat per la variació generacional, que afectaria sobretot l’ús dels pronoms 
febles per la influència del castellà. Per últim, Ponsoda també alerta de la pressió que 
exerceix el castellà sobre el model de llengua dels escolars, tot produint que la llengua 
de les generacions més jóvens convergesca cada vegada més cap a solucions 
lingüístiques semblants a les castellanes. 

El treball de Ponsoda i Segura (1997) és bàsicament una ampliació del s’acaba 
de comentar, feta amb una metodologia semblant. La grandària de la mostra augmenta a 
350 persones (70 avis, 92 pares i 188 escolars). Pel que fa als escolars, 70 són 
catalanoparlants que estudien en català, 54 són castellanoparlants escolaritzats en català 
i 64 són catalanoparlants escolaritzats en castellà. Les comarques originàries són les 
mateixes que les de l’estudi anterior, però els autors remarquen que no han inclòs en 
l’estudi subjectes de la ciutat d’Alacant.527 A més, s’aplica un sistema de ponderació per 
tal que els resultats de la mostra –que en principi no és proporcional a la quantitat 
d’alumnes de cada comarca o de cada grup– s’apropen més a la realitat. Pel que fa a les 
variables lingüístiques estudiades, són vint-i-tres :528 10 de fonètiques, 16 de 
morfològiques i 7 de lèxiques. La diferència més important respecte de l’estudi anterior 
rau en la major quantitat d’individus enquestats i en l’aprofundiment de l’anàlisi dels 
resultats, cosa que produeix unes conclusions més concretes i interessants. No cal 
resumir els resultats pròpiament lingüístics (referits a fenòmens com ara el betacisme, el 
ieisme, les combinacions pronominals, les tries lèxiques, etc.), ja que es comenten com a 
punt de referència obligatori d’aquest estudi. Les conclusions generals ratifiquen les de 
l’article anterior de Ponsoda (1996b). Es constaten les dues tendències generals 

                                                 
527 Les raons d’aquesta omissió són la reduïda proporció de subjectes escolaritzats en programes 

educatius vehiculats en llengua catalana i el fet que els alumnes d’aquests programes de la ciutat d’Alacant 
no són representatius del parlar tradicional de la localitat, ja que la pràctica totalitat o bé són 
castellanoparlants o bé són fills de persones que provenen d’altres comarques catalanoparlants, de manera 
que els seus trets lingüístics no pertanyen al model tradicional alacantí. En tot cas cal assenyalar que en el 
present estudi sí que s’estudien els resultats dels alumnes de la ciutat d’Alacant, encara que som conscients 
de l’evidència expressada per Ponsoda i Segura. 

528 Les variables lingüístiques són pràcticament les mateixes que en l’estudi anterior –de fet n’hi ha 
alguna més–, però s’agrupen de manera diferent, cosa que produeix algun petit canvi en el còmput. 
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d’anivellament entre les varietats dialectals i de convergència envers els castellà. Pel 
que fa als programes educatius, torna a demostrar-se que el fet de cursar únicament 
l’assignatura Valencià no afecta gaire el model de llengua dels alumnes catalanoparlants, 
mentre que l’ensenyament en català sí que produeix uns resultats notables per tal 
d’aconseguir que els alumnes tinguen un bon domini del registre estàndard. En relació 
als diferents subsistemes de la llengua, s’observa que la fonètica és el camp més 
permeable a la castellanització i en el que hi ha més dificultats per al compliment de la 
norma ; en la morfologia hi ha un cert equilibri entre les formes tradicionals, la 
incorporació de formes normatives i la interferència del castellà ; per últim, en el lèxic 
pot veure’s com s’accepten amb rapidesa les novetats i, al mateix temps, comença a 
advertir-se l’existència d’una certa “promiscuïtat” no desitjable de formes locals i de 
formes procedents de varietats dialectals diferents (Ponsoda & Segura, 1997 : 90-91). 

El treball de Segura (en premsa) afegeix un punt de vista nou al tractament de les 
dades de la investigació que s’acaba de ressenyar. S’hi aplica el concepte de “qualitat 
lingüística” a l’anàlisi de la llengua utilitzada per les diferents generacions de parlants 
valencians. Si bé el concepte de qualitat lingüística es refereix tant al grau de bilingüitat 
com al grau d’acceptació de les formes del registre estàndard entre la població jove, 
l’article se centra en aquesta segona dimensió del terme :  

Así pois, falaremos ó longo desta comunicación de calidade lingüística sempre en 
relación ó grao de aceptación-rexeitamento dos modelos normativos, ó grao de 
conservación-abandono dos trazos tradicionais da fala da comarca, tanto ás 
interferencias como ás posibilidades normativas ou normativizables e ó 
coeficiente de adhesión ás formas que teñen analoxías en castelán, xa sexan 
estas normativas en catalán ou non (Segura, en premsa). 

Les formes lingüístiques investigades, que són les mateixes que les de l’article de 
Ponsoda i Segura (1997), són classificades en quatre grups : a) formes normatives que 
no formen part de cap de les parles tradicionals de la zona estudiada (+N-T) ; b) formes 
tradicionals que coincideixen amb les formes normatives (+N+T) ; c) formes 
tradicionals no normatives (normalment vulgarismes, pronuncies locals, etc.) però que 
no són el resultat de la influència del castellà (-N+T) ; d) formes no normatives que 
provenen del castellà (+C). Pel que fa als grups lingüístics, es tenen en compte les 
generacions dels avis, dels pares i dels alumnes, i en aquest grup es tenen en compte 3 
subgrups : 1) catalanoparlants escolaritzats en català ; 2) catalanoparlants escolaritzats 
en castellà que només reben una assignatura de llengua catalana ; 3) castellanoparlants 
escolaritzats en català. 
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En el gràfic 1 es poden 
veure resumits els resultats del 
treball de Segura.529 Mentre que la 
parla dels grups generacionals dels 
avis i dels pares presenta poca 
influència de les formes normatives 
no coincidents amb les parles 
tradicionals, els escolars presenten 
una major permeabilitat als canvis, 
encara que les formes introduïdes 
no sempre són les normatives. En 
concret, en la parla del grup dels 
escolars s’observen les tendències 
següents : a) descens general de les 
formes tradicionals que coincideixen amb la normativa (del 68.1% dels grups adults al 
51.8%) ; b) s’hi introdueixen fàcilment els trets normatius no tradicionals que tenen 
paral·lelisme amb el castellà (com per exemple el betacisme) o són reforçats per 
l’ortografia (passen del 33% al 67.4%) ; c) hi ha un descens apreciable dels trets 
tradicionals no normatius, com ara les pronúncies locals o els vulgarismes (del 54.8% al 
37%) ; d) les innovacions normatives respecte de la varietat tradicional són molt 
reduïdes (3.6%) ; e) els escolars aconsegueixen reduir en les seues produccions les 
interferències del castellà (del 31.9% al 24.6%). 
 

                                                 
529 Les formes no normatives que provenen del castellà (+C) apareixen retolades en el gràfic amb l’etiqueta 
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gràfic 1 : comparació dels trets lingüístics de les generacions 
dels avis, dels pares i dels escolars (Segura, en premsa) 
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Els resultats obtinguts per Segura en la comparació de les produccions 
lingüístiques dels tres grups d’esco-
lars es poden veure en la taula 1. La 
comparació entre els dos grups de 
catalanoparlants mostra una 
diferència clara de les variables que 
indiquen la qualitat lingüística a 
favor dels alumnes escolaritzats en 
català. Les tendències generals 
d’aquest grup són les mateixes que 
les del grup d’escolars en general 
(s’anivellen les diferències interdialectals i disminueixen les interferències del castellà), 
però accentuades a favor de la qualitat lingüística. Malgrat això, Segura interpreta que el 
nivell de qualitat lingüística aconseguit per aquest grup no arriba al que es podria 
considerar com a acceptable. Pel que fa al grup castellanoparlant, presenta unes 
produccions lingüístiques que són també previsibles : no tenen problemes per a utilitzar 
les formes normatives però sobretot utilitzen d’una manera molt destacada aquells trets 
normatius que s’assemblen més a la seua primera llengua. Alhora, són el grup que menys 
empra els vulgarismes i els localismes del català, i pel que fa a les interferències del 
castellà, en fan menys que el grup d’alumnes catalanoparlants escolaritzats en castellà. 
De tota manera tenen tendència a usar castellanismes en contextos que normalment no 
ho fan els catalanoparlants, cosa que Segura interpreta com a lapsus o com el resultat 
d’una competència lingüística en català encara en vies d’adquisició.  

En analitzar els diferents subsistemes lingüístics Segura arriba a la conclusió que 
són afectats per la tendència normativitzadora de manera diferent, ja que el control que 
hi tenen els parlants és també diferent. És aquesta la causa per la qual únicament en el 
subsistema lèxic hi ha una introducció (o reintroducció) important de formes 
normatives, mentre que en la fonètica i en la morfologia, subsistemes menys 
controlables pels parlants, la introducció de noves formes normatives pot qualificar-se 
d’insignificant. En conclusió, Segura acaba ressaltant en la seua comunicació la pobresa 
dels canvis en un procés de normalització lingüística en què la llengua minoritzada està 
en contacte directe amb la llengua dominant, i advoca per una política de territorialitat 

 Cat. + LRnia Cat. + non LRnia Cast. + LRnia 

+N+TBC 54.9% 49.6% 39.2% 

+NBT+C 65.0% 57.7% 83.3% 

BN+TBC 30.6% 51.0% 14.9% 

+NBTBC 41.9% 15.9% 54.5% 

BNBT+C 17.8% 29.9% 24.7% 

taula 1 : comparació dels trets lingüístics dels tres grups 

d’escolars (Segura, en premsa) 
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com la única que podria millorar la qualitat lingüística de les noves generacions. 

7.7 Anàlisi dels resultats 

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts en la present investigació, 
tot classificant-los segons els diferents subsistemes lingüístics. En cada apartat es 
resumeixen els resultats de la investigació dialectològica prèvia i de les prescripcions de 
les propostes normatives, i tot seguit es presenten i analitzen els resultats de les 
enquestes realitzades. 

7.7.1 Variables fonètiques 

7.7.1.1 Les vocals obertes 

Segura (1996 : 24, 281) assenyala que al parlar d’Alacant es mantenen bé les 
vocals obertes i les tancades en qualsevol posició, però alerta que entre els grups d’edat 
més jove s’ha produït un procés castellanitzant de tancament de les vocals obertes, que 
condueix a la identitat entre els subsistemes vocàlics tònic i àton i el sistema vocàlic del 
castellà. Aquest fenomen no sols afectaria el parlar d’Alacant, sinó també molts parlants 
jóvens del tot el Vinalopó.530 Hi ha un fenomen relacionat, que és la tendència general 
entre el jóvens de tota la zona de l’Alacantí-Vinalopó que fan harmonia vocàlica al 
tancament de les vocals obertes /E/ i /ç/. Aquest fenomen Segura el documenta en els 

mots [kóso], [pórto], [téle] i [tére] (1996 : 35).531 

La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I. Fonètica (d’ara 
endavant PEOLC I), de l’Institut d’Estudis Catalans, només esmenta com a propi de 
l’àmbit general el sistema vocàlic tònic de set vocals diferenciades (IEC, 1990 : 13), per 
la qual cosa, i com resulta obvi, no és normativament admissible el tancament de les 
vocals obertes. En l’enquesta s’han tingut en compte els mots cel i pont per a valorar la 
realització d’aquests fonemes en un context de mot monosíl·lab, i les realitzacions dels 

                                                 
530 Segura (1998) no descriu el fenomen en el seu detallat estudi de la parla d’Elx, ni tampoc Montoya 

(1989), encara que ens consta que funciona a les comarques del sud valencià, especialment entre la gent 
més jove. 

531 Colomina només documenta aquest fenomen el 1985 a la Canyada de Biar (1985a : 108-109). 
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mots serra i porta per a un context de possible harmonia vocàlica en mot bisíl·lab.532 Els 
resultats obtinguts són :533 

GENERAL   ESCOLARS  

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

c[E]l 100% 
(17) 

100% (9) 71.4% (80)  78.6% (11) 51.7% 
(15) 

65.7% (23) 91.2% (31) 

c[e]l – – 28.6% (32)  21.4% (3) 48.3% 
(14) 

34.3% (12) 8.8% (3) 

p[ç]nt 100% 
(17) 

100% (9) 67.9% (76)  71.4% (10) 55.2% 
(16) 

57.1% (20) 88.2% (30) 

p[o]nt – – 32.1% (36)  28.6% (4) 44.8% 
(13) 

42.9% (15) 11.8% (4) 

s[E]rra 100% 
(17) 

100% (9) 64% (71)  78.6% (11) 39.3% 
(11) 

60% (21) 82.4% (28) 

s[e]rra – – 36% (40)  21.4% (3) 60.7% 
(17) 

40% (14) 17.6% (6) 

p[ç]rta 100% 
(17) 

100% (9) 72.3% (81)  78.6% (11) 55.2% 
(16) 

68.6% (24) 88.2% (30) 

p[o]rta – – 27.7% (31)  21.4% (3) 44.8% 
(13) 

31.4% (11) 11.8% (4) 

Total [E] 100% 
(34) 

100% (18) 67.7% (151)  78.6% (22) 45.6% 
(26) 

62.9% (44) 86.8% (59) 

Total [e] – – 32.3% (72)  21.4% (6) 54.4% 
(31) 

37.1% (26) 13.2% (9) 

Total [ç] 100% 
(34) 

100% (18) 70.1% (157)  75% (21) 55.2% 
(32) 

62.9% (44) 88.2% (60) 

Total [o] – – 29.9% (67)  25% (7) 44.8% 
(26) 

37.1% (26) 11.8% (8) 

 

                                                 
532 En aquest apartat es té en compte únicament la pronunciació oberta o tancada de la e i de la o en 

contextos on pot aparéixer harmonia vocàlica, ja que aquest darrer fenomen s’estudia més endavant (infra, 
apartat 7.7.1.2, pàg. 467). Per tant, en les dues taules de l’apartat es presenta la pronúncia de la [E] i de la 
[ç] independentment que es produesca el fenomen de l’harmonia vocàlica. 

533 La taula general presenta els resultats de tots els enquestats per generacions, i la taula escolars 
desglossa els resultats de la columna fills de la taula general segons la combinació de primera llengua i 
programa educatiu. En les taules per localitats que es presenten en segon lloc hi ha menys alumnes (n = 
102) que en la taula primera d’escolars (n = 112), ja que en la taula per localitats no s’han tingut en compte 
els escolars que resideixen en poblacions diferents d’Alacant, Mutxamel o Xixona. En les cel·les s’aporta 
el percentatge de les columnes i, entre parèntesis, les freqüències (nombre de casos). En l’anàlisi dels 
resultats per localitats s’ha de tenir present que les distribucions dels grups d’alumnes que s’han format són 
bastant homogènies segons la localitat, ja que la taula de contingència entre els grups d’alumnes i les 
poblacions mostra una relació molt feble entre totes dues variables (p = 0.22780), com es pot veure en la 
figura 2 de l’annex al model de llengua. En tot cas, cal recordar que a Alacant hi ha una forta concentració 
d’alumnes del PIL (el 95.7%) i bilingües (56.5%), a Mutxamel predominen els alumnes del PIL (77.8%), i 
a Xixona els alumnes del PEV (23%) i del PIP bilingüe (27.9%), amb una concentració de catalanoparlants 
més elevada (44.3%). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 

c[E]l 100% (9) 100% (8) 100% (9)  26.1% (6) 77.8% (14) 86.9% (53) 

c[e]l – – –  73.9% (17) 22.2% (4) 13.1% (8) 
p[ç]nt 100% (9) 100% (8) 100% (9)  30.4% (7) 72.2% (13) 78.7% (48) 

p[o]nt – – –  69.6% (16) 27.8% (5) 21.3% (11) 
s[E]rra 100% (9) 100% (8) 100% (9)  17.4% (4) 72.2% (13) 78.7% (48) 

s[e]rra – – –  82.6% (19) 27.8% (5) 19.6% (12) 
p[ç]rta 100% (9) 100% (8) 100% (9)  26.1% (6) 83.3% (15) 88.5% (54) 

p[o]rta – – –  73.9% (17) 16.7 (3) 11.5% (7) 
Total [E] 100% (18) 100% (16) 100% (18)  21.7% (10) 75% (27) 83.5% (101) 

Total [e] – – –  78.3% (36) 25% (9) 16.5% (20) 
Total [ç] 100% (18) 100% (16) 100% (18)  28.3% (13) 77.8% (28) 85% (102) 

Total [o] – – –  71.7% (33) 22.2% (8) 15% (18) 
taula 2 : les vocals obertes 

Les dades precedents mostren amb claredat que mentre que les generacions 
adultes conserven totalment la pronúncia de les vocals obertes [E] i [ç], les generacions 

jóvens comencen a tancar aquestes vocals. El tancament es dóna amb independència del 
context, ja que es veu en la taula que el fet que hi haja harmonia vocàlica influeix ben 
poc en aquest fenomen. El tancament de les vocals està relacionat amb les localitats, ja 
que s’observa que és un fenomen molt més evident en els contextos –la ciutat 
d’Alacant– on hi ha un predomini més evident de la llengua castellana, i descendeix 
gradualment en la resta de localitats a mesura que augmenta el coneixement i l’ús del 
català. Les taules de contingència també mostren que es tracta d’un fenomen clarament 
lligat a la primera llengua (sobretot) i al programa educatiu, ja que en la mesura que els 
alumnes tenen el català com a primera llengua i en la mesura que assisteixen a 
programes educatius bilingües, els percentatges de tancament de les vocals descendeix 
dràsticament. De fet, els grups que més tanquen les vocals són els castellanoparlants i 
els bilingües dels programes educatius bilingües. En resum, es tracta d’un fenomen 
clarament influenciat pel castellà, que afecta només la generació més jove, que es dóna 
amb més freqüència a la ciutat d’Alacant i que està relacionat sobretot amb la primera 
llengua castellana o el bilingüisme familiar. L’estat lingüístic descrit hauria de ser un toc 
d’atenció no només per als ensenyants, sinó en general per a tota la comunitat 
lingüística.534 

                                                 
534 Per a la valoració posterior del fenomen, cal considerar la pronunciació de les vocals tancades [e] i 

[o] en comptes de les vocals obertes [E] i [ç] com a no tradicional i no normativa, amb influència del 
castellà (-T-N+C), mentre que la pronunciació oberta ([E] i [ç]) és la tradicional i normativa (+T+N-C). 
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7.7.1.2 L’harmonia vocàlica 

Colomina (1985a : 75-80 i 271) assenyala l’existència del fenomen habitualment 
anomenat “harmonia vocàlica”, ço és, l’assimilació vocàlica progressiva de la [a] àtona 
final a [E] i [ç ], a la major part de poblacions de la comarca (Alacant, Sant Vicent, Sant 

Joan, Mutxamel, el Campello, Busot, Aigües de Busot). A Agost –igual que en altres 
pobles propers de fora de la comarca com ara Petrer o Novelda– es produeix 
l’assimilació de la [a] àtona final a [E], però no l’assimilació a [ç ]. A Xixona i a la Torre 

de les Maçanes no es produeix el fenomen, igual que als pobles propers de la 
subcomarca de la Foia de Castalla. Sí que es produeix a algunes poblacions de la Marina 
Baixa (La Vila Joiosa, Finestrat, Relleu, Benidorm i la Nucia), mentre que a la resta de 
poblacions d’aquesta comarca no apareix (Colomina, 1991 : 20). 

Segura (1996 : 33-39) remarca que a Alacant es manté amb força aquesta 
assimilació vocàlica progressiva en els mots bisíl·labs, mentre que en els esdrúixols hi ha 
una gran vacil·lació amb tendència a desaparèixer el fenomen. De tota manera, entre els 
mots esdrúixols citats s’observa que els exemples més abundants són de manteniment de 
l’assimilació: història, misèria i tots els mots amb una estructura sil·làbica semblant. 
L’explicació que dóna Segura és que el manteniment es deu al fet que en la pronúncia 
habitual aquests mots funcionen com a paroxítons, i no com a proparoxítons. La resta de 
mots esdrúixols esmentats, on sí que es produeix la vacil·lació o la manca d’assimilació 
(òbila, òbriga, òmpliga, retòlica [retòrica], gèssina), són en la majoria de casos paraules 
d’ús no massa habitual entre les generacions jóvens. Pel que fa als presents de subjuntiu 
d’obrir i omplir, d’ús més freqüent, la manca d’assimilació s’explica possiblement per la 
influència del paradigma verbal. 

La PEOLC I no fa referència explícita a l’harmonia vocàlica. Els tractadistes 
valencians que han fet propostes d’estàndard oral, o bé consideren aquest fenomen com 
a informal, o bé consideren que s’ha d’evitar.535 Les produccions arreplegades en 
l’enquesta són : 536 

                                                 
535 Lacreu considera l’harmonia vocàlica pròpia dels registres informals (1990 : 31), mentre que 

Ferrando (1990 : 55) i Mollà (1990 : 92) opinen que s’ha d’evitar. Ponsoda i Segura (1997 : 63) 
consideren que aquest fenomen és anàleg a les oscil·lacions en el timbre de la a final pròpies d’alguns 
parlars nord-occidentals, que la PEOLC I admet només en l’àmbit restringit i en el registre informal (IEC, 
1990 : 14). 

536 En aquestes taules es reflecteix el fenomen de l’harmonia vocàlica, independentment de la 
pronunciació oberta o tancada de la e i la o, que s’ha estudiat adés (supra, apartat 7.7.1.1, pàg. 464). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

serr[E] 70.6% (12) 44.4% (4) 13.4% (15)  14.3% (2) 10.3% (3) 17.1% (6) 11.8% (4) 

serr[a] 29.4% (5) 55.6% (5) 86.6% (97)  85.7% 
(12) 

89.7% (26) 82.9% 
(29) 

88.2% 
(30) 

port[ç] 82.4% (14) 66.7% (6) 28.6% (32)  35.7% (5) 24.1% (7) 28.6% 
(10) 

29.4% 
(10) 

port[a] 17.6% (3) 33.3% (3) 71.4% (80)  64.3% (9) 75.9% (22) 71.4% 
(25) 

70.6% 
(24) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 

serr[E] 100% (9) 87.5% (7) –  4.3% (1) 33.3% (6) 6.6% (4) 

serr[a] – 12.5% (1) 100% (9)  95.7% (22) 66.7% (12) 93.4 (57) 
port[ç] 100% (9) 100% (8) 33.3% (3)  4.3% (1) 61.1% (11) 24.6% (15) 

port[a] – – 66.7% (6)  95.7% (22) 38.9% (7) 75.4% (46) 
taula 3 : l’harmonia vocàlica 

Cal destacar en primer lloc que s’han trobat casos d’assimilació de la [ç] entre 

les generacions adultes de Xixona, localitat on l’harmonia no ha estat descrita com un 
tret tradicional. El fenomen afecta en aquesta població el 25% dels entrevistats de la 
generació de la gent gran, el 40% dels pares i un poc menys del 30% dels jóvens.537 

També es veu que la realització de l’harmonia vocàlica és un fenomen que 
experimenta variació generacional : a mesura que disminueix l’edat disminueix també 
correlativament la freqüència de realització d’aquest fenomen, que arriba a ser molt 
reduïda entre els més jóvens. Dins de la generació dels alumnes s’observa que el grup 
d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa educatiu monolingüe són els que 
mantenen uns percentatges lleugerament més elevats de realització de l’harmonia, 
mentre que són els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües és que la 
realitzen menys, però en general cal valorar aquestes diferències com a poc importants. 
Aquests resultats fan pensar que és un fenomen destinat a desaparéixer en un futur 
proper.538 

                                                 
537 En el grup dels estudiants el 24.6% realitzen l’harmonia en el cas del mot porta, i el 29.5% en del cas 

de roda. 
538 Cal considerar tradicionals a la comarca tant la realització de l’harmonia vocàlica com la no 

realització. S’ha de tenir present que fem aquesta valoració per al conjunt de la comarca. Per això, com a 
criteri general es considera tradicional qualsevol tret lingüístic que aparega en qualsevol de les tres 
localitats de la comarca que s’estudien. És evident, però, que si en comptes de considerar la comarca es 
consideren les localitats, l’harmonia vocàlica de la [E] no és un tret tradicional a Xixona, i en el cas de la 
[ç] seria tradicional tant l’assimilació com la no assimilació. Per tant, cal classificar la realització de 
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7.7.1.3 Pronúncia dels grups àtons es–, en–, em– més consonant 

Colomina (1985a : 151-153 i 301) afirma que en la major part del valencià 
meridional alacantí, al contrari del que és habitual al català nord-occidental i al valencià 
general, és manté la [e] àtona inicial dels grups es–, en–, em– més consonant i del grup 
eix– més vocal. Però en el cas de la comarca de l’Alacantí, únicament la població 
d’Agost manté la pronúncia de la [e] àtona inicial d’aquests grups, mentre que la resta 
de poblacions l’obrin en [a]. Segura (1996 : 30-31, n. 30), en canvi, afirma que aquest 
fenomen no és categòric a Alacant. Hi troba casos freqüents de vacil·lació en un mateix 
parlant i, a més, observa que mentre que la gent de més edat sol pronunciar les formes 
amb a– inicial, la gent més jove i les persones que intenten parlar correctament empren 
amb més freqüència les formes amb e–. D’aquestes dades dedueix que per al cas 
d’Alacant es tracta d’un fenomen d’interferència amb el castellà. 

Ferrando (1990 : 54) considera admissible en l’àmbit general la pronúncia [a] de 
la e àtona inicial dels mots començats per en–, em–, es–. Mollà (1990 : 91) recomana en 
aquests casos, i també en els mots començats per eix–, la pronuncia [a]. Per contra, 
Lacreu (1990 : 30) aconsella la pronúncia ortogràfica amb e i només considera 
admissible la pronúncia amb [a] en els casos pertinents, que no descriu. La PEOLC I 
només fa referència als mots que presenten els grups es–, en– i em–, i considera que la 
pronúncia [a] és admissible en l’àmbit general, però només en el registre informal (IEC, 
1990 : 14). En aquest treball s’han analitzat els fenòmens d’obertura dels grups es–, en– 
i em– més consonant. Els resultats arreplegats són : 

                                                                                                                                               
l’harmonia vocàlica com un fenomen tradicional i no normatiu (+T-N-C), mentre que la no realització seria 
tradicional i normatiu, però paral·lel a la pronúncia de la llengua majoritària (+T+N+C).  
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GENERAL   ESCOLARS  

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

[e]ncén 23.5% (4) – 73.2% (82)  50% (7) 96.6% (28) 60% (21) 76.5% (26) 

[a]ncén 76.5% (13) 100% (9) 26.8% (30)  50% (7) 3.4% (1) 40% (14) 23.5% (8) 

[e]mbut
539 

47.1% (8) 44.4% (4) 96% (98)  92.3% (12) 100% (25) 97.1% (33) 93.3% (28) 

[a]mbut 52.9% (9) 55.6% (5) 4% (4)  7.7% (1) – 2.9% (1) 6.7% (2) 

Total [e] 35.3% (12) 22.2% (4) 84.1% (180)  70.4% (19) 98.1% (53) 78.3% (54) 84.4% (54)  

Total [a] 64.7% (22) 77.8% (14) 15.9% (34)  29.6% (8) 1.9% (1) 21.7% (15) 15.6% (10) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
[e]ncén 22.2% (2) 12.5% (1) 11.1% (1)  95.7 (22) 83.3% (15) 60.7% (37) 
[a]ncén 77.8% (7) 87.5% (7) 88.9% (8)  4.3% (1) 16.7% (3) 39.3% (24) 
[e]mbut 44.4% (4) 75% (6) 22.2% (2)  100% (22) 88.2% (15) 98.2% (54) 
[a]mbut 55.6% (5) 25% (2) 77.8% (7)  – 11.8% (2) 1.8% (1) 
Total 
[e] 

33.3% (6) 43.7% (7) 16.7% (3)  97.8% (44) 85.7% (30) 78.5% (91) 

Total 
[a] 

66.7% (12) 56.3% (9) 83.3% (15)  2.2% (1) 14.3% (5) 21.5% (25) 

taula 4 : els grups àtons es–, en–, em– més consonant 

Mentre que l’obertura de [e] > [a] és un tret general de la parla de les 
generacions adultes, encara que, com observa Segura, no és un fet categòric sinó que es 
troba subjecte a vacil·lacions, sí que s’ha reduït molt en la generació més jove. El 
fenomen està relacionat tant amb la primera llengua (els alumnes castellanoparlants 
presenten índexs residuals de d’obertura de la [e]), i amb el programa educatiu 
(l’assistència als programes bilingües limita l’aparició del fenomen). Els resultats de la 
generació més jove semblen indicar l’obertura de [e] és una variant lingüística 
condemnada a desaparéixer. Els resultats que s’han obtingut són globalment similars als 
comentats per Ponsoda i Segura (1997 : 62), però s’ha de tenir en compte que aquests 
autors van utilitzar el mot embut com a ítem, que en el nostre cas presenta el 
percentatge més elevat d’aparició de la [e]. En tot cas, Ponsoda i Segura comenten 
l’augment dels percentatges de pronúncia [e] a les comarques de més al sud, i que el 
fenomen s’estén bastant per l’Alacantí, on apareix fins i tot en la parla dels ancians. 

                                                 
539 Cal fer notar que un percentatge relativament elevat d’alumnes (8.9%, n = 10) desconeixen el mot, o 

no el recordaven en el moment de l’enquesta (se’ls preguntava mostrant-los un dibuix de l’objecte). Amb 
bastant freqüència deien “colador” en comptes d’embut. No es tindran en compte aquests alumnes a l’hora 
de calcular els percentatges. 
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Si s’observen els resultats per localitats es veu que a Mutxamel és on les 
vacil·lacions són més evidents, però s’ha de tenir en compte que els resultats d’Alacant 
poden estar influïts pel fet que el total de població adulta entrevistada en aquesta 
localitat correspon a la generació dels més majors. En tot cas, sembla que la presència 
contextual del castellà afavoreix la pronúncia [e]. Si es consideren els contextos 
lingüístics es veu que la pronúncia [a] és afavorida en el mot encén, mentre que el mot 
embut és el que més promou la pronúncia [e]. Una de les causes d’aquestes diferències 
pot ser el fet que les preguntes promovien respostes diferents : encén solia aparéixer en 
posició inicial absoluta, mentre que embut solia aparéixer amb l’article indefinit (un 
embut). Per tant, hi ha la possibilitat que la posició inicial absoluta afavoresca més 
l’obertura en el cas d’encén.540 

7.7.1.4 Realitzacions del diftong [ç @w] 

Colomina (1985a : 80-93 i 272-273 ; 1986 : 299-300) ha estudiat el fenomen de 
l’obertura dels diftongs [o@w] i [ç @w] en el valencià meridional alacantí. Descriu que en 

aquest àmbit hi ha una regla d’obertura dels diftongs [o @w] > [ç @w], i una altra, més 

recent, d’obertura del diftong [ç @w] > [a @w]. El primer fenomen no afecta Xixona i la 

Torre de les Maçanes, és variable a Agost i Sant Joan, i a la resta de poblacions és una 
regla categòrica. La segona regla, la d’obertura de [ç @w] > [a @w], és una regla variable a 

Mutxamel i el Campello i no afecta la resta de la comarca. El principal factor de 
variació de les dues regles és l’edat.541 Mentre que Colomina (1985a : 81) considera que 
es pot relacionar el fenomen amb altres semblants que s’han esdevingut en català (per 
exemple [o@w] > [´ @w] : VO ìCE > vou > veu), encara que no ho afirma explícitament, 

altres autors que han estudiat el fet, com ara Veny (1978 : 207), l’atribueixen a la 
influència del castellà, ja que en el castellà parlat a Múrcia no existeix el diftong [o@w]. 

La PEOLC I no es refereix a aquest fenomen. Ponsoda i Segura (1997 : 65) interpreten 
que es tracta d’un fenomen local que no es pot acceptar en l’estàndard oral. Els resultats 
arreplegats en l’enquesta són : 

                                                 
540 Cal considerar la pronúncia [a] com a tradicional i normativa (+T+N-C), mentre que la pronúncia [e] 

també és tradicional i normativa (+T+N+C), però té al seu favor l’ortografia i el paral·lelisme amb el 
castellà. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

n[o @w] – – 22.3% (25)  14.3% (2) 37.9% (11) 31.4% (11) 2.9% (1) 

n[ç @w] 94.1% (16) 55.6% (5) 26.8% (30)  14.3% (2) 24.1% (7) 17.1% (6) 44.1% (15) 

n[a @w] 5.9% (1) 44.4% (4) 50.9% (57)  71.4% (10) 37.9% (11) 51.4% (18) 52.9% (18) 

[o @w]s – – 30.4% (34)  14.3% (2) 51.7% (15) 37.1% (13) 11.8% (4) 

[ç @w]s 82.4% (14) 44.4% (4) 36.6% (41)  21.4% (3) 34.5% (10) 31.4% (11) 50% (17) 

[a @w]s 17.3% (3) 55.6% (5) 33% (37)  64.3% (9) 13.8% (4) 31.4% (11) 38.2% (13) 

dij[o @w]s – – 22.3% (25)  14.3% (2) 34.5% (10) 25.7% (9) 11.8% (4) 

dij[ç @w]s 76.5% (13) 11.1% (1) 18.8% (21)  21.4% (3) 13.8% (4) 25.7% (9) 14.7% (5) 

dij[a @w]s 23.5% (4) 88.9% (8) 58.9% (66)  64.3% (9) 51.7% (15) 48.6% (17) 73.5% (25) 

Total [o @w] – – 25% (84)  14.3% (6) 41.4% (36) 31.4% (33) 8.8% (9) 

Total [ç @w] 84.3% (43) 37% (10) 27.4% (92)  19.0% (8) 24.1% (21) 24.8% (26) 36.3% (37) 

Total [a @w] 15.7% (8) 63% (17) 47.6% (160)  66.7% (28) 34.5% (30) 43.8% (46) 54.9% (56) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
n[o @w] – – –  56.5% (13) 16.7% (3) 13.1% (8) 

n[ç @w] 88.9% (8) 62.5% (5) 88.9% (8)  21.7% (5) 27.8% (5) 32.8% (20) 

n[a @w] 11.1% (1) 37.5% (3) 11.1% (1)  21.7% (5) 55.6% (10) 54.1% (33) 

[o @w]s – – –  65.2% (15) 27.8% (5) 14.8% (9) 

[ç @w]s 88.9% (8) 50% (4) 66.7% (6)  17.4% (4) 50% (9) 39.3% (24) 

[a @w]s 11.1% (1) 50% (4) 33.3% (3)  17.4% (4) 22.2% (4) 45.9% (28) 

dij[o @w]s – – –  56.5% (13) 11.1% (2) 11.5% (7) 

dij[ç @w]s 77.8% (7) 62.5% (5) 22.2% (2)  8.7% (2) 22.2% (4) 21.3% (13) 

dij[a @w]s 22.2% (2) 37.5% (3) 77.8% (7)  34.8% (8) 66.7% (12) 67.2% (41) 

Total [o @w] – – –  59.4% (41) 18.5% (10) 13.1% (24) 

Total [ç @w] 85.2% 
(23) 

58.3% (14) 59.3% (16)  15.9% (11) 33.3% (18) 31.1% (57) 

Total [a @w] 14.8% (4) 41.7% (10) 40.7% (11)  24.6% (17) 48.1% (26) 55.7% (102) 

taula 5 : realitzacions del diftong [ç @w] 

Els resultats per generacions són molt semblants als obtinguts per Ponsoda i 
Segura (1997 : 65). De fet, s’observen dos fenòmens idèntics : d’una banda, l’augment 
de la pronúncia [a @w] en la generació adulta respecte dels més majors ; d’altra banda, 

aquesta pronunciació [a @w] torna a minvar en la generació dels jóvens perquè apareix la 

realització [o@w], que és desconeguda per a les dues generacions adultes.  

                                                                                                                                               
541 Montoya (1989 : pàgs. 100-101) comenta el fenomen per al Vinalopó Mitjà, tot remetent al treball de 

Colomina (1985a). Està d’acord amb aquest autor que per al Vinalopó Mitjà l’obertura dels diftongs [ow] i 
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Pel que fa als jóvens, s’observa que la pronúncia [a @w] està relacionada sobretot 

amb els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe, mentre que la 
pronúncia tancada [o@w] s’associa sobretot amb els alumnes castellanoparlants del 

programa bilingüe –i en menor grau als alumnes bilingües del mateix programa– i la 
pronúncia [ç @w] és més freqüent entre els alumnes catalanoparlants dels programes 

bilingües. Per tant, cal deduir que la variant [a @w] està associada sobretot amb la primera 

llengua catalana, però l’assistència als programes bilingües afavoreix la no obertura del 
diftong. En el cas dels alumnes castellanoparlants, i en menor mesura dels alumnes 
bilingües dels programes educatius bilingües, el tancament del diftong és degut 
segurament al procés general de tancament de les vocals que ja s’ha comentat abans.  

L’estudi per localitats mostra la major incidència del tancament del diftong entre 
les generacions jóvens d’Alacant, fenomen que és paral·lel al major tancament de les 
vocals que s’observava en aquesta localitat, i que pot ser degut al context més 
castellanitzat.542 L’anàlisi dels contextos lingüístics mostra que el fenomen és més 
freqüent en el mot dijous, seguit per ous i, en últim lloc, per nou. Sembla, doncs, que el 
contacte amb la palatal promou l’obertura, mentre que el contacte amb la nasal la 
limita.543 

7.7.1.5 La metàtesi vocàlica [íR] > [Rí] 

Colomina (1985a : 156 i 306 ; 1986 : 300) ha estudiat la realització de les 
metàtesis [I(R] > [R I(] i [íR] > [Rí]. Ha estudiat la primera de les metàtesis en el mot boira, i 

la segona –que és la que investiguem– en el mot cadira > caïra > caria. Aquest darrer 
fenomen apareix al sud de la línia Biar-Busot, tot coincidint la isoglossa amb l’antiga 
línia fronterera. Afecta totes les poblacions de l’Alacantí llevat de la Torre de les 
Maçanes. Segura (1996 : 71) ha descrit diversos casos de metàtesi a Alacant, tant 
vocàliques com consonàntiques, com ara : caria (cadira), bòria (boira), cúrio (cuiro), 
enjonillar (enginollar < agenollar), gavinet (ganivet), malaena (magdalena), quirdar 
                                                                                                                                               
[çw] > [aw] és una regla categòrica, i opina que és deguda a un canvi lingüístic intern del català. 

542 El percentatge menor d’obertura en [a @w] que s’observa en les generacions adultes d’Alacant és degut 
al fet, ja comentat, que el total d’enquestats adults d’aquesta localitat correspon a la generació més major. 

543 Pel que fa a la classificació de les variants cal considerar la pronúncia [ç @w] com a tradicional i 
normativa (+T+N-C), la pronúncia [a @w] com a tradicional no normativa (+T-N-C) i la pronúncia [o@w] com 
a no tradicional i no normativa (-T-N+C). 
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(cridar), crompar (comprar, els ancians), saflâ (flassada), pac a (cap a), pressona 
(persona, en individus de baix nivell cultural). Aquest mateix autor també ha descrit el 
fenomen per al municipi d’Elx (1998 : 50-51). 

Ni Ferrando (1990 : 62) ni la PEOLC I (IEC, 1990 : 19) consideren recomanable 
la metàtesi de r. Aquest darrer document presenta exemples com ara fràbica per 
fàbrica i preda per pedra. Els resultats obtinguts per al mot cadira són els següents : 544 

GENERAL  ESCOLARS 
 AVIS PARES FILLS 

 Cat. / bil. - 
L. Castellà 

Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

cadira – 11.1% (1) 75% (84)  57.1% (8) 89.7% (26) 65.7% (23) 79.4% (27) 
caïra 11.8% (2) 33.3% (3) 10.7% (12)  28.6% (4) 6.9% (2) 11.4% (4) 5.9% (2) 
carida – – 10.7% (12)  – 3.4% (1) 20% (7) 11.8% (4) 
caria 88.2% (15) 55.6% (5) 3.6% (4)  14.3% (2) – 2.9% (1) 2.9% (1) 
Total sense 
metàtesi 11.8% (2) 44.% (4) 85.7% (96) 

 
85.7% (12) 96.6% (28) 77.1% (27) 85.3% (29) 

Total amb 
metàtesi 88.2% (15) 55.6% (5) 14.3% (16) 

 
14.3% (2) 3.4% (1) 22.9% (8) 14.7% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
cadira – 12.5% (1) –  91.3% (21) 83.3% (15) 65.5% 

(40) 
caïra – – 55.6% (5)  4.3% (1) 5.6% (1) 14.8% (9) 
carida – – –  4.3% (1) 11.1% (2) 13.1% (8) 
caria 100% (9) 87.5% (7) 44.4% (4)  – – 6.6% (4) 
Total sense 
metàtesi – 12.5% (1) 55.6% (5)  95.7% (22) 88.9% (16) 80.3% 

(49) 
Total amb 
metàtesi 100% (9) 87.5% (7) 44.4% (4)  4.3% (1) 11.1% (2) 19.7% 

(12) 
taula 6 : la metàtesi vocàlica [íR] > [Rí] 

S’observa com la metàtesi [íR] > [Rí] és un fenomen intensament lligat a l’edat, 

amb un evident descens en la generació adulta respecte de la dels seus pares i 
pràcticament en extinció entre la generació més jove. Pel que fa als estudiants, el 
fenomen, ja residual, està lligat a la primera llengua –és pràcticament inexistent entre els 
alumnes de primera llengua castellana–, però no sembla estar relacionat amb la tipologia 
del programa educatiu. Sí que és interessant observar el triomf gairebé absolut de la 
forma normativa cadira (que es comentarà més endavant en parlar de la caiguda de la –
d– intervocàlica), i l’aparició de la variant carida, formada per reintroducció de la –d– 
                                                 

544 No es té en compte en aquesta anàlisi la caiguda de la –d– intervocàlica, que s’estudia més endavant 
(infra, apartat 7.7.1.7, pàg. 477 i ss.). 
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en la forma amb metàtesi. Aquesta darrera variant és totalment desconeguda entre els 
pares i els avis. Pel que fa a la variació entre les localitats, en les generacions adultes 
sembla que la metàtesi afecta més les poblacions del camp d’Alacant545 que no a 
Xixona, on els resultats indiquen que es tracta d’un fenomen variable. Per contra, en les 
generacions més jóvens el sentit s’inverteix –és a Xixona on el percentatge de metàtesi 
és superior–, cosa que pot interpretar-se per la influència del context, ja que en estar 
inversament relacionat amb la presència del castellà com a primera llengua, és lògic que 
es mantinga millor en els contextos menys castellanitzats.546 

7.7.1.6 Canvi de /v/ > /b/ (betacisme) 

Segons Colomina (1985a : 158-159) el betacisme és present entre els jóvens 
catalanoparlants de la zona de l’Alacantí-Vinalopó, si bé l’extensió del fenomen no és 
tan elevada com la del ieisme. N’assenyala com a causa la influència del castellà. 
L’autor hi expressa la seva confiança que la normalització lingüística puga posar fre als 
fenòmens del ieisme i del betacisme, que a la llarga podrien tenir conseqüències 
importants en el sistema fonològic de la zona. Segura (1996 : 69) afirma que el 
betacisme s’estén cada vegada més entre els jóvens alacantins, mentre que entre la 
població adulta es conserva, generalment, la pronuncia tradicional de [v].547 Recasens 
(19962 : 195-196) també assenyala que es tracta d’un fenomen degut a factors 
sociolingüístics que afecta sobretot els parlants jóvens per causa dels hàbits articulatoris 
de la fonètica castellana. 

Ferrando (1990 : 57) considera que tant la pronúncia betacista com la 
diferenciació de [b] i [v] són igualment normatives. Mollà (1990 : 95) i Lacreu (1990 : 
44) recomanen fomentar la pronúncia de la [v], però sense generar pronúncies 
artificioses en els parlants originaris de zones betacistes. La proposta d’estàndard oral de 

                                                 
545 El major percentatge de metàtesi que s’observa en les generacions adultes d’Alacant és degut 

probablement al fet que el total d’enquestats adults d’aquesta localitat correspon a la generació dels avis. 
546 Les pronunciacions amb metàtesi cal considerar-les globalment com a tradicionals no normatives 

(+T-N-C) i les pronúncies sense metàtesi com a no tradicionals –són molt poc freqüents en la generació 
dels més majors– i normatives (-T+N-C). 

547 A Elx la situació és semblant a la d’Alacant : el betacisme no es dóna entre la població adulta però és 
freqüent entre els jóvens (Segura : 1998 : 44). Montoya ha descrit el fenomen per al sud del País Valencià, 
amb una explicació del procés de desfonologització de l’oposició /b/-/v/ (1989 : 88-90, 106). A la Marina 
Baixa el fenomen no apareix de forma generalitzada, encara que Colomina n’esmenta algun cas concret 
determinat pel context fònic (1991 : 27-28). 
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l’IEC (1990 : 15) accepta dins de l’àmbit general tant la distinció entre [b] i [v], pròpia 
de molts parlars valencians i orientals, com la confusió de tots dos fonemes. Els resultats 
obtinguts són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

[v]aca 94.1% 
(16) 

100% (9) 26.8% (30)  – 10.3% (3) 28.6% (10) 50% (17) 

[b]aca 5.9% (1) – 73.2% (82)  100% (14) 89.7% (26) 71.4% (25) 50% (17) 

ca[v]all 94.1% 
(16) 

100% (9) 25% (28)  – 10.3% (3) 22.9% (8) 50% (17) 

ca[b]all 5.9% (1) – 75% (84)  100% (14) 89.7% (26) 77.2% (27) 50% (17) 

Total 
[v] 

94.1% 
(16) 

100% (9) 25.9% (58)  – 10.3% (6) 25.7% (18) 50% (34) 

Total 
[b] 

5.9% (1) – 74.1% (166)  100% (28) 89.7% (52) 74.3% (52) 50% (34) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
[v]aca 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  21.7% (5) 38.9% (7) 24.6% (15) 
[b]aca 11.1% (1) – –  78.3% (18) 61.1% (11) 75.4% (46) 
ca[v]all 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  17.3% (4) 38.9% (7) 24.6% (15) 
ca[b]all 11.1% (1) – –  82.6% (19) 61.1% (11) 75.4% (46) 
Total [v] 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  19.6% (9) 38.9% (14) 24.6% (30) 
Total [b] 11.1% (1) – –  80.4% (37) 61.1% (22) 75.4% (92) 
taula 7 : canvi de /v/ > /b/ (betacisme) 

Els resultats de l’enquesta confirmen que el betacisme és un fenomen 
generacional. Mentre les generacions adultes sembla que desconeixen aquest 
fenomen548 o que, com a mínim, la influència n’és molt reduïda, entre les generacions 
jóvens el betacisme s’ha estés en un grau molt important. Els percentatges de la taula 
permeten comprovar que aquest canvi està lligat tant a la primera llengua (lògicament és 
més freqüent en els alumnes castellanoparlants) com al programa educatiu (els 
programes bilingües aturen el betacisme en els alumnes catalanoparlants). Els resultats 
mostren les mateixes tendències que s’arrepleguen en el treball de Ponsoda i Segura 
(1997 : 60-61), però aquí són més acusades. Sobta el 100% d’alumnes betacistes en el 
grup catalanoparlant i bilingüe del programa monolingüe. Cal tenir en compte que es 
tracta d’un grup reduït, cosa que permet que els resultats puguen estar esbiaixats, però 
també sembla un indici clar que el reforç del programa educatiu bilingüe –sobretot per la 

                                                 
548 S’observa un cas de betacisme entre la població major d’Alacant. És possible que si hi hagués 

entrevistats adults d’aquesta localitat els resultats fossen diferents. 



 

El model de llengua  Pàg. 477 

incidència de la llengua escrita– és imprescindible per al manteniment del fonema /v/, 
especialment en contextos com la comarca de l’Alacantí de forta presència de la llengua 
dominant. L’anàlisi per localitats mostra la major incidència del betacisme en el context 
més castellanitzat (la ciutat d’Alacant).549 

7.7.1.7 La pèrdua de la [d] intervocàlica 

Els autors que han estudiat el català de l’Alacantí-Vinalopó han destacat la 
caiguda de la [d] intervocàlica, més accentuada que a la resta dels parlars valencians, 
com el tret que millor caracteritza aquest lecte.550 Colomina (1985a : 109-127 ; 1986 : 
302-305) arriba a les conclusions següents pel que fa a aquest fenomen lingüístic :  

• La caiguda de la [d] entre la vocal [a] i qualsevol altra vocal en els participis 
és una regla categòrica en el valencià de l’Alacantí-Vinalopó, igual que a tot 
el valencià llevat del septentrional. 

• La caiguda de la [d] intervocàlica en els participis és una regla categòrica a tot 
el territori estudiat excepte a la Torre de les Maçanes, on era encara una regla 
variable el 1985 ja que alguns ancians encara mantenien la [d] en alguns 
casos. 

•  La caiguda de totes les [d] intervocàliques és encara una regla variable que 
afecta mots diferents segons les poblacions estudiades. És un fenomen més 
general cap al sud del valencià de l’Alacantí-Vinalopó que no al nord. Pel que 
fa a la comarca de l’Alacantí, l’única població que no està afectada és la 
Torre. 

• Pel que fa a les restriccions lingüístiques que actuen sobre la regla, 
afavoreixen l’elisió el fet que la [d] no forme part del morfema radical i la 
posició pretònica. La situació entre dues vocals idèntiques en posició 
pretònica frena l’aplicació de la regla. 

                                                 
549 Cal considerar les dues pronuncies com a normatives, però mentre que la pronúncia de la [v] seria 

tradicional (+T+N-C) no ho és, en canvi, la de la [b] (-T+N+C). 
550 Colomina (1990 : 109-110) repassa l’opinió dels diferents autors que han tractat aquest tema. 
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• Pel que fa a les restriccions socials, és el grau de coneixença per part del 
parlant de les varietats estàndards –tant castellana com valenciana– el 
principal factor que inhibeix la caiguda de la [d]. Aquest factor sol estar 
relacionat amb l’edat, ja que els parlants més jóvens són els que presenten un 
major grau d’escolarització.  

• Per últim, Colomina estudia la substitució de la [d] per altres consonants en 
mots, com ara : sera (seda, en l’expressió “cucs de la sera” a Mutxamel i 
Aigües de Busot), lliró (llidó, a Sant Joan i Sant Vicent, també llió a Sant 
Vicent), regolar (redolar, al Camp d’Alacant excepte Xixona i Sant Vicent, 
que fan reolar), ajugar (ajudar, a Sant Vicent), rèlit (rèdit, a Aigües, el 
Campello, Busot, Mutxamel i Sant Vicent, rèit a Xixona), melecina 
(medecina, a Agost), conya (substitueix codony > cony a Mutxamel), colet, 
colo (cudolet, al Camp d’Alacant). 

Segura (1996 : 50-60) en fa també una aprofundida descripció per al municipi 
d’Alacant. La seua aportació més interessant és la presentació de més exemples de mots 
on es produeix l’elisió de la [d], amb una completa classificació dels contextos fònics, i 
l’aprofundiment en les restriccions lingüístiques exposades per Colomina. Així, Segura 
assenyala que la [d] s’ha conservat millor en els mots amb una freqüència d’ús baixa i 
en aquells mots que aquesta consonant no té equivalent amb una –d– intervocàlica en 
castellà. Assenyala que hi ha mots com ara seda, nadar, olvidar, saludar, cada, 
madalena, quedar, moda, podia, podem, bodega on la d s’ha reintroduït per la 
influència del castellà estàndard. 

La informació relativa a les comarques veïnes no afig dades interessants per a 
aquest treball. Només s’hi pot comprovar que la comarca de l’Alacantí està a meitat de 
camí entre les solucions pròpies del valencià general, que apareixen a la Marina Baixa 
(Colomina, 1991 : 23-27), i les caigudes generalitzades que es donen més al sud 
(Montoya, 1989 : 90-91), encara que més a prop de les darreres. Aquest fet ja 
s’observava en l’escala d’implicació elaborada per Colomina (1985a : 121) en el seu 
estudi del valencià de l’Alacantí-Vinalopó.  

Els autors valencians que han fet propostes d’estàndard oral (Ferrando, 1990 : 
58 ; Mollà, 1990 : 95 ; Lacreu, 1990 : 38) no consideren admissible l’emmudiment de la 
–d– intervocàlica. La PEOLC I (IEC, 1990 : 16) tampoc no considera recomanable “la 
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caiguda de la d intervocàlica, característica de parlars valencians”. Els resultats 
obtinguts són : 

GENERAL  ESCOLARS 
 

AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - L. Castellà Castellà - 

L. Català 
Bilingües - 
L. Català 

Català - 
L. Català 

agra[d]a 5.9% (1) 11.1% (1) 96.4% 
(108) 

 100% (14) 96.6% (28) 91.4% (32) 100% (34) 

agrâ 94.1% (16) 88.9% (8) 3.6% (4)  – 3.4% (1) 8.6% (3) – 
desaparegu[d]a 5.9% (1) 11.1% (1) 93.7% 

(104) 
 87.5% (12) 96.6% (28) 91.2% (31) 97.1% (33) 

desaparegüa 94.1% (16) 88.9% (8) 6.3% (7)  14.3% (2) 3.4% (1) 8.8% (3) 2.9% (1) 
atrevi[d]a 12.5% (2) 22.2% (2) 97.3% 

(109) 
 92.9% (13) 100% (29) 94.3% (33) 100% (34) 

atrevïa 87.5% (14) 77.8% (7) 2.7% (3)  7.1% (1) – 5.7% (2) – 
moca[d]or / 
muca[d]or 

23.5% (4) 44.4% (4) 78.6% (88)  71.4% (10) 72.4% (21) 77.1% (27) 88.2% (30) 

mocaor / mucaor 
76.5% (13) 55.6% (5) 21.4% (24) 

 
28.6% (4) 27.6% (8) 22.9% (8) 11.8% (4) 

ca[d]ira / 
cari[d]a 

– 11.1% (1) 85.7% (96)  57.1% (8) 93.1% (27) 85.7% (30) 91.2% (31) 

caïra / 
caria 

100% (17) 88.9% (8) 14.3% (16)  42.9% (6) 6.9% (2) 14.3% (5) 8.8% (3) 

re[d]ona / 
ro[d]ona 

11.8% (2) 22.2% (2) 88.4% (99)  71.4% (10) 93.1% (27) 85.7% (30) 94.2% (32) 

reona 88.2% (15) 77.8% (7) 11.6% (13)  28.6% (4) 6.9% (2) 14.3% (5) 5.9% (2) 
Total [d] 9.9% (10) 

20.4% (11) 90 %(604) 
 

 
79.8% (67) 92% (160) 87.6% (183) 

95.1% 
(194) 

Total [Ø] 90.1% (91) 
79.6% (43) 

10 % (67) 
 

20.2% (17) 8% (14) 12.4% (26) 4.9% (10) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
agra[d]a – 12.5% (1) 11.1% (1)  100% (23) 100% (18) 95.1% (58) 
agrâ 100% (9) 87.5% (7) 88.9% (8)  – – 4.9% (3) 
desaparegu[d]a 11.1% (1) 12.5% (1) –  100% (23) 94.4% (17) 90% (54) 
desaparegüa 88.9% (8) 87.5% (7) 100% (9)  – 5.6% (1) 10% (6) 
atrevi[d]a 12.5% (1) 25% (2) 11.1% (1)  95.7% (22) 100% (18) 96.7% (59) 
atrevïa 87.5% (7) 75% (6) 88.9% (8)  4.3% (1) – 3.3% (2) 
moca[d]or / 
muca[d]or 

– 37.5% (3) 55.6% (5)  91.3% (21) 88.9% (16) 68.9% (42) 

mocaor 100% (9) 62.5% (5) 44.4% (4)  8.7% (2) 11.1% (2) 31.1% (19) 
ca[d]ira / 
cari[d]a  

– 12.5% (1) –  95.6% (22) 94.4% (17) 78.6% (48) 

caïra / 
caria 

100% (9) 87.5% (7) 100% (9) 
 

4.3% (1) 5.6% (1) 21.4% (11) 

re[d]ona / 
ro[d]ona 

11.1% (1) 12.5% (1) 22.2% (2)  100% (23) 100% (18) 80.4% (49) 

reona 88.9% (8) 87.5% (7) 77.8% (7)  – – 19.7% (12) 

Total [d] 5.7% (3) 18.7% (9) 16.7% (9)  97.1% (134) 96.3% (104) 85.4% (310) 

Total [Ø] 94.3% (50) 81.3% (39) 83.3% (45)  2.9% (4) 3.7% (4) 14.6% (53) 
taula 8 : pèrdua de la [d] intervocàlica 

Es veu que la caiguda de la [d] intervocàlica està clarament relacionada amb 
l’edat : afecta una mica més la generació de la gent gran que no la generació adulta, 
però en el cas dels més jóvens es dispara la restitució de la [d], de manera que l’elisió ha 
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passat a ser residual. Es tracta d’un resultat que també apareix en Ponsoda i Segura 
(1997 : 61), encara que en les nostres enquestes l’elisió de la [d] entre els jóvens és 
encara menor. Colomina (1985a : 127) assenyala el grau de coneixença de les varietats 
estàndards –bàsicament del castellà normatiu–, que ve determinat pel nivell educatiu, 
com el principal factor que inhibeix la caiguda de la [d]. Es tracta d’un factor relacionat 
amb l’edat ja que els parlants més jóvens són els que presenten un major grau 
d’escolarització. Se’ns dubte és aquest el fenomen que explica els resultats obtinguts. 

En el cas dels alumnes enquestats, s’observa que a Xixona és on hi ha índexs 
més elevats d’elisió, encara que globalment són reduïts. Igualment, també es comprova 
que els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en el programa monolingüe 
presenten un índexs més elevats d’elisió. Això permet afegir a la restricció social 
comentada per Colomina que la manca d’elisió –o si es vol la restitució de la [d] 
intervocàlica–, és afavorida pel context més castellanitzat (l’elisió es manté una mica 
més ferma en els contextos on la llengua catalana té una major vigència), i pels 
programes educatius bilingües, segurament pel major contacte amb l’estàndard català a 
través de la llengua escrita. Aquesta interpretació és coherent amb els resultats descrits 
per Ponsoda i Segura (1997 : 61-62). Pel que fa als resultats de les diferents variables en 
la generació adulta, s’observa que la [d] intervocàlica es conserva millor en mocador, 
mentre que la caiguda és més generalitzada als mots cadira, agrada i desapareguda. Els 
mots atrevida i redona mantenen una posició intermèdia respecte d’aquest fenomen. Els 
resultats d’agrada s’expliquen perquè la caiguda de la [d] en el sufix –ada és un 
fenomen categòric al sud del riu Xúquer (Veny, 1978 : 209 ; Colomina, 1985a : 110, 
114) ; els de desapareguda per tractar-se d’un participi (Colomina, 1985a : 115-117) –
encara que el fenomen sembla no afectar atrevida en el mateix grau–, mentre que en 
cadira l’elisió és afavorida segurament per la metàtesi caïra > caria. El major 
manteniment de la [d] en mocador és descrit també per Ponsoda i Segura (1997 : 62, n. 
12). S’observa que és en els verbs on la reintroducció de la [d] pren més força entre les 
generacions jóvens (agrada, atrevida, desapareguda), mentre que en els substantius 
(cadira, mocador) i adjectius (redona) sembla que es manté l’elisió en un grau una mica 
superior.551  

                                                 
551 A partir dels resultats de les dues generacions adultes cal valorar que la pronúncia de la [d] en 

aquests mots és no tradicional i normativa (-T+N+C), mentre que l’elisió de la [d] és la pronúncia 
tradicional no normativa (+T-N-C). L’atribució del tret +C es fa pel paral·lelisme amb el registre 
estàndard del castellà. 
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7.7.1.8 Caiguda de la –g– intervocàlica 

Segura (1996 : 61) ha estudiat a Alacant altres fenòmens relacionats amb les 
consonants oclusives intervocàliques o inicials : a) casos de desaparició de –g– inter-
vocàlica : juar, aülla, e(i)xuar, cula, cullà, per jugar, agulla, eixugar, cogula, 
cogullada ; b) casos de neutralització d’oclusives inicials: gavina, gorrutó, gorra(d)ura 
per cabina, borrotó, borradura. Montoya (1989 : 91-92) ha descrit el primer dels 
fenòmens per al valencià parlat a les Valls del Vinalopó, amb exemples com ara aülla, 
auarda, aiua, uant, juà(r), remuà(r) per comptes d’agulla, aguarda, aigua, guant, 
jugar o remugar. 

Ferrando (1990 : 58) no considera recomanable l’emmudiment del grup velar 
[g w]. Mollà (1990 : 95) i Lacreu (1990 : 38) també diuen que s’ha d’evitar la caiguda 

dels sons [g] i [ƒ]. La PEOLC I (IEC, 1990 : 16) proscriu com a fenomen no 

recomanable l’emmudiment de la g davant la u, amb exemples com aiua per aigua o 
uardar per guardar. En aquest treball s’ha investigat la caiguda de la –g– intervocàlica 
en els mots agulla i jugar, és a dir, en un cas davant de u però en l’altre cas darrere de u 
i davant de a. La justificació de la tria d’aquests mots és perquè són els més habituals en 
els parlars dels jóvens d’entre els que s’enumeren en les descripcions dialectals. Els 
resultats obtinguts són :  

GENERAL  ESCOLARS 
 

AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - L. 

Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

agulla 17.6% (3) 44.4% (4) 85.7% (96)  71.4% (10) 93.1% (27) 88.6% (31) 82.4% (28) 
aülla 82.4% 14) 55.6% (5) 14.3% (16)  28.6% (4) 6.9% (2) 11.4% (4) 17.6% (6) 
jugar 17.6% (3) 44.4% (4) 89.3% (100)  85.7% (12) 89.7% (26) 94.3% (33) 85.3% (29) 
juar 82.4% (14) 55.6% (5) 10.7% (12)  14.3% (2) 10.3% (3) 5.7% (2) 14.7% (5) 
Total [g] 17.6% (6) 44.4% (8) 87.5% (196)  78.6% (22) 91.4% (53) 91.4% (64) 83.8% (57) 
Total [Ø] 82.4% (28) 55.6% 10) 12.5% (28)  21.4% (6) 8.6% (5) 8.6% (6) 16.2% (11) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
agulla – 12.5% (1) 66.7% (6)  82.6% (19) 77.8% (14) 91.8% (56) 
aülla 100% (9) 87.5% (7) 33.3% (3)  17.4% (4) 22.2% (4) 8.2% (5) 
jugar 11.1% (1) 25% (2) 44.4% (4)  100% (23) 94.4% (17) 83.6% (51) 
juar 88.9% (8) 75% (6) 55.6% (5)  – 5.6% (1) 16.4% (10) 
Total [g] 5.6% (1) 18.7% (3) 55.6% (10)  91.3% (42) 86.1% (31) 87.7% (107) 
Total [Ø] 94.4% (17) 81.3% (13) 44.4% (8)  8.7% (4) 13.9% (5) 12.3% (15) 
taula 9 : caiguda de la –g– intervocàlica 
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La caiguda de la –g– intervocàlica és també un fenomen que presenta una clara 
variació generacional : és més evident entre la generació més gran, es redueix sensi-
blement en la generació adulta, i passa a un nivell mínim en la generació més jove. 
També presenta variació geogràfica, ja que és menys freqüent a Xixona que a la resta de 
localitats, sobretot per la menor incidència de l’elisió de la –g– en el mot agulla. 
L’explicació més lògica del fenomen és semblant a la que s’ha vist anteriorment per a 
l’elisió de la [d] intervocàlica : el nivell educatiu més elevat –que determina un major 
contacte amb els estàndards castellà i català– és la causa més probable de la manca 
d’elisió. Però els resultats dels diferents grups d’estudiants semblen indicar que per a la 
generació més jove la primera llengua és un factor que influeix clarament en l’elisió, 
segurament perquè el fet de tenir el català com a primera llengua implica un major 
contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional de la localitat o de la comarca, i 
per tant una incidència superior –encara que reduïda– d’aquest fenomen.552 

7.7.1.9 Ieisme 

Colomina (1985a : 157-158) va ser el primer a comentar que el fenomen del 
ieisme s’estenia amb freqüència entre els parlants jóvens del valencià de l’Alacantí-
Vinalopó, especialment a la ciutat d’Elx. El fenomen, paral·lel al que es produeix en 
castellà, consisteix en la conversió en [j] o [I(] de totes les aparicions del fonema /¥/ en 

qualsevol posició (ex. [júna], [kaváI(], [séja] per lluna, cavall, cella). Per a Colomina la 

generalització del fenomen es deu a la interferència del castellà. Segura (1996 : 72) 
ratifica les dades de Colomina per al municipi d’Alacant i assegura que el fenomen és 
general per als jóvens menors de vint-i-cinc anys i en minva la freqüència entre els vint-
i-cinc i els cinquanta o seixanta anys, edat a partir de la qual ja no apareix. El fenomen 
és semblant al municipi d’Elx: hi ha ieisme entre les generacions jóvens i sobretot a la 
ciutat (Segura, 1998 : 47). Recasens (19962 : 324) explica que en l’actualitat el fenomen 
del ieisme no tradicional –és a dir, independent de la procedència etimològica de la 
consonant– apareix entre la gent jove de tot el domini lingüístic i és sistemàtic entre els 
jóvens dels dialectes laterals : rossellonés, valencià i balear.  

                                                 
552 A partir dels resultats de la generació de la gent gran cal valorar l’elisió del so [g] en aquests mots 

com una pronúncia tradicional no normativa (+T-N-C), i la pronunciació de [g] com a no tradicional i 
normativa (-T+N+C). L’atribució del tret +C la es fa pel paral·lelisme amb l’estàndard castellà. 
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Els tractadistes valencians de l’estàndard oral condemnen el ieisme sense 
excepció (Ferrando, 1990 : 60 ; Mollà, 1990 : 95 ; Lacreu, 1990 : 43). La PEOLC I 
considera que no és recomanable “la pronunciació generalitzada de la ll com a i” (IEC, 
1990 : 18). En l’enquesta s’han comprovat les produccions de [¥] en posició 

intervocàlica (agulla i ovella) i final (cavall). Els resultats arreplegats són : 

GENERAL  ESCOLARS 
 

AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

agu[¥]a 100% (17) 100% (9) 17% (17)  14.3% (2) 6.9% (2) 5.7% (2) 38.3% (11) 
agu[I (]a – – 83% (95)  85.7% (12) 93.1% (27) 94.3% (33) 61.8% (23) 
ove[¥]a 80% (8) 88.9% (8) 4.5% (5)  – – 2.9% (1) 11.8% (4) 
ove[j]a 20% (2) 11.1% (1) 95.5% (106)  100% (14) 100% (28) 97.1% (34) 88.2% (30) 
cava[¥] 94.1% (16) 100% (9) 41.1% (46)  28.6% (4) 27.6% (8) 42.9% (15) 55.9% (19) 
cava[I (] 5.9% (1) – 58.9% (66)  71.4% (10) 72.4% (21) 57.2% (20) 44.1% (15) 

Total [¥] 93.2% (41) 
96.3% (26) 

20.3% (68) 
 

14.3% (6) 11.6% (10) 17.1% (18) 33.3% (34) 
Total 
[j] o [I (] 6.8% (3) 3.7% (1) 79.7% (267)  85.7% (36) 88.4% (76) 82.9% (87) 66.7% (68) 

 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
agu[¥]a 100% (9) 100% (8) 100% (9)  4.3% (1) 33.3% (6) 16.4% (10) 
agu[I (]a – – –  95.7% (22) 66.7% (12) 83.6% (51) 
ove[¥]a553 11.1% (1) 100% (8) 77.8% (7)  – 11.8% (2) 1.6% (1) 
ove[j]a 11.1% (1) – 22.2% (2)  100% (23) 88.2% (15) 98.4% (60) 
cava[¥] 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  43.4% (10) 44.4% (8) 39.3% (24) 
cava[I (] 11.1% (1) – –  56.5% (13) 55.6% (10) 60.7% (37) 
Total [¥] 90% (18) 100% (24) 92.6% (25)  15.9% (11) 30.2% (16) 19.1% (35) 
Total 
[j] o [I (] 10% (2) – 7.4% (2)  84.1% (58) 69.8% (37) 80.9% (148) 

taula 10 : el ieisme 

 

Com es veu, el ieisme té una clara distribució generacional. Mentre la influència 
en les generacions adultes és molt reduïda, l’avanç entre els jóvens sembla que no es pot 
aturar. Els resultats obtinguts per als jóvens són semblants als descrits per Ponsoda i 
Segura (1997 : 69) : mentre que aquests autors troben un 86.9% de ieistes entre la 
generació dels fills, en aquest treball se n’ha trobat un 79.7%.554 En valorar els resultats 

                                                 
553 La major part dels entrevistats adults d’Alacant (el 77.8%) no utilitza espontàniament el mot ovella, 

sinó borrego. Així mateix, la major part dels entrevistats adults de Mutxamel (el 75%) utilitza la forma 
auella. 

554 Les xifres lleugerament més favorables d’aquest treball poden deure’s al fet que ací s’han emprat 
ítems diferents (segurament el mot calla de l’enquesta de Ponsoda i Segura és més afavoridor del ieisme 
pel paral·lelisme amb el castellà), i la utilització de contextos diferents. 
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dels estudiants es comprova que la primera llengua castellana afavoreix el ieisme, i 
només en un grup (els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües) el ieisme 
sembla tenir una incidència una mica més reduïda. En tot cas no sembla que 
l’escolarització en llengua catalana estiga servint per a aturar l’extensió del fenomen. 
Els resultats per localitats semblen bastant homogenis (només s’observa una incidència 
una mica inferior a Mutxamel, que no és massa significativa), però sí que s’observa una 
incidència diferent segons els contextos. En concret, sembla que la posició intervocàlica 
afavoreix el fenomen, mentre que l’articulació semivocàlica i sobretot la posició final el 
limiten.555 

7.7.1.10 Realitzacions del grup geminat [l l] 

Colomina (1985a) reporta set solucions per al grup –tl– en la zona de l’Alacantí-
Vinalopó. Ací es ressenyaran les que apareixen a la comarca de l’Alacantí, l’àmbit de 
referència de l’estudi. En primer lloc, observa que la línia Biar-Busot marca la separació 
entre la zona nord, on s’ha conservat la geminació [l l], i la zona sud, on s’ha simplificat 
en [l]. En la població de Xixona, malgrat que encara es conserva la [l] geminada en mots 
com mol·le o vel·lar, documenta les formes amb dissimilació amerla i almerla. En la 
zona on la [l] geminada s’ha simplificat, es poden distingir dues classes de solucions: a) a 
Alacant, Sant Joan i Mutxamel –juntament amb altres poblacions de fora de la comarca– 
les formes majoritàries amb [l] (almela, mole, vela(r), rula(r), uala només conviuen 
amb variants amb la metàtesi ld (molde, espalda) que s’expliquen com a influència del 
castellà ; b) Al Campello i a Agost –i també a Petrer i a Biar– al costat de les formes 
amb [l] (vela(r), uala) hi ha variants amb la metàtesi ld, com amelda, que no poden 
explicar-se per la interferència castellana, i variants amb la dissimilació rl, com verla(r) 
i morle. A la resta de poblacions comarcals situades més al nord –Aigües, la Torre– és 

                                                 
555 S’ha de tenir present que el so [¥] no apareix mai en castellà en posició final, cosa que podria 

afavorir un índex major de manteniment en aquesta posició. Una altra possibilitat seria l’origen diferent 
(mentre que tant la [¥] d’agulla com la d’ovella provenen del grup C’L (ACUC(U)LA, OVIC(U)LA), amb 
tractaments diferents segons els dialectes, la [¥] de cavall prové del grup LL (CABALLU), amb resultats 
idèntics per tot arreu), però aquesta possibilitat sembla menys probable que la del context. A efectes de 
classificació s’ha considerat la pronuncia ieista com a no tradicional, no normativa i influïda pel castellà (-
T-N+C), mentre que la pronúncia de la [¥] cal considerar-la tradicional i normativa (+T+N-C). 
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on es dóna el percentatge més alt de variants amb metàtesi (amelda, molde, veldar, 
aspalda, aspaldâ-se, ualda).556  

Segons els mapes elaborats per Segura (1996 : 321-324), on registra la distribució 
de les variants del mot ametla al Camp d’Alacant, es pot deduir que a Alacant, Sant 
Joan i Mutxamel hi ha les variants almela i armela ; al Campello i a Agost hi ha amelda 
i almelda ; a Busot i Aigües hi ha amel·la i amelda ; per últim a Xixona es donen les 
variants amerla, amenla, amelda i amel·la. Aquest autor també descriu el tractament del 
grup –tl– a les partides rurals alacantines, però no a la ciutat. Hi troba les formes 
[espá…a], [espa…ó] (espatla i espatló), [espá…da] (espatla) –al Moralet ; [mç @……e] –de la 

Canyada cap al nord, fins i tot entre gent jove– però també [mç @…de], sobretot entre els 

més jóvens ; [a…mé…a] i [aRmé…a]. També [amé…da] al Moralet, a la Canyada i al 

Verdegàs ; vetlar : la forma més general és [ve…áR], però algunes persones majors encara 

fan [ve……áR]. A la zona nord-occidental del terme es fa [veR …áR] ; els mots guatla, 

camamil·la i rutló fan [wá…a] o [wá……a], [kagamíR …a] i [ruƒló] allà on apareixen. 

Ferrando (1990 : 60-61) considera preceptiva tant la pronúncia alveolar com la 
palatalitzada de mots com batle / batlle, i no considera recomanables la desgeminació 
de la l en mots com col·legi o la dissimilació en mots com motle. Lacreu (1990 : 42-43), 
recomana l’ús de la geminació en els nivells formals i posa l’èmfasi a advertir sobre les 
pronúncies emfàtiques de la l geminada en els nivells poc formals, ja que hi considera 
preferible la pronúncia simple. La PEOLC I (IEC, 1990 : 16, 18) accepta dins de l’àmbit 
general la pronunciació palatal o alveolar del so geminat en mots com espatlla, vetllar, 
motlle. La segona pronunciació (espatla, vetlar o motle) és característica dels parlars 
valencians i baleàrics. També considera admissible en l’àmbit general pronunciar una 
sola ll en mots com ratlla, bitllet i butlletí. En canvi, no és recomanable pronunciar una 
sola l en mots com col·legi, novel·la o il·lustre. Tampoc no és recomanable la 
pronunciació d’una dental d’origen ortogràfic indicadora de geminació (exs. setmana o 
cotna). Els resultats arreplegats en l’enquesta són molt diversos, ja que els escolars han 

                                                 
556 Nosaltres hem sentit testimonis totalment segurs que a Mutxamel durant la dècada dels anys trenta 

encara eren ben vives les pronúncies del tipus [vé… …a] i [amé… …a], amb una geminació bastant marcada que 
sorprenia les persones procedents de zones on la geminació ja havia desaparegut. Això, juntament amb els 
fenòmens de geminació de la [l] recollits per Segura (1996 : 48-49), sobretot en persones d’edat, indica 
que la manca de geminació del so [l] que Colomina situa al sud de la línia Biar-Busot s’hauria de revisar, 
ja que és possible que, si bé en recessió, siga un tret que recentment encara era –i és– viu a algunes 
poblacions al sud d’aqueixa línia. 
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produït fins a vint-i-dues realitzacions diferents del mot ametla. Per a ordenar aquesta 
variabilitat, es presenten en les taules les formes produïdes per quatre o més dels 
entrevistats, i es resumeix la resta en un grup genèric d’altres formes : 557 

GENERAL  ESCOLARS 
 

AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - L. 

Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües 
-  

L. Català 

Català -  
L. Català 

ame[… …]a 11.8% (2) – 27% (24)  21.4% (3) 17.2% (5) 11.4% (4) 35.3% 
(12) 

a[…]me[… …]a – – 4.5% (5)  – 10.3% (3) 2.9% (1) 2.9% (1) 
a[d]me[… …]a – – 16.1% 

(18) 
 – 27.6% (8) 20% (7) 8.8% (3) 

a[…]me[…]a 35.3% (6) 22.2% (2) 3.6% (4)  7.1% (1) – 8.6% (3) – 
a[R]me[…]a 41.2% (7) 33.3% (3) 3.6% (4)  21.4% (3) – 2.9% (1) – 
a[d]me[…]a – – 9.8% (11)  7.1% (1) 6.9% (2) 8.6% (3) 14.7% (5) 
ame[d…]a – – 15.2% 

(17) 
 – 10.3% (3) 25.7% (9) 14.7% (5) 

ame[R…]a 11.8% (2) 44.4% (4) 5.4% (6)  14.3% (2) 3.5% (1) 2.9% (1) 5.9% (2) 
a[…]me[R…]a – – 4.5% (5)  14.3% (2) – 2.9% (1) 5.9% (2) 
a[d]me[R…]a – – 3.6% (4)  7.1% (1) – 8.6% (3) – 
Altres 
Formes 

  12.5% 
(14) 

 7.1% (1) 24.1% (7) 5.7% (2) 11.8% (4) 

+T+N-C558 11.8% (2) – 21.4% 
(24) 

 21.4% (3) 17.2% (5) 11.4% (4) 35.3% 
(12) 

+T-N-C 88.2% 
(15) 

100% (9) 27.7% 
(31) 

 57.1% (8) 20.7% (6) 22.9% (8) 26.5% (9) 

-T+N-C – – 0.9% (1)  – 3.5% (1) – – 
-T-N-C   46.4% 

(52) 
 14.3% (2) 51.7% 

(15) 
62.9% 
(22) 

38.2% 
(13) 

-T-N+C – – 3.6% (4)  7.1% (1) 6.9% (2) 2.9% (1) – 

 

                                                 
557 Les variants es presenten en 3 grups segons presenten geminació, no geminació o dissimilació. Dins 

de cada grup s’han fet subgrups indicant l’existència (o no) d’una dental o d’una líquida repercutides. En 
l’apartat d’altres formes s’inclouen les variants següents, que presenten una freqüència absoluta (entre 
parèntesis) menor o igual a 3 : ame[…d]a (1), ame[¥¥]a (1), me[… …]a (1), a[mm]e[… …]a (3), a[R]me[… …]a (1), 
a[R]me[d…]a (1), a[R]me[R…]a (2), a[d]mendra (1), almendra (3). Cal fixar-se que només hi ha un cas de la 
variant ametlla, que és una forma normativa no tradicional. 

558 Per causa de la dificultat de classificar els trets que presenta aquest mot en categories mútuament 
excloents, s’ha optat per ordenar les produccions directament segons que siguen (o no) tradicionals, 
normatives i influïdes pel castellà. S’ha considerat la pronúncia ame[……]a com a tradicional i normativa 
(+T+N-C) ; les altres pronúncies descrites per Colomina (1985a : 147-150 ; 1986 : 306) i per Segura 
(1996 : 321-324) per a la comarca de l’Alacantí o que s’han trobat en la generació més gran 
(a[m m]e[… …]a, ame[…d]a, a[…]me[…d]a, ame[R…]a, a[…]me[R…]a, a[…]me[…]a, a[R]me[…]a i ame[n…]a) –i 
també les equivalents que presenten geminació en comptes de dissimilació o manca de geminació–, com a 
tradicionals no normatives (+T-N-C) ; la pronúncia ame[¥¥]a com a no tradicional i normativa (-T+N-C) ; 
i la resta de pronúncies com a no tradicionals i no normatives (-T-N). Dins d’aquest darrer grup es 
consideren castellanitzants les variants formades a partir del mot castellà almendra (-T-N+C), i no 
castellanitzants la resta de variants (-T-N-C). Per a calcular aquests totals s’han tingut en compte les 
produccions que s’han inclòs genèricament en l’apartat d’altres formes (vegeu la nota anterior). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
ame[……]a – – 22.2% (2)  13% (3) 22.2% (4) 26.3% (16) 

a[…]me[……]a – – –  – 16.7% (3) 3.3% (2) 

a[d]me[……]a – – –  21.7% (5) 11.1% (2) 13.1% (8) 

a[…]me[…]a 33.3% (3) 50% (4) 11.1% (1)  4.4% (1) 11.1% (2) – 

a[R]me[…]a 66.7% (6) 50% (4) –  4.4% (1) 11.1% (2) – 

a[d]me[…]a – – –  17.4% (4) 16.7% (3) 1.6% (1) 

ame[d…]a – – –  26.1% (6) – 18% (11) 

ame[R…]a – – 66.7% (6)  – – 9.8% (6) 

a[…]me[R…]a – – –  – 5.6% (1) 8.2% (5) 

a[d]me[R…]a – – –  – – 6.6% (4) 

Altres Formes – – –  13% (3) 5.6% (1) 13.1% (8) 

+T+N-C – – 22.2% (2)  13% (3) 22.2% (4) 25.3% (16) 

+T-N-C 100% (9) 100% (8) 77.8% (7)  13% (3) 44.4% (8) 27% (17) 

-T+N-C – – –  – 5.6% (1) – 

-T-N-C – – –  69.6% (16) 27.8% (5) 44.4% (28) 

-T-N+C – – –  4.3% (1) – 3.2% (2) 
taula 11 : realitzacions del grup geminat [l l] 

La primera cosa que crida l’atenció en aquestes dades és l’enorme variabilitat de 
la generació dels jóvens respecte de les generacions adultes, que no s’explica 
simplement per la diferent grandària de cada grup. En les dues generacions adultes 
només hi ha variants tradicionals, que alguna ocasió (només a Xixona) mantenen la [l] 
geminada (ame[……]a), però en la majoria de casos la geminació s’ha simplificat 

(a[…]me[…]a o a[R]me[…]a) i apareix una consonant líquida repercutida –solució típica 

d’Alacant i de Mutxamel–, o s’ha produït una dissimilació (ame[R …]a), com és habitual a 

Xixona. Es tracta, doncs, de solucions semblants a les reportades per Colomina (1985a) 
o per Segura (1996). En la generació més jove apareixen, a més de les variants que 
s’acaben de descriure, altres variants, com ara : a) formes tradicionals en què la 
dissimilació o la [l] simple tornen a ser geminades (ex. a[…]me[……]a, a[R]me[……]a) ;559 

b) innovacions fetes sobre el model tradicional (a[…]me[R …]a, a[R]me[R …]a), segurament a 

partir de la combinació de dues formes anteriors ; c) formes amb una dental repercutida 
[d] que possiblement siga d’origen ortogràfic (exs. a[d]me[……]a, a[d]me[…]a o 

a[d]me[R …]a) ; d) innovacions no tradicionals d’origen ortogràfic (ame[d…]a, 

                                                 
559 Ací s’han considerat també aquestes formes com a tradicionals no normatives (supra, pàg. 486, nota. 

558). 
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a[R]me[d…]a) ; e) formes tradicionals pròpies d’altres poblacions de la comarca 

(a[mm]e[……]a, ame[…d]a,560 ; f) formes tradicionals pròpies d’altres comarques 

(me[……]a) ;561 g) formes normatives d’altra procedència dialectal (ame[¥¥]a) ; h) formes 

d’origen castellà (a[d]mendra, almendra). 

Aquestes dades permeten observar que la diferència principal de les produccions 
dels alumnes respecte de les produccions de les dues generacions adultes és la major 
proporció de formes tradicionals i normatives (el 21.4%), la disminució radical en l’ús 
de les formes tradicionals no normatives (només el 27.7%) i l’aparició espectacular de 
les formes que s’han qualificat com a no tradicionals i no normatives (el 50% de la 
producció total dels alumnes), que com es pot comprovar en la taula són, en gran part, 
formes amb una consonant dental que cal explicar a partir del model de la llengua 
escrita. Si es comparen les produccions entre els diferents grups d’alumnes es veu que el 
grup catalanoparlant i bilingüe de línia en castellà és el que manté en una major 
proporció les formes tradicionals no normatives (57.1%), els grups castellanoparlant i 
bilingüe dels programes bilingües són els principals responsables de la introducció de les 
formes innovades no tradicionals i no normatives (51.7% i 62.9% respectivament), i el 
grup catalanoparlant dels programes bilingües és el que destaca per la utilització de les 
formes tradicionals i normatives (35.3%). Per localitats, Xixona i Mutxamel destaquen 
per l’ús de les formes tradicionals i normatives (25.3% i 22.2% respectivament), 
Mutxamel destaca també pel manteniment de les formes tradicionals no normatives 
(44.4%), i Alacant –i en menor grau Xixona– destaquen per la producció d’innovacions 
no tradicionals i no normatives (69.6% i 44.4% respectivament).  

Els resultats acabats d’exposar permeten proposar algunes conclusions respecte 
d’aquest fenomen lingüístic : a) els alumnes que tenen un contacte habitual amb el 
model lingüístic col·loquial tradicional són els que utilitzen més les formes tradicionals. 
Els que assisteixen als programes bilingües solen utilitzar més les formes tradicionals i 
                                                 

560 La forma ame[…d]a s’inclou en aquesta apartat, malgrat que Segura (1996 : 321-324) la considera 
com a pròpia de Xixona, perquè ha estat produïda per un alumne que el seu pare és de la Torre, on aquesta 
forma és habitual. Curiosament, la forma a[mm]e[… …]a, que també és pròpia de la Torre (Colomina, 1985a : 
290), ha estat produïda per dos alumnes de primera llengua castellana (i fills de castellanoparlants) de 
Xixona, i per un alumne d’Alacant fill també de castellanoparlants. 

561 El Diccionari Català-Valencià-Balear (d’ara endavant DCVB) situa aquesta variant a Xixona –entre 
d’altres indrets–, però ni els estudis dialectològics de Colomina (1985a, 1986) ni de Segura (1996) la hi 
descriuen, ni nosaltres la hi hem trobada. A més, l’alumne que l’ha produïda és d’Alacant i fill de 
castellanoparlants. 
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normatives (alumnes catalanoparlants dels programes bilingües), mentre que els que no 
hi assisteixen empren preferentment les formes tradicionals no normatives (alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe) ; b) Els alumnes amb menor 
contacte habitual amb el model de llengua col·loquial tradicional (alumnes 
castellanoparlants i bilingües) són els que produeixen més formes innovades, 
normalment a partir del model de la llengua escrita ; c) la major castellanització 
ambiental –que implica un contacte menor amb el model de llengua col·loquial 
tradicional– està també relacionada amb la producció de formes innovades no 
normatives. 

7.7.1.11 Conservació o pèrdua de la –t final dels grups –lt, –nt 

Colomina (1985a : 153-154 i 302-303) ha observat que en el valencià de 
l’Alacantí-Vinalopó els grups finals –lt, –nt se simplifiquen a –l i –n mitjançant un 
procés d’elisió de la consonant (ex. molt > mol, alt > al ; cantant > cantan), fenomen 
que també s’esdevé en altres varietats dialectals. A la comarca de l’Alacantí hi ha les 
solucions següents :  

a) grup –lt : Alacant, Agost, Sant Vicent, Sant Joan, Mutxamel, el Campello i 
Aigües mantenen la pronúncia sense elisions, mentre que a Busot, Xixona i la Torre es 
produeix l’elisió en el cas dels enllaços (ex. molt alt > mol alt), però no en la resta de 
casos.  

b) grup –nt : tota la comarca a excepció de la Torre manté el grup –nt. A la Torre 
hi ha l’altra solució: posant > posan. 

Segura (1996 : 69-70) ha estudiat el fenomen amb profunditat per al municipi 
d’Alacant, i afirma que les oclusives finals que formen grup consonàntic no s’elideixen 
davant de so vocàlic, però que tendeixen a no sonar davant de consonant (ex.: molt alt, 
fort i sa, mols hòmens, fors i sans, etc.).  

Ferrando (1990 : 57) considera dins de la preceptiva pronunciar o emmudir les 
oclusives sordes finals –[p], –[t], –[k] quan van precedides de nasal, i pronunciar o 
emmudir l’oclusiva dental sorda –[t] quan va precedida de l. Lacreu (1990 : 38) i Mollà 
(1990 : 94)562 comparteixen aquests criteris. La PEOLC I (IEC, 1990 : 15) afirma que és 
                                                 

562 Mollà només es refereix a la pronúncia de les oclusives sordes darrere de nasal. 
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propi de l’àmbit general tant pronunciar les oclusives darrere de nasal (ex. font) i t o d 
darrere l (ex. malalt o molt) –pronunciació que identifica com a predominant en els 
parlars valencians i baleàrics– com no pronunciar aquests sons. En l’enquesta s’ha 
investigat la pronúncia del mot pont i del sintagma molt alt. Els resultats arreplegats són 
els següents : 

 GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

pon[t] 82.4% (14) 100% (9) 84.8% (95)  71.4% (10) 89.7% (26) 82.9% (29) 88.2% (30) 
pon 17.6% (3)  15.2% (17)  28.6% (4) 10.3% (3) 17.1% (6) 11.8% (4) 
mol[t] al[t] 76.5% (13) 77.8% (7) 37.3% (41)  21.4% (3) 59.3% (16) 45.7% (16) 17.6% (6) 
mol al – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
mol al[t] 23.5% (4) 22.2% (2) 61.8% (68)  78.6% (11) 40.7% (11) 54.3% (19) 79.4% (27) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
pon[t] 88.9% (8) 100% (8) 77.8% (7)  95.7% (22) 94.4% (17) 75.4% (46) 
pon 11.1% (1) – 22.2% (2)  4.3% (1) 5.6% (1) 24.6% (15) 
mol[t] al[t] 100% (9) 100% (9) 33.3% (3)  59.1% (13) 58.8% (10) 24.6% (15) 
mol al – – –  – – 1.6% (1) 
mol al[t] – – 66.7% (6)  40.9% (9) 41.2% (7) 73.8% (45) 
taula 12 : conservació o pèrdua de la –t final dels grups –lt, –nt 

Els resultats de les generacions adultes coincideixen amb la descripció dialectal 
feta per Colomina (1985a) : a Alacant i a Mutxamel apareixen gairebé exclusivament les 
pronunciacions pon[t] i mol[t] al[t], i a Xixona predominen clarament pon[t] (encara 

que en variació amb pon) i mol al[t] (també en variació amb mol[t] al[t]). En les 

generacions adultes no apareix la pronunciació mol al. Els resultats de la generació dels 
estudiants està clarament relacionat amb l’estat dialectal, encara que presenta una 
variació major. Així, en el cas del mot pont la pronunciació pon[t] continua essent 

gairebé exclusiva a Alacant i a Mutxamel, mentre que a Xixona apareix la variant pon 
en una proporció molt semblant a la dels adults. En el cas de molt alt, per contra, avança 
clarament la pronunciació mol al[t] en els llocs on no és tradicional (Alacant i 

Mutxamel), i una mica –però molt poc– a Xixona. En analitzar els grups d’alumnes 
s’observa que la introducció d’aquesta pronúncia es dóna en tots els grups d’alumnes, 
però sobretot en els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe i els 
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alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (78.6% i 79.4%).563 Sembla, doncs, 
que està liderada pels alumnes que tenen més contacte amb el model de llengua 
tradicional. 

7.7.1.12 Pronúncia del so [t s] en posició final  

El so dental alveolar africat sord [ts] té una freqüència baixa d’aparició en 
posició interior de paraula. Per això, és preferible descriure el funcionament en posició 
final, amb una gran freqüència d’aparició en els plurals de les paraules acabades en –t. 
Segons Colomina (1985a : 139-140 i 285-286), la majoria de pobles de la comarca de 
l’Alacantí mantenen la pronúncia normal [ts] en paraules com gots, tots, etc. Únicament 
a Xixona, a més de la pronúncia general, es dóna la pronúncia [–t S], que constitueix una 

variable sociolingüística en procés de canvi entre els parlants més jóvens. A més, l’autor 
descriu la pronúncia esporàdica de [–ks] en el mot dimacs (< dimats < dimarts) en els 

parlants jóvens de Santa Pola, Elx, Orxeta, La Vila i, dins de l’Alacantí, Sant Vicent, 
Sant Joan i Aigües de Busot.  

En un altre treball que detalla més aquest fenomen en l’Alacantí,564 Colomina 
(1986 : 301-302) introdueix alguna modificació pel que fa al parlar de l’Alacantí. Així, 
presenta la pronúncia dimats com a general per a tota la comarca, sense que presente 
variació per l’edat, i amb un plural analògic col·loquial (dimatsos). Afig que quan el so 
[t s] esdevé final, se sonoritza per fonètica sintàctica: tótzoningú (tots o ningú). Torna a 

assenyalar que alguns parlants de Xixona –sense especificar-ne l’edat– palatalitzen el 
segon element del grup, tot pronunciat dimatx, dimatxos, totxoningú. Precisa que entre 
alguns parlants de Sant Joan, Aigües, Sant Vicent i Alacant –sense indicar-ne l’edat o 
altres variables socials– el primer element del grup esdevé [k] en el cas de dimarts, que 

es pronuncia dimacs, dimacsos. 

                                                 
563 Com que intervenen dues variables, s’han realitzat noves taules de contingència entre la variable molt 

alt i els diferents grups d’alumnes per a cadascuna de les localitats (figura 3 de l’annex al model de 
llengua), i en totes les poblacions s’observa la tendència que siguen els alumnes catalanoparlants i 
bilingües del programa monolingüe, i catalanoparlants dels programes bilingües els que presenten 
percentatges més elevats de producció de la variant mol al[t]. Per a la classificació de les variants cal 
considerar no tradicional (encara que normativa) la pronúncia mol al (-T+N-C), i tradicionals i normatives 
la resta de produccions (+T+N-C). 

564 El treball es va publicar més tard, però sabem per comunicació de l’autor que es va escriure abans. 
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Segura (1996 : 64-65) assegura que la palatalització de [ts] en posició final –el 
mateix fenomen que s’ha descrit a Xixona– ocorre sovint a la ciutat d’Alacant, però no 
mai al camp, i que el so [–ts] esdevé sonor en fonètica sintàctica en contacte amb un so 
sonor [fédz ára] (fets ara). Per al cas del mot dimarts, registra la forma [dimáks] en la 
majoria dels enquestats de la ciutat, mentre que al camp es manté la forma [dimáts]. 

Ferrando (1990 : 58) no considera recomanables les palatalitzacions del tipus 
[soldatx] (per soldats) ; Lacreu (1990 : 39) també considera que s’ha d’evitar 
l’articulació palatal del grup final –ts. La PEOLC I (IEC, 1990 : 17) no considera 
recomanables algunes palatalitzacions que afecten a les consonants sibilants alveolars, i 
posa com a exemple els mots potxer (potser) i moltx (molts). Per tant, les pronuncies 
palatalitzades del grup [t s] final no serien adequades dins d’un ús normatiu de la llengua. 

En l’enquesta s’han investigat les pronunciacions dels mots tots i dimarts. Els resultats 
obtinguts són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

dima[Rts] – – 25% (28)  – 31% (9) 25.7% (9) 29.4% (10) 
dima[Rs] 5.9% (1) – 24.1% (27)  14.3% (2) 37.9% (11) 31.4% (11) 8.8% (3) 
dima[ts] 29.4% (5) 66.7% (6) 31.3% (35)  28.6% (4) 27.6% (8) 25.7% (9) 41.2% (14) 

dima[ks] 41.2% (7) – 1.8% (2)  – – 2.9% (1) 2.9% (1) 
dima[tS] 23.5% (4) 33.3% (3) 17.9% (20)  57.1% (8) 3.4% (1) 14.3% (5) 17.6% (6) 

to[ts] 35.3% (6) 66.7% (6) 68.2% (75)  38.5% (5) 79.3% (23) 73.5% (25) 64.7% (22) 

to[tS] 64.7% (11) 33.3% (3) 31.8% (35)  61.5% (8) 20.7% (6) 26.5% (9) 35.3% (12) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
dima[Rts] – – –  30.4% (7) 22.2% (4) 21.3% (13) 
dima[Rs] 11.1% (1)    34.8% (8) 44.4% (8) 13.1% (8) 
dima[ts] – 100% (8) 33.3% (3)  34.8% (8) 22.2% (4) 32.8% (20) 
dima[ks] 77.8% (7) – –  – 5.6% (1) 1.6% (1) 
dima[tS] 11.1% (1) – 66.7% (6)  – 5.6% (1) 31.1% (19) 
to[ts] 11.1% (1) 100% (8) 33.3% (3)  95.7% (22) 82.4% (14) 48.3% (29) 
to[tS] 88.9% (8) – 66.7% (6)  4.3% (1) 17.6% (3) 51.7% (31) 
taula 13 : pronúncia del so [ts] en posició final 

L’estat dialectal mostrat pels resultats de l’enquesta coincideix amb el descrit per 
Colomina (1985a, 1986) per a Mutxamel i Xixona, amb les apreciacions fetes per 
Segura (1996) per a la ciutat d’Alacant. A aquesta ciutat la pronunciació to[t S] és 

general entre els enquestats –cal recordar que són tots de la generació de la gent gran–, 
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però en el cas del mot dimarts té una presència reduïda perquè la pronunciació més 
general és dima[ks]. A Mutxamel la pronunciació [t s] final és homogènia, i a Xixona hi 

ha la coexistència de les dues variants : formes amb [t S] final –que sembla que 

predominen entre la gent més gran– i les variants amb [t s] final –que pot ser que 

estiguen guanyant terreny entre la generació adulta.565 

En analitzar els resultats dels estudiants per localitats es comprova que les 
formes acabades en [t S] apareixen gairebé exclusivament a Xixona. A Alacant no 

apareix pràcticament cap de les formes tradicionals dima[ks] i to[t S], resultat que avala 

l’opinió de Ponsoda i Segura quan afirmen que 

el grup escolaritzat en línies en valencià d’aquesta localitat [Alacant] no és 
representatiu del parlar alacantí, ja que en part són infants fills d’immigrants, 
generalment de professions liberals, provinents d’altres zones 
valencianoparlants ; la resta són fills de pares castellanoparlants que fan 
immersió lingüística. Per tant, els seus trets lingüístics que provenen del parlar 
tradicional no pertanyen al model tradicional alacantí (Ponsoda & Segura, 1997 : 
59, n. 7). 

Per últim, en el cas del mot dimarts, hi ha un equilibri de l’ús de les formes 
dima[R t s], dima[R s] i dima[t s] a Alacant i a Mutxamel, mentre que a Xixona 

predominen les formes tradicionals dima[t S] i dima[t s]. Aquest predomini de les formes 

més tradicionals podria interpretar-se com un resultat de la influència del context, ja que 
a Xixona està més valencianitzat. 

Pel que fa als resultats dels diferents grups d’estudiants s’observa que les 
variants acabades en [t S] predominen en el grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües 

escolaritzats en castellà, tant en el cas de to[t S]) com en el cas de dima[t S], cosa que cal 

interpretar com a resultat de la menor influència rebuda del model de la llengua escrita. 
Per als altres tres grups d’alumnes cal destacar : a) en el cas del mot tots, predomina en 
tots els grups l’ús de la forma to[t s], encara que cal destacar que augmenta 

progressivament el percentatge de to[t S]) en la mesura que augmenta la presència del 

                                                 
565 A Xixona el 40% dels adults han produït dima[ts] i to[ts], front al 25% de la generació gran. En 

conseqüència, les formes dima[tS] i to[tS] les han produïdes el 60% dels adults i el 75% de la generació 
major. De tota manera, es compta amb una quantitat reduïda de subjectes i, per tant, no es pot descartar que 
els resultats siguen deguts a l’atzar. Si es tenen en compte, però, les dades dels estudiants de Xixona (el 
31.1% produeixen dima[tS] i el 51.7% to[tS]) la hipòtesi guanya consistència. 
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català com a primera llengua (fixem-nos que la variant to[t s] té el suport de la llengua 

estàndard i, sobretot, de la llengua escrita) ; b) en el cas de dimarts, els resultats són una 
mica més complexos, ja que : b.1) en els tres grups d’alumnes dels programes bilingües 
hi ha un percentatge aproximat d’entre un 25% i un 30% d’alumnes que es decanten per 
la variant dima[R t s], que és una pronúncia no tradicional i clarament influïda per la 

llengua escrita ; b.2) També cal destacar els percentatges una mica superiors de la 
variant dima[R s] entre els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (37.9%), 

que pot ser deguda a la dificultat d’articular el grup consonàntic final [R t s] ; b.3) Per 

últim, cal comentar el percentatge relativament superior de la variant tradicional 
dima[t s] entre els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (41.2%). Aquesta 

darrera variant pot ser interpretada com una forma que permet el compromís entre el 
registre estàndard i la llengua escrita d’una banda, i el model de llengua tradicional de 
l’altra.566 

7.7.1.13 L’elisió o l’addició de [R ] final en els infinitius 

En la comarca de l’Alacantí no es produeix el fenomen de l’elisió de la [R ] final, 

tal i com s’esdevé a altres llocs de la zona de l’Alacantí-Vinalopó (el Baix Vinalopó i les 
Valls del Vinalopó). Sí que es produeix, en canvi, algun fenomen que s’hi relaciona. 
Colomina (1985 : 130-137, 282-283 ; 1986 : 306-308) ha estudiat l’elisió de la [R ] final 

en els infinitius. Assenyala que si l’infinitiu va seguit d’un pronom enclític començat per 
consonant (ex. mirâ-la, esperâ-se...) la regla general de caiguda de la [R ] final actua 

d’una manera categòrica, a més de al Vinalopó Mitjà, Crevillent, Ibi i Agost, en una àrea 
més extensa que inclou totes les poblacions situades al Sud de la línia Biar-Busot i, a 
més, Castalla, Orxeta, Relleu, Finestrat i la Vila Joiosa que se situen al nord d’aquesta 
demarcació. Si l’infinitiu va seguit del pronom ho, es produeix també l’elisió de la [R ] 

final en una àrea semblant a l’anterior però amb tres tractaments diferents :  

1) elisió de la [R ] final (ex. mirâ-ho, sabê-ho) ;  

                                                 
566 Cal considerar la pronunciació [ts] com a tradicional i normativa (+T+N-C), les pronunciacions [ks] i 

[tS] com a tradicionals no normatives (+T-N-C), i les pronunciacions [Rts] i [Rs] com a no tradicionals i 
normatives (-T+N-C).  
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2) elisió de la [R ] final i introducció d’un so antihiàtic (ex. mirâ-v-ho, sabê-v-

ho) ;  

3) manteniment de la [R ] final.  

Per al cas de la comarca de l’Alacantí, totes les poblacions participen de la 
primera solució (és a dir, l’elisió de la [R ] final sense introduir consonants antihiàtiques), 

excepte a Xixona i la Torre de les Maçanes, on es manté la [R ] final en tots els 

contextos. A Xixona, a més, hi ha també la forma mirar-v-ho (Colomina, 1986 : 307). 
En el cas dels infinitius acabats en –re, Colomina (1985a : 164) descriu que en una bona 
part de la zona del valencià de l’Alacantí-Vinalopó567 “la presència d’un pronom enclític 
provoca l’apòcope de la darrera síl·laba dels infinitius acabats en –re”, i posa exemples 
com ara creu-me per creure’m, riu-se, per riure’s, etc.  

Segura (1996 : 58-61), afirma per al cas de la ciutat d’Alacant que la [R ] final 

dels infinitius s’elideix sempre davant de qualsevol pronom feble, comence aquest per 
vocal o per consonant (ex. anâ-se-ne, donâ-ho, conéixe’t...), però els exemples adduïts 
no presenten cap novetat respecte dels resultats de la investigació de Colomina. 
Assenyala, però, que a Alacant hi ha nombrosos casos d’hipercorrecció, com ara 
víndrer, vórer, tràurer, quinquer, cómpter, tàver, prónter, que afecten sobretot la gent 
de la ciutat, i especialment els parlants amb un major domini del castellà estàndard en 
contextos formals (sil·labeig), i molt menys la gent d’àmbit rural.568 

Ferrando (1990 : 61-62) considera preceptiva tant la pronúncia com 
l’emmudiment de la [R] final, i admet especialment l’emmudiment en els infinitius ; per 

contra, no considera recomanable la [R] paragògica final dels infinitius de la segona 

conjugació (ex. traurer) i d’alguns substantius (ex. còmpter). Lacreu (1990 : 43) pensa 

                                                 
567 Segons el mapa 42 a què remet Colomina (1985a : 310) el fenomen es produeix a la majoria de les 

poblacions de l’Alacantí (ex. riu-se). Únicament a Xixona i la Torre (les dues poblacions de la comarca 
situades al nord de la demarcació Biar-Busot) no es dóna el fenomen (ex. riure’s), mentre que a Agost hi 
ha les dues formes en variació (riu-se i riure’s). 

568 Colomina (1985a : 135-136) també ha estudiat la reintroducció de la [R] final a la població d’Alcoi, 
fins i tot en mots que no la tenen etimològicament, com ara quinquer o sofar. Explica que la reintroducció 
d’aquesta consonant és afavorida per les següents variables socials : l’edat (els jóvens tenen més tendència 
a introduir-la) i la classe sociocultural (els parlants amb més domini dels estàndards català i/o castellà 
pronuncien amb més freqüència la [R] final). Sanchis Guarner (1950 : 153) assenyala aquesta pronunciació 
com a pròpia del Marquesat de Dénia i la Marina, i considera que s’ha de rebutjar totalment. 
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que l’emmudiment de la [R] final només és acceptable en els parlars on no es pronuncia, 

i Mollà (1990 : 98) recomana pronunciar totes les erres llevat d’unes poques excepcions, 
com ara el mot arbre. Lacreu (1990 : 43) tampoc no accepta l’afegiment d’una –r en 
mots com compte o creure. La PEOLC I admet com a pròpies de l’àmbit general tant la 
pronunciació de r etimològica final de mot com l’emmudiment. En canvi, considera no 
recomanable l’addició d’una r al final d’alguns mots, com ara traurer, creurer, 
còmpter, que es practica en alguns parlars valencians (IEC, 1990 : 18-19). 

En l’enquesta s’ha investigat la caiguda o el manteniment de la [R ] final en 

l’infinitiu (llegî per llegir), l’addició d’una [R] final no etimològica (escriurer per 

escriure), la pèrdua de la darrera síl·laba dels infinitius acabats en –re davant d’un 
pronom enclític (creu-me per creure’m) i l’elisió de la [R ] final amb introducció d’un so 

antihiàtic (deixâ-v-ho per deixar-ho). Els resultats obtinguts són els següents :  

a) Caiguda o manteniment de la [ ] final en l’infinitiu 

La totalitat dels enquestats de tots els grups d’edat han pronunciat la [R] final del 

mot llegir, d’acord amb el que és la pronúncia habitual a les poblacions de la comarca 
de l’Alacantí. Es manté, per tant, una pronunciació tradicional i normativa (+T+N), cosa 
lògica si es té present que es tracta de la pronuncia més general del parlar valencià i que, 
a més, no entra en conflicte ni amb l’ortografia ni amb la llengua dominant. 

b) Addició d’una [R] final no etimològica 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

escriure 94.1% (16) 88.9% (8) 93.8% (105)  100% (14) 96.6% (28) 91.4% (32) 91.2% (31) 
escriurer 5.9% (1) 11.1% (1) 6.3% (7)  – 3.4% (1) 8.6% (3) 8.8% (3) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
escriure 100% (9) 87.5% (7) 88.9% (8)  100% (23) 94.4% (17) 90.2% (55) 
escriurer – 12.5% (1) 11.1% (1)  – 5.6% (1) 9.8% (6) 
taula 14 : addició d’una [R] final no etimològica 
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El fenomen d’addicció d’una [R] paragògica final als infinitius de la segona 

conjugació té una presència discreta en les tres generacions estudiades de la comarca de 
l’Alacantí. En els grups d’estudiants la pronúncia amb [R] final afecta més els alumnes 

bilingües i catalanoparlants dels programes bilingües, però la reduïda proporció de casos 
obliga a prendre amb precaució aquests resultats.569 

c) Pèrdua de la darrera síl·laba dels infinitius acabats en -re davant d’un 

pronom enclític 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

creure’m 29.4% (5) 66.7% (6) 79.3% (88)  71.4% (10) 75% (21) 82.9% (29) 82.4% (28) 

creu-me 70.6% (12) 33.3% (3) 20.7% (23)  28.6% (4) 25% (7) 17.1% (6) 17.6% (6) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
creure’m – 37.5% (3) 88.9% (8)  78.3% (18) 64.7% (11) 85.2% (52) 
creu-me 100% (9) 62.5% (5) 11.1% (1)  21.7% (5) 35.3% (6) 14.8% (9) 
taula 15 : pèrdua de la darrera síl·laba dels infinitius acabats en -re davant d’un pronom enclític 

L’elisió de la darrera síl·laba dels infinitius acabats en –re davant d’un pronom 
feble és un fenomen que presenta diferències geogràfiques a l’Alacantí : mentre a 
Xixona la pronunciació creure’m és categòrica entre la generació dels majors, i només 
un adult (25%) ha produït la variant creu-me, aquesta darrera pronunciació és 
categòrica entre la generació dels més majors d’Alacant ; els resultats de Mutxamel 
mostren que aquesta localitat es troba a mitjan camí de les solucions de les altres dues 
poblacions (el 50% dels majors i el 25% dels adults han produït creure’m).  

Entre els jóvens s’ha imposa’t la pronunciació creure’m, que predomina a totes 
les localitats (78.3% a Alacant, 61.1% a Mutxamel i 85.2% a Xixona), i que compta 
amb el suport del model de la llengua escrita. La diferència de més de 20 punts que hi ha 
entre Mutxamel i Xixona s’explica perquè a aquesta ciutat és la forma tradicional, 
mentre que a Mutxamel els resultats mostren que totes dues formes estan presents en la 
llengua de les generacions adultes. En contrastar els resultats dels diferents grups 
d’alumnes es veu una major incidència de la forma tradicional no normativa creu-me 

                                                 
569 Cal considerar les dues pronuncies com a tradicionals, però mentre l’addició de la [–R] final no 

etimològica seria no normativa (+T-N-C), la no addició sí que seria normativa (+T+N-C). 
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entre els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (28.6%). La 
preferència d’aquest darrer grup per les variants de la parla col·loquial tradicional és un 
resultat que ja s’ha vist anteriorment.570 

d) Elisió de la [ ] final amb introducció d’un so antihiàtic 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

deixar-ho 47.1% (8) 88.9% (8) 65.2% (73)  85.7% (12) 34.5% (10) 68.6% (24) 79.4% (27) 

deixar-v-ho 5.9% (1) 11.1% (1) 6.3% (7)  7.1% (1) 3.4% (1) 5.7% (2) 8.8% (3) 

deixâ-ho 47.1% (8) – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 

deixar-lo – – 26.8% (30)  7.1% (1) 62.1% (18) 25.7% (9) 5.9% (2) 

deixâ-d-ho – – 0.9% (2)  – – – 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
deixar-ho 11.1% (1) 100% (8) 77.8% (7)  52.2% (12) 66.7% (12) 68.9% (42) 
deixar-v-ho – – 22.2% (2)  – – 11.5% (7) 
deixâ-ho 88.9% (8) – –  – 5.6% (1) – 
deixar-lo – – –  47.8% (11) 27.8% (5) 18% (11) 
deixâ-d-ho – – –  – – 1.6% (1) 
taula 16 : elisió de la [R] final amb introducció d’un so antihiàtic 

Els resultats de la generació adulta indiquen que a Alacant la forma tradicional 
és deixâ-ho, a Mutxamel és deixar-ho i a Xixona coexisteix aquesta darrera variant –
que és la més habitual– amb deixar-v-ho, que és produïda pel 22.2% dels adults.571 
Entre els jóvens la forma amb so antihiàtic només apareix a Xixona, però en un 
percentatge inferior al de la generació dels pares (11.5%).  

De tota manera, el fenomen més important detectat en la generació dels jóvens 
és un altre fet de caire morfològic : la substitució del pronom ho pel pronom lo, que 
afecta el 26.8% del total de jóvens i es concentra sobretot a Alacant i entre els alumnes 
de primera llengua castellana o bilingües (el 62.1% dels alumnes castellanoparlants i el 
25.7% dels alumne bilingües matriculats en els programes educatius bilingües). És, per 

                                                 
570 Cal considerar la pèrdua de la darrera síl·laba com a tradicional no normativa (+T-N-C), i el 

manteniment (independentment de la forma adoptada pel clític pronominal) com a tradicional i normativa 
(+T+N-C). 

571 Els resultats de Mutxamel modifiquen la descripció dialectal que s’havia fet del fenomen en aquesta 
localitat. També cal assenyalar que els percentatges d’incidència de la variant deixar-v-ho en les dues 
generacions adultes de Xixona són molt semblants : el 25% de la generació dels majors i el 20% de la 
generació dels pares. 
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tant, un fenomen que està clarament influït per la llengua dominant, ja siga per la seua 
presència en el context o pel fet de tractar-se de la primera llengua dels alumnes.572 

7.7.1.14 Pronúncia del so [z] i del so [s] 

Colomina (1985a : 139 i 284 ; 1986 : 301) assenyala que la pronúncia dels 
fonemes alveolars fricatius /s/ i /z/ en el valencià meridional alacantí es correspon a la 
del català general. Únicament observa l’excepció del mot zero, que es pronuncia [séRo] 

a la totalitat de poblacions de la comarca de l’Alacantí per interferència del castellà.  

Segura (1996 : 62-64) ha descrit per primera vegada per al parlar de la ciutat 
d’Alacant el fenomen del rotacisme (o canvi de [z] per [R] en posició intervocàlica), que 

afecta totes les esses sordes que esdevenen sonores per fonètica sintàctica o que es 
consideren sonoritzades (i no sonores per naturalesa).573 També assenyala com a fet 
general del parlar d’Alacant l’ensordiment que pateix la s sonora en fonètica sintàctica 
entre els jóvens, especialment entre els més castellanitzats. Encara que no hi ha 
descripcions dialectològiques referides a l’Alacantí, hem sentit en alguns parlants la 
sonorització de la [s], fenomen que afecta mots com ara pressió, impressió, admissió, 
etc., i que alguns parlants generalitzen a altres mots, segurament per hipercorrecció. 

La PEOLC I (IEC, 1990 : 17) no considera recomanables ni la pronunciació 
sorda de la sibilant alveolar sonora (ex. sero per zero, o possar per posar) ni la 
pronunciació sonora de la sibilant alveolar sorda (ex. impresió per impressió). També 
descriu la sonorització del so [s] final davant d’un mot començat per vocal o per 
consonant sonora com a pròpia de l’àmbit general (exs. gos afamat –pronunciat goz 
afamat–, o gos de raça –pronunciat goz de raça), però no condemna explícitament la 
pronunciació sorda (IEC, 1990 : 20). Els tractadistes valencians de l’estàndard oral 
(Ferrando, 1990 : 58 ; Mollà, 1990 : 95 ; Lacreu, 1990 : 38) també consideren 
preceptiva la diferenciació dels dos fonemes sibilants, i Ferrando (1990 : 63) estén 

                                                 
572 Cal considerar la pronúncia amb addició d’una consonant antihiàtica com a tradicional no normativa 

(+T-N-C), les pronúncies amb l’elisió o sense l’elisió de la [R] final i sense addició de sons antihiàtics 
com a tradicionals i normatives (+T+N-C), i el canvi del pronom ho per lo com a no tradicional, no 
normatiu i influït pel castellà (-T-N+C). 

573 En aquest treball s’han descobert dos casos de rotacisme en el mot mosatros > moratros entre la 
població més major d’Alacant i un altre cas en el mot isla > irla en un avi de Xixona (infra, pàgs. 532 i 
637, nota 757). 
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aquesta consideració al fenomen de fonètica sintàctica que s’ha descrit. En l’enquesta 
s’ha investigat la pronunciació de la sibilant sonora després de so consonàntic (onze), en 
posició intervocàlica (espasa), i en posició intervocàlica per fonètica sintàctica (dos 
amics), així com la pronúncia de la sibilant sorda en un mot susceptible de sonorització 
(oracions). Els resultats que s’han arreplegat són :  

a) Pronúncia del so [z] 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

on[z]e 100% (17) 100% (9) 78.6% (88)  85.7% (12) 69% (20) 71.4% (25) 91.2% (31) 
on[s]e – – 19.6% (22)  14.3% (2) 31% (9) 28.6% (10) 2.9% (1) 
on[d Z]e – – 1.8% (2)  – – – 5.9% (2) 

espa[z]a 100% (17) 100% (9) 70.5% (79)  85.7% (12) 55.2% (16) 65.7% (23) 82.3% (28) 
espa[s]a – – 22.3% (25)  – 31% (9) 34.3% (12) 11.8% (4) 
espa[d]a – – 7.2% (8)  14.3% (2) 13.8% (4) – 5.9% (2) 

do[z]amics 70.6% 12) 100% (9) 43.8% (49)  50% (7) 20.7% (6) 34.3% (12) 70.6% (24) 
do[s]amics 29.4% (5) – 56.3% (63)  50% (7) 79.3% (23) 65.7% (23) 29.4% (10) 
Total 
[z]574 

100% (34) 100% (18) 78% (167)  92.3% (24) 66.7% (36) 68.6% (48) 92.2% (59) 

Total [s] – – 22% (47)  7.7% (2) 33.3% (18) 31.4% (22) 7.8% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
on[z]e 100% (9) 100% (8) 100% (9)  56.5% (13) 94.4% (17) 83.6% (51) 
on[s]e – – –  43.5% (10) 5.6% (1) 14.8% (9) 
on[d Z]e – – –  – – 1.6% (1) 
espa[z]a 100% (9) 100% (8) 100% (9)  39.1% (9) 66.7% (12) 83.6% (51) 
espa[s]a – – –  56.5% (13) 11.1% (2) 11.5% (7) 
espa[d]a – – –  4.3% (1) 22.2% (4) 4.9% (3) 
do[z]amics 44.4% (4) 100% (8) 100% (9)  17.4% (4) 38.9% (7) 54.1% (33) 
do[s]amics 55.6% (5) – –  82.6% (19) 61.1% (11) 45.9% (28) 
Total [z] 100% (18 100% (16) 100% (18)  48.9% (22) 90.6% (29) 86.4% (102) 
Total [s] – – –  51.1% (23) 9.4% (3) 13.6% (16) 
taula 17 : Pronúncia del so [z] 

Les generacions adultes mantenen la pronunciació del so [z], i únicament 
s’observen casos de manca de sonorització per fonètica sintàctica a Alacant. Entre els 
jóvens, l’ensordiment en posició intervocàlica afecta sobretot els de la ciutat d’Alacant, 
mentre que a Mutxamel i a Xixona hi ha percentatges molt més reduïts. Sembla, doncs, 

                                                 
574 No s’han tingut en compte les realitzacions on[d Z]e i espa[d]a ni els casos de l’apartat de fonètica 

sintàctica per a calcular els totals d’aquesta taula i de la que ve a continuació. 
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que és un fenomen lligat al context, de manera que les ciutats grans i amb un context 
més castellanitzat són les que presenten percentatges d’ensordiment importants. 

Sí que s’observa que la manca de sonorització per fonètica sintàctica s’ha 
generalitzat entre els estudiants, ja que el 82.6% dels jóvens alacantins, el 61.1% dels 
mutxamelers i el 45.9% dels xixonencs no produeixen el so [z] en aquesta posició. Es 
tracta, per tant, d’un fenomen lligat al grau de presència ambiental del castellà. 

Per grups, són els alumnes de primera llengua castellana i bilingües familiars els 
que presenten percentatges d’ensordiment més elevats (una mica superiors al 30%) en 
posició interior de paraula, mentre que el fenomen és molt més reduït entre els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe i entre els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües (amb percentatges que se situen al voltant del 
7%). Pel que fa al fenomen de les sonoritzacions per fonètica sintàctica, només el grup 
catalanoparlant escolaritzat en la pròpia llengua manté un percentatge de sonoritzacions 
important (70.6%), que baixa al 50% en els alumnes catalanoparlants i bilingües de línia 
en castellà, al 34.3% entre els alumnes bilingües escolaritzats en català i a un modest 
20.7% entre els alumnes de primera llengua castellana escolaritzats en castellà.  

En resum, l’ensordiment del fonema [z] és un fenomen en expansió entre els 
jóvens, que es dóna més en la ciutats grans amb contextos més castellanitzats, que està 
relacionat directament amb la primera llengua dels alumnes i que és una tendència molt 
important en el cas de la sonorització de [s] per fonètica sintàctica.575 

b) Pronúncia del so [s] 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

ora[s]ions 94.1% (16) 100% (9) 85.5% (94)  100% (14) 78.6% (22) 88.6% (31) 81.8% (27) 
ora[z]ions 5.9% (1) – 14.5% (16)  – 21.4% (6) 11.4% (4) 18.2% (6) 

 

                                                 
575 Cal considerar la pronúncia de la [z] com a tradicional i normativa (+T+N-C), mentre que en 

l’Alacantí la pronúncia [s] només es pot considerar com a no tradicional i no normativa, a més de 
castellanitzant (-T-N+C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
ora[s]ions 88.9% (8) – –  95.2% (20) 77.8% (14) 86.9% (53) 
ora[z]ions 11.1% (1) – –  4.8% (1) 22.2% (4) 13.1% (8) 
taula 18 : pronúncia del so [s] 

S’ha estudiat també la pronunciació de la sibilant sorda en un mot que és 
susceptible de sonorització. Els resultats mostren que és un fenomen que no afecta les 
generacions adultes, però sí que té una certa presència –encara que reduïda– entre els 
jóvens. Es tracta d’un cas d’hipercorrecció, que podria ser degut a la inseguretat 
lingüística, i que es dóna sobretot entre els alumnes dels programes educatius bilingües, 
especialment entre els de primera llengua castellana. Per localitats, afecta principalment 
Mutxamel i en menor mesura Xixona, mentre que a Alacant és un fenomen molt 
residual, cosa lògica perquè és un fenomen bastant incompatible amb el procés 
generalitzat d’ensordiment de la [z] que s’observa en aquesta ciutat.576 

7.7.1.15 Pronúncia del so [dz] 

Segons la descripció feta per Colomina (1985a : 140-141), el so dental alveolar 
africat sonor només apareix en el valencià de l’Alacantí-Vinalopó en els mots dotze, 
tretze, setze i gitza. Les variants que presenta per al cas de la comarca de l’Alacantí 
són :  

a) [dz] en la majoria de pobles ([dódze], [trédze], [sédze], [gídza]; 

b) [d d Z], per palatalització i geminació de l’alveolar a Xixona –també a Tibi, 

Finestrat, Petrer, Monòver, Novelda, el Pinós i Elx–, tot alternant amb la variant [dz].  

A més, també es donen altres variants com ara [d Z], [gz], [nz] i [jz]. En el treball 

publicat posteriorment de Colomina sobre el Camp d’Alacant (1986 : 301-302) es 
corroboren aquestes notícies però, per al cas de Xixona, no es descriu la geminació i 
únicament s’assenyala que aquest so –[dz]– “alguns xixonencs [...] el palatalitzen, i 
diuen : dotge, tretge, setge” (1986 : 302). Segura (1996 : 64) esmenta la palatalització 
del so [dz], que esdevé [d d Z] entre els parlants jóvens de la ciutat d’Alacant.  
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Ferrando (1990 : 58) no considera recomanables les palatalitzacions del tipus de 
tretge (tretze), que Lacreu (1990 : 39) i Mollà (1990 : 97) tampoc no accepten. Ja s’ha 
vist adés que la PEOLC I (IEC, 1990 : 17) no considera recomanables alguns tipus de 
palatalitzacions que afecten les consonants sibilants alveolars. Entre els exemples 
adduïts hi ha el mot tretge (tretze). Per tant, la pronúncia palatalitzada de [d z] no és 

normativa. En l’enquesta s’ha investigat la pronunciació del mot dotze. Encara que la 
PEOLC I no s’hi refereix, tampoc no es pot considerar normativa la pronúncia [ts] per 
analogia al cas del so [z] (IEC, 1990 : 17). Els resultats que s’han obtingut són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

do[dz]e 88.2% (15) 55.6% (5) 40.2% (45)  28.6% (4) 41.4% (12) 31.4% 
(11) 

52.9% (18) 

do[ts]e – 11.1% (1) 13.4% (15)  7.1% (1) 20.7% (6) 22.9% (8) – 
do[d d Z]e 11.8% (2) 33.3% (3) 42% (47)  57.1% (8) 27.6% (8) 45.7% 

(16) 
44.1% (15) 

do[tS]e – – 4.5% (5)  7.1% (1) 10.3% (3) – 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
do[dz]e 100% (9) 100% (8) 33.3% (3)  56.5% (13) 88.9% (16) 14.8% (9) 
do[ts]e – – 11.1% (1)  39.1% (9) 5.6% (1) 4.9% (3) 
do[d d Z]e – – 55.6% (5)  – 5.6% (1) 73.8% (45) 
do[tS]e – – –  4.3% (1) – 6.6% (4) 
taula 19 : pronúncia del so [dz] 

La pronunciació de [dz] està sotmesa a un important canvi generacional, que 

afecta sobretot les poblacions d’Alacant i de Xixona, però de manera diferent. En 
general s’observa una reducció molt important de la pronunciació [dz] conforme 

s’avança cap a les generacions més jóvens, i un augment paral·lel de les pronunciacions 
[d d Z] i [t s]. Mentre que l’augment de la pronúncia palatalitzada i geminada afecta 

principalment la població de Xixona, l’ensordiment és un fenomen que apareix sobretot 
a Alacant, que pot considerar-se lligat a la castellanització contextual. No s’ha pogut 
contrastar l’aparició de la pronúncia [d d Z] entre els adults d’Alacant, però en tot cas no 

és un fenomen que afecte les generacions d’escolars de la capital. A Xixona la 

                                                                                                                                               
576 En aquest context, la pronúncia [s] és la tradicional i normativa (+T+N-C) i la pronúncia [z] seria no 

tradicional i no normativa (-T-N-C). 
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pronunciació palatalitzada avança entre els grups d’edat més jóvens (afecta el 50% dels 
majors, el 60% dels adults i el 73.8% dels jóvens). 

Si es tenen en compte els diversos grups d’alumnes, es veu que el fenomen de 
l’ensordiment (que afecta el 39.1% dels alumnes alacantins) apareix principalment entre 
els alumnes castellanoparlants i bilingües dels programes educatius bilingües, i en menor 
mesura entre els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe. És, per 
tant, un fenomen lligat principalment a la primera llengua i secundàriament al programa 
educatiu, i que per tant sembla paral·lel a l’ensordiment del so [z] que s’ha estudiat en 

l’apartat anterior.  

En la localitat de Xixona la pronúncia geminada, molt majoritària entre els 
jóvens (73.8%), afecta de manera diferent els diferents grups d’estudiants : la pronúncia 
sense geminar (do[dz]e) és més abundant en el grup d’alumnes catalanoparlants esco-

laritzats en els programes bilingües (36.4%), la pronúncia ensordida (do[t s]e) és relati-

vament més freqüent en el grup dels alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües (15.4%), i la pronúncia geminada i palatalitzada (do[d d Z]e) predomina en el 

grup d’alumnes bilingües dels programes educatius bilingües (94.1%). Per últim, la 
pronúncia palatalitzada i ensordida (do[t S]e) és més freqüent entre els alumnes 

castellanoparlants dels programes educatius bilingües (15.4%), i en menor grau entre els 
alumnes bilingües i catalanoparlants dels programes monolingües (11.1%).577 Per tant, el 
fenomen de l’ensordiment apareix lligat sobretot a la primera llengua castellana, i el 
fenomen de la geminació i la palatalització és un fenomen general, que sembla afectar 
menys els alumnes catalanoparlants escolaritzats en la pròpia llengua.578 

                                                 
577 Les diferències de pronunciació entre els grups d’alumnes de Xixona són globalment significatives 

(p = 0.00870), i totes les diferències puntuals que s’han destacat també (p < 0.05) a excepció de les citades 
en últim lloc (pronúncia do[tS]e). Es pot consultar la taula de contingència en la figura 4 de l’annex al 
model de llengua. 

578 En aquesta variable, es considera la pronúncia [dz] com a tradicional i normativa (+T+N-C), la 
pronúncia [d d Z] com a tradicional no normativa (+T-N-C), i les pronúncies [ts] i [tS] com a no 
tradicionals, no normatives i castellanitzants (-T-N+C). 



 

El model de llengua  Pàg. 505 

7.7.1.16 Pronúncia o eliminació de la semivocal [" (] del grup [" (S] en posició 

intervocàlica –ix– o final –ix  

El fonema palatal fricatiu sord /S/ presenta la forma [S] en posició intervocàlica i 

final en tots els pobles situats al sud de la línia Biar-Busot i, per tant, a tota la comarca 
de l’Alacantí, amb l’excepció de Xixona i de la Torre de les Maçanes, que pronuncien 
[" (S] (Colomina, 1985a : 142-143 i 287 ; 1986 : 301). 

Segura (1996 : 66) explica que a Alacant alguns parlants pronuncien en posició 
final absoluta un so vocàlic palatal molt breu (ex. el [péI (S]), que per a Recasens (1996 : 

288) és una de les pronúncies més genuïnes en la zona del valencià meridional, 
juntament amb la pronúncia [S].  

Ferrando (1990 : 59) assenyala que totes dues pronunciacions ([" (S] i [S]) són 

preceptives. Mollà (1990 : 97) i Lacreu (1990 : 40) també consideren la pronúncia 
d’aquest fonema opcional segons la procedència geogràfica del parlant, encara que el 
darrer autor considera preferible la pronúncia de la [i]. Tots tres autors adverteixen en 
contra de la despalatalització de la [S], sobretot en posició final (ex. peis < peix). La 

PEOLC I (IEC, 1990 : 17) admet com a pròpies de l’àmbit general les dues 
pronunciacions, [" (S] i [S], i no accepta la pronunciació com a s de la sibilant palatal (ex. 

caisa per caixa o peis per peix), que identifica com a pròpia d’alguns parlars valencians. 
En l’enquesta s’ha estudiat aquest so en posició intervocàlica (coixa) i en posició final 
absoluta (peix). Les realitzacions arreplegades són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

co[S]a 64.7% (11) 44.4% (4) 6.3% (7)  21.4% (3) – 2.9% (1) 8.8% (3) 
co["(S]xa 35.3% (6) 55.6% (5) 93.7% (105)  78.6% (11) 100% (29) 97.1% (34) 91.2% (31) 
pe[S] 47.1% (8) 44.4% (4) 8.9% (10)  21.4% (3) 3.4% (1) 5.7% (2) 11.8% (4) 
pe["(S]579 52.9%(9) 55.6% (5) 90.2% 

(101) 
 71.4% (10) 96.6% (28) 94.3% 

(33) 
88.2% 
(30) 

pe[is] – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 
Total [S] 55.9%(19) 44.4% (8) 7.6% (17)  21.4% (6) 1.7% (1) 4.3% (3) 10.3% (7) 
Total ["(S] 44.1%(15) 55.6% (10) 92% (206)  75% (21) 98.3% (57) 95.7% 

(67) 
89.7% 
(61) 

Total [is] – – 0.4% (1)  3.6% (1) – – – 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
co[S]a 100% (9) 75% (6) 11.1% (1)  8.7% (2) 16.7% (3) – 
co["(S]xa – 25% (2) 88.9% (8)  91.3% (21) 83.3% (15) 100% (61) 
pe[S] 44.4% (4) 100% (8) –  13% (3) 16.7% (3) – 
pe["(S] 55.6% (5) – 100% (9)  87% (20) 83.3% (15) 98.4% (60) 
pe[is] – – –  – – 1.6% (1) 
Total [S] 22.2% (4) 87.5% (14) 5.6% (1)  10.9% (5) 16.7% (6) – 
Total ["(S] 77.8% (14) 12.5% (2) 94.4% (17)  89.1% (41) 83.3% (30) 99.2% (121) 
Total [is] – – –  – – 0.8% (1) 
taula 20 : pronúncia o eliminació de la semivocal ["(] del grup ["(S] 

Els resultats dels adults indiquen que tant a Mutxamel com a Alacant predomina 
la pronúncia [S], encara que en aquesta darrera localitat hi ha força casos de pronúncia 

["(S] en posició final, i a Xixona la pronunciació amb semivocal [" (S] és gairebé categòrica. 

Entre els jóvens s’ha imposat clarament la pronunciació amb la semivocal (94.4%), 
segurament per la influència del model escrit. De fet, l’anàlisi de les produccions dels 
estudiants demostra que la forma [" (S] és categòrica entre els jóvens de Xixona, i molt 

clarament predominant en les altres dues poblacions. 

En analitzar els resultats dels grups d’estudiants s’observa que el grup d’alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà és el que manté en un major 
percentatge la pronúncia sense la semivocal (21.4%), seguit del grup catalanoparlant 
escolaritzat en la pròpia llengua (10.3%). Per tant, els grups amb major contacte amb el 
model de llengua tradicional són els que mantenen més la pronúncia sense la semivocal 
(lògicament ens referim només als alumnes de Mutxamel i d’Alacant), però aquests 
resultats també posen clarament de manifest la influència de l’escolarització –i del 
model de la llengua escrita– en aquest procés uniformitzador de la pronúncia. Si es té, a 
més, en compte que la pronunciació [" (S] és la més general en el País Valencià, i que és 

també la pronunciació tradicional d’algunes poblacions de la comarca, sembla que el so 
[S] està comdemnat a desaparéixer de l’Alacantí en poc de temps.580 

                                                                                                                                               
579 En aquest apartat s’inclouen tant les pronúncies ["(S] com les pronúncies [I(S]. 
580 Cal considerar tradicionals i normatives (+T+N-C) tant la pronúncia [S] com la pronúncia ["(S]. S’ha 

de recordar que aquesta valoració es fa tenint en compte el conjunt de la comarca –ja que totes dues 
pronunciacions hi apareixen tradicionalment, encara que no a les mateixes localitats. Per contra, la 
pronúncia [is] es considera com a no tradicional i no normativa (-T-N+C). 
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7.7.1.17 Pronúncia del so [d Z] 

Colomina (1985a : 143) no reporta cap particularitat en el funcionament del so 
[d Z], llevat de l’ensordiment del fonema sonor que realitzen els parlants més jóvens 

(menors de trenta anys) de la població de Petrer, segurament per influència del castellà 
de la ciutat veïna d’Elda : [ditSáws] (dijous), [netetSá] (netejar), etc.581 

Segura (1996 : 65) explica que si bé el so [d Z] es pronuncia normalment, s’estén 

entre els parlants més jóvens de la ciutat d’Alacant (els menors de 25 anys, però no en 
tots els individus), una pronúncia palatal sonora però fricativa, semblant a la castellana 
de mots com cayado o cayó. Així, mots com ara mitja, rellotge, girar, pujar es 
pronuncien [míyÈa], [re¥ó¯yÈe], [yÈÈÈi RáR], [puyÈáR], d’una manera semblant al so que 

substitueix la [¥] en els parlars ieistes. Assenyala també el fet que el so [t S] esdevé sonor 

en alguns casos (mortitjol, el Portitjol, butjaca...).582  

Hom considera que l’ensordiment de les palatals fricativa i africada sonores 
(txoc per joc, o metxe per metge), i la pronúncia com a [i] semiconsonant de la j dels 
aplecs -ject– i –jecc– no són recomanables.583. Per analogia a aquest darrer fenomen, 
cal considerar que la pronúncia palatal sonora fricativa [yÈ] reportada per Segura no és 

normativa. En l’enquesta s’ha investigat la pronunciació del so [d Z] en posició inicial en 

els mots joguet i jugar, i en posició intervocàlica en el mot metge. Els resultats obtinguts 
són els següents :  

                                                 
581 Aquest apitxament no ha comportat l’ensordiment del fonema /z/ però sí la pronúncia betacista, com 

per exemple : [bída] (vida), [bosté] (vosté), etc. Sobre aquest fenomen existeix un estudi de socio-
lingüística laboviana realitzat per Montoya (Gimeno & Montoya, 1989 : 67-95), que demostra que la 
freqüència d’ensordiment de [d Z] és del 46.72%, i que l’ensordiment és afavorit per l’entorn intervocàlic i 
les variables socials jove, dona i immigrant castellanoparlant. El treball es va presentar originàriament a la 
tesi doctoral inèdita de Montoya (De sociolingüística històrica. Canvi lingüístic en curs i desplaçament 
de llengües a l’extrem meridional de la llengua catalana [tesi doctoral inèdita]. Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat d’Alacant, 1985, pàgs. 63-216), i posteriorment s’ha publicat a Gimeno i Montoya 
(1989 : 67-95), per on se cita. 

582 Montoya (1989 : 93) descriu el mateix fenomen a les comarques del sud valencià.  
583 Ferrando, 1990 : 59-60 ; Mollà, 1990 : 97 ; Lacreu, 1990 : 40 ; IEC, 1990 : 17. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

[d Z]oguet584 100% (17) 100% (9) 62.5% (70)  64.3% (9) 34.5% (10) 54.3% (19) 94.1% (32) 
[yÈ]oguet – – 37.5% (42)  35.7% (5) 65.5% (19) 45.7% (16) 5.9% (2) 

[d Z]ugar 100% (17) 100% (9) 67.9% (76)  64.3% (9) 44.8% (13) 65.7% (23) 91.2 % (31) 
[yÈ]ugar – – 32.1% (36)  35.7% (5) 55.2% (16) 34.3% (12) 8.8% (3) 

me[d Z]e 100% (17) 100% (9) 98.2% (110)  92.9% (13) 100% (29) 100% (35) 97.1% (33) 
me[tS]e – – 1.8% (2)  7.1% (1) – – 2.9% (1) 

Total [d Z]585 
inicial 

100% (34) 100% 
(18) 

65.2% (146)  64.3% (18) 39.7% (23) 60% (42) 92.6% (63) 

Total [yÈ]  
inicial 

– – 34.8% (78)  35.7% (10) 60.3% (35) 40% (28) 7.4% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
[d Z]oguet 100% (9) 100% (8) 100% (9)  52.2% (12) 38.9% (7) 77% (47) 
[yÈ]oguet – – –  47.8% (11) 61.1% (11) 23% (14) 
[d Z]ugar 100% (9) 100% (8) 100% (9)  52.2% (12) 44.4% (8) 83.6% (51) 
[yÈ]ugar – – –  47.8% (11) 55.6% (10) 16.4% (10) 
me[d Z]e 100% (9) 100% (8) 100% (9)  100% (23) 100% (18) 96.7% (59) 
me[tS]e – – –  – – 3.3% (2) 
Total [d Z] 
inicial 

100% (18) 100% (16) 100% (18)  52.2% (24) 41.7% (15) 80.3% (98) 

Total [yÈ] 
inicial 

– – –  47.8% (22) 58.3% (21) 19.7% (24) 

taula 21 : pronúncia del so [d Z] 

La pronunciació palatal sonora fricativa [yÈ] no afecta en absolut la parla de les 

generacions adultes, però sí que té una presència important (34.8%) en les produccions 
dels més jóvens. S’ha detectat el fenomen sobretot en posició inicial de paraula, ja que 
en posició intervocàlica té encara una presència residual.586 El fenomen afecta molt més 
els municipis de Mutxamel i d’Alacant que no el de Xixona, encara que en aquesta 
darrera localitat també té una presència important, propera al 20% dels enquestats. Per 
tant, sembla que està relacionat amb la castellanització ambiental. 

                                                 
584 S’han obtingut diferents realitzacions del mot, com ara joguet, juguet, joguina, etc. Com que totes 

presenten el mateix fonema en posició inicial, es presenten agrupades en dos blocs segons la pronúncia 
[d Z] o [yÈ] del so inicial.  

585 Per causa de la gran uniformitat de la pronunciació del so [d Z] en posició intervocàlica únicament es 
resumeixen els resultats de la producció d’aquest so en posició inicial en aquesta taula i en la següent. 

586 Segura (1996 : 65) esmenta exemples en posició intervocàlica, cosa que ens duu a plantejar-nos si el 
mot que s’ha proposat com a ítem (metge) és el més adequat. En tot cas pensem que el fenomen és molt més 
freqüent en posició inicial de paraula. 
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En considerar els grups d’alumnes, s’observa que la pronunciació de la palatal 
sonora fricativa [yÈ] està relacionada amb la primera llengua –afecta més els grups 

d’alumnes castellanoparlants i bilingües dels programes educatius bilingües (60.3% i 
40% respectivament), però també està relacionat amb el programa educatiu, ja que els 
alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà presenten en un 
percentatge important (35.7%) la pronúncia [yÈ]. Únicament la combinació de primera 

llengua catalana i escolarització en català sembla frenar aquesta tendència (7.4%), 
encara que no totalment.587 Si es consideren globalment el fenomen que acabem de 
descriure i el del ieisme que s’ha vist anteriorment,588 hi ha motius d’alarma pel canvi 
que suposa per al sistema fonològic del parlar valencià (i potser del català en general) la 
coincidència en la pronúncia [i] de fonemes d’orígens diferents, i els problemes de caire 
ortofònic i ortogràfic que implica aquesta convergència. 

7.7.1.18 Pronunciació del so velar del castellà [X] 

L’aparició del so [X] en mots castellans és general a tot el català (Montoya, 

1989 : 96-98). Segura descriu l’ús habitual en el valencià d’Alacant de mots castellans 
en què apareix aquest fonema : mejilló, gerànio, bandeja, almeja, jamó o jamón, lejia, 
sanja, i explica que la substitució d’aquest fonema per [k] només l’ha descoberta en 
alguns ancians de les partides rurals, però en la parla descurada i realitzant més aïna un 
so intermedi entre [X] i [k] (1996 : 71-72). Brotons (1993 : 257-271), en el seu treball 

sobre els escolars de Petrer, descriu les següents aparicions del so [X], sempre lligades al 

lèxic castellà : ajedrez, cejes, jamó(n), jarra, jarro, jaula, jirafa i pijama. 

En l’enquesta s’ha investigat l’aparició del so [X] en les realitzacions del mot 

pijama, on sol aparéixer freqüentment per interferència del castellà. Els resultats 
obtinguts són :  

                                                 
587 Cal considerar la pronúncia del so [d Z]com a tradicional i normativa (+T+N-C), mentre que la 

pronúncia de [yÈ] s’ha de considerar no tradicional i no normativa (-T-N+C). 
588 Supra, apartat 7.7.1.9, pàgs. 482 i ss. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

pi[d Z]ama 5.9% (1) – 75.9% (85)  50% (7) 82.8% (24) 71.4% (25) 85.3% (29) 
pi[X]ama 94.1% (16) 100% (9) 17% (19)  42.9% (6) 13.8% (4) 14.3% (5) 11.8% (4) 

pi[S]ama – – 3.6% (4)  7.1% (1) – 5.7% (2) 2.9% (1) 

pi[tS]ama – – 2.7% (3)  – 3.4% (1) 5.7% (2) – 
pi[dd Z]ama – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

Total [d Z]589 5.9% (1) – 75.9% (85)  53.8% (7) 85.7% (24) 83.3% (25) 87.9% (29) 

Total [X] 94.1% (16) 100% (9) 17% (19)  46.2% (6) 14.3% (4) 16.7% (5) 12.1% (4) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
pi[d Z]ama 11.1% (1) – –  82.6% (19) 66.7% (12) 72.1% (44) 
pi[X]ama 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  4.3% (1) 27.8% (5) 21.3% (13) 
pi[S]ama – – –  8.7% (2) 5.6% (1) 1.6% (1) 
pi[tS]ama – – –  – – 4.9% (3) 
pi[dd Z]am
a 

– – –  4.3% (1) – – 

Total [d Z] 11.1% (1) – –  95% (19) 70.6% (12) 77.2% (44) 
Total [X] 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  5% (1) 29.4% (5) 22.8% (13) 
taula 22 : pronunciació del so velar del castellà [X] 

El mot pijama és un anglicisme que s’ha introduït de la mà del castellà. És per 
això que és produït amb el so castellà [X] per la pràctica totalitat de la població adulta. 

Per tant, cal considerar com a tradicional aquesta pronuncia castellanitzant, malgrat que 
deu tractar-se d’un mot d’introducció relativament recent. La pronúncia normativa [d Z] 

és la majoritària entre els jóvens (75.9%), i predomina sobretot a Alacant (95%), mentre 
que a Mutxamel i a Xixona els percentatges són inferiors (70.6% i 77.2% 
respectivament), encara que també molt majoritaris. La incidència també és diferent 
entre els diferents grups d’alumnes de l’estudi, ja que la pronunciació tradicional no 
normativa apareix amb més freqüència entre els alumnes amb més contacte amb el 
model lingüístic col·loquial tradicional : sobretot en els alumnes catalanoparlants i 
bilingües escolaritzats en castellà (46.2%), i a bastant distància en els alumnes 
catalanoparlants escolaritzats en català (21.1%). En tot cas els resultats indiquen que la 
introducció de la pronúncia normativa està relacionada directament amb la introducció 

                                                 
589 Per al càlcul dels totals en aquesta taula i la següent només s’han tingut en compte les realitzacions 

pi[d Z]ama i pi[X]ama. 
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de la llengua catalana en els programes educatius. En les generacions jóvens s’ha 
observat també la introducció de pronunciacions innovades no normatives, com ara 
pi[S]ama, pi[t S]ama o pi[dd Z]ama, que afecten sobretot els alumnes bilingües 

escolaritzats en català, encara que d’una manera limitada.590 

7.7.2 Anàlisi global dels resultats de les variables fonètiques 

7.7.2.1 Evolució de les tendències fonètiques segons els trets ± Tradicional i 

± Normatiu 

Per estudiar globalment l’ús de les variables fonètiques entre els diferents grups 
d’individus enquestats, s’han classificat les seues produccions en blocs segons diferents 
trets pertinents. En primer lloc, s’han ordenat les variants fonètiques presentades en els 
apartats precedents segons formen part (o no) del model lingüístic tradicional de la 
comarca i segons s’adeqüen (o no) a la normativa del català. Com s’ha comentat més 
amunt, les combinacions possibles són quatre : a) formes tradicionals i normatives 
(+T+N) ; b) formes tradicionals i no normatives (+T-N) ; c) formes no tradicionals i 
normatives (-T+N) i, per últim, d) formes no tradicionals i no normatives (-T-N).  

Anàlisi gràfica i dels percentatges en la taula de contingència 

En el gràfic 2 es presenten els 
resultats obtinguts. L’anàlisi d’aquest gràfic 
i de la taula de contingència591 permet com-
provar com les dues generacions adultes, la 
dels pares i la dels avis, presenten evidents 
similituds. Totes dues destaquen per l’ús de 
les variants fonètiques tradicionals, tant de 
les que són normatives (65.3% en els avis i 
65.7% en els pares) com, sobretot, de les 
variants tradicionals no normatives (31.7% 

                                                 
590 La pronúncia [d Z] es considera com a no tradicional i normativa (-T+N-C), i la pronúncia [X] com a 

tradicional i no normativa, a més de castellanitzant (+T-N+C). 
591 Es pot consultar en la figura 5 de l’annex al model de llengua. 
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en els avis i 28.8% en els pares). A més, l’anàlisi dels residus permet comprovar que 
totes dues tendències són més acusades en la generació dels avis que no en la dels pares. 
L’ús de les formes no tradicionals en aquests dos grups és anecdòtic. Aquestes 
tendències es trenquen en comparar els resultats dels adults amb els dels diferents grups 
d’alumnes.  

El grup dels alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe és el 
que presenta un perfil més neutre. De fet, hauria de ser el grup de jóvens que més 
s’assemblés als adults, ja que són els alumnes que han aprés la llengua en l’àmbit 
familiar i han assistit a un programa educatiu vehiculat en castellà, igual que les 
generacions adultes. L’anàlisi dels perfils sí que mostra certes similituds amb les 
generacions adultes però, encara així, les diferències són evidents i es tradueixen 
sobretot en la introducció de formes no tradicionals. En qualsevol cas, les diferències del 
mode de vida respecte de les generacions adultes, l’augment del predomini del castellà 
en la seua posició de llengua dominant, el fet que aquests alumnes han rebut classes de 
català –encara que només siga com a assignatura–, la influència del model de llengua 
dels mitjans de comunicació durant el període més intens de formació de la competència 
comunicativa i la variació lingüística generacional que porta els alumnes a expressar-se 
com els companys de la mateixa edat són causes suficients per a explicar les diferències 
importants que també s’observen entre aquest grup d’alumnes i les generacions adultes. 
La diferència més important entre aquest grup i els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües és la llengua d’instrucció del programa educatiu. Per tant, les 
divergències entre les produccions fonètiques d’aquests dos grups d’alumnes podran ser 
atribuïdes bàsicament a aquesta variable. La comparació mostra que els alumnes del 
programa monolingüe presenten un percentatge una mica inferior (8.2 punts) de 
producció de formes tradicionals i normatives, i percentatges superiors (9.1 punts) de 
variants fonètiques no normatives. Per tant, cal deduir que els programes educatius 
bilingües frenen la introducció de les variants fonètiques no normatives. 

El gràfic 2 mostra unes tendències molt clares en els tres grups d’alumnes que 
han assistit als programes educatius bilingües. Com que els tres grups han assistit a 
programes educatius que són semblants pel que fa a la llengua d’instrucció, cal 
interpretar aquestes tendències com un resultat de la influència de la primera llengua : 
en la mesura que hi ha una major presència del català com a primera llengua –i per tant 
un major contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional aprés en l’àmbit 
familiar– augmenta gradualment l’ús de les formes tradicionals i normatives i disminueix 
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correlativament l’ús de les formes no tradicionals, sobretot d’aquelles que no són 
normatives. De fet, l’estudi dels residus estandarditzats i ajustats mostra que el grup 
d’alumnes castellanoparlants dels programes bilingües destaca per l’elevat percentatge 
d’ús de les variants fonètiques no tradicionals, tant les que són normatives (22.6%) com, 
sobretot, les que no ho són (22.6%) ; el grup d’alumnes bilingües familiars dels 
programes educatius bilingües destaca per les mateixes tendències però sense que 
arriben a ser tan acusades (19.8% i 17.7% respectivament), i el grup d’alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües destaca sobretot per l’ús de les formes 
normatives, sobretot de les que són tradicionals (60.7%). 

En resum, l’anàlisi del gràfic 2 i de la taula de contingència que s’hi associa 
permet arribar a les conclusions següents :  

a) La variació fonètica generacional és reduïda entre la generació dels pares i la 
dels avis, però molt intensa entre aquestes dues generacions adultes i la generació dels 
estudiants. 

b) Els programes educatius bilingües semblen frenar la utilització de les variants 
fonètiques no normatives. 

c) La influència de la primera llengua –i el contacte amb el model de llengua 
tradicional– explica la variació fonètica entre els alumnes que assisteixen als programes 
educatius bilingües. Així, en la mesura que els alumnes tenen una major presència del 
català com a primera llengua –i per tant un major contacte amb el model de llengua 
tradicional– augmenta el percentatge d’ús de les variants fonètiques tradicionals i 
normatives, i disminueix correlativament el percentatge d’ús de les innovacions fonèti-
ques, especialment de les que no són normatives. 

Anàlisi de correspondències 

L’estudi ha permés explicar, almenys parcialment, les relacions entre les dues 
variables de la taula de contingència : els grups d’individus enquestats d’una banda i les 
tendències fonètiques de l’altra. Ara, ens proposem investigar aquesta relació més a fons 
per mitjà d’una tècnica estadística multivariable : l’anàlisi de correspondències. Així es 
podrà anar més enllà de les associacions entre les categories de les dues variables i 
descriure de manera sintètica la naturalesa global d’aquesta relació. L’anàlisi de 
correspondències, a semblança de l’anàlisi de components principals, realitza una 
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reducció de la dimensionalitat i, a semblança de l’escalament multidimensional, permet 
representar gràficament els punts de les files i de les columnes de la taula de 
contingència en l’espai definit pels eixos de coordenades, de manera que es podran 
interpretar tant les relacions d’interdependència entre les files i les columnes com la 
relació que tenen amb els factors o dimensions subjacents (Batista-Foguet & Sureda, 
1998 : 162, 164 ; Martínez Arias, 1999 : 39). 

En la figura 6 de 
l’annex al model de llengua 
s’inclouen les dades completes 
de l’anàlisi de 
correspondències realitzat. En 
aquest apartat es comentaran 
únicament les conclusions més 
significatives per al propòsit de 
l’estudi a partir de l’anàlisi 
d’un dels gràfics generats : el 
diagrama de dispersió de les 
puntuacions de les files i de les 
columnes. En concret, l’anàlisi 
del gràfic 3 i les dades de 
l’anàlisi de correspondències permeten formular les conclusions següents : 592 

a) El grup g3 (alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà) és el 
que es troba més a prop de l’origen de les coordenades (centroide),593 cosa que significa 
que aquest grup és el que més s’assembla a un grup “mitjà” que tingués una distribució 
de les produccions fonètiques que coincidís amb la del conjunt dels enquestats. A més, 
és el grup d’estudiants més proper als dos grups d’adults (g1 i g2). Aquest resultat 
ratifica la interpretació que aquest grup està a mitjan camí entre les tendències dels 

                                                 
592 S’han simplificat les etiquetes de les categories de la variable referida als grups d’individus de 

l’estudi per millorar la lectura del gràfic. Els significats són : g1 : generació de la gent gran ; g2 : generació 
dels pares ; g3 : alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (PIP bàsic) ; g4 : alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes bilingües dels programes 
bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g6 : alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües (PIP 
bilingüe, PIL i PEV). 

593 El centroide és el centre de gravetat del núvol de punts (tan de les files com de les columnes). 
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gràfic 3 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 
de l’anàlisi de correspondències per a les tendències en l’ús de les 
variables fonètiques 
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jóvens i les de les generacions adultes, amb les quals s’han assenyalat certes 
similituds.594 

b) Pel que fa a les relacions entre grups d’individus i tendències fonètiques, cal 
destacar les següents :  

b.1) Hi ha una clara proximitat entre els grups dels pares (g2) i dels avis (g1) i 
l’ús de les formes tradicionals no normatives (+T-N), que indica la similitud de les 
tendències fonètiques de les dues generacions adultes i l’associació que totes dues 
presenten amb aquesta orientació fonètica.595 

b.2) També és remarcable la relació entre els alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües (g4) i la variants fonètiques no tradicionals i no normatives (-T-N), 
ja que totes dues modalitats es troben relativament a prop i allunyades de la resta de 
modalitats de les variables. 

b.3) Els alumnes de primera llengua catalana o bilingües (g3, g5 i g6) són els més 
propers a les variants tradicionals i normatives (+T+N), independentment de la llengua 
d’instrucció del programa educatiu en què estan escolaritzats. 

b.4) Els alumnes bilingües i els alumnes catalanoparlants dels programes 
educatius bilingües (g5 i g6) són els que estan més a prop de les produccions fonètiques 
no tradicionals i normatives (-T+N). Aquests grups són els que se situen més a prop 
simultàniament dels dos usos fonètics ajustats a la normativa (+T+N i -T+N), però el 
grup d’alumnes bilingües (g5) es troba també més a prop de les tendències no 
normatives, tant les tradicionals (+T-N) com, sobretot, les no normatives (-T-N) 

                                                 
594 De tota manera s’ha de tenir present que és el grup que presenta una representació de pitjor qualitat en 

el gràfic. La qualitat de la representació es calcula a partir de les contribucions relatives (contribution of 
dimensions to the inertia of each point), ja que és la suma de les contribucions relatives de cada modalitat 
per a les dimensions que finalment es tenen en compte en l’anàlisi (Batista-Foguet & Sureda, 1998 : 183-
184). En aquest cas, la qualitat de la representació dels grup d’enquestats és molt bona en tots els casos 
(igual o superior al 96.3%), excepte per al grup g3 (alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes 
monolingües), que té una qualitat de representació clarament menor (16.5%). Pel que fa a les tendències de 
les produccions fonètiques, totes tenen una qualitat de representació molt bona (la menor és del 98%). 

595 La proximitat entre les modalitats g1, g2 i +T-N –i en general qualsevol veïnatge entre modalitats que 
es veja al gràfic– no s’ha d’interpretar com que aquest tendència de l’ús fonètic (+T-N) siga majoritària 
per a les dues generacions adultes, sinó que l’ús de les formes tradicionals no normatives (+T-N) que fan 
aquestes dues generacions és relativament superior al que fa un individu “mitjà”. 
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c) Pel que fa a les relacions entre les diferents modalitats dins de cadascuna de 
les variables de la taula de contingència, es pot afirmar que : 

c.1) Les tendències dels usos fonètics estan molt separades en el gràfic les unes 
de les altres (cada modalitat se situa en un quadrant diferent), cosa que indica que són 
tendències fonètiques que tenen comportaments bastant diferents entre els diversos 
grups d’individus i, per tant, que són pertinents per a l’estudi.  

c.2) Tocant a les modalitats que representen els grups d’enquestats, s’observa 
sobretot la proximitat entre els avis i els pares (g1 i g2) que ja s’ha comentat. La gran 
distància existent en el gràfic entre els dos grups adults i tots els grups de jóvens indica 
la intensitat elevada de la variació fonètica generacional.  

c.3) La distància que hi ha entre els diferents grups d’estudiants indica que 
presenten comportaments relativament diferents pel que fa a les produccions fonètiques.  

d) Per últim, cal interpretar les dimensions subjacents de l’anàlisi de 
correspondències.596 En concret les dimensions identificades són : 

d.1) La primera dimensió cal interpretar-la com el contacte amb el model 
lingüístic tradicional, ja que enfronta els usos fonètics tradicionals i les generacions 
adultes (amb coordenades negatives), amb els usos fonètics no tradicionals i els alumnes 
castellanoparlants –i en menor mesura els alumnes bilingües– (amb coordenades 
positives).597 Aquesta dimensió aporta una inèrcia del (88.3%), que és molt superior a 

                                                 
596 La solució de dues dimensions que s’ha demanat a l’anàlisi de correspondències permet explicar el 

99.1% de la inèrcia total, que és una quantitat plenament satisfactòria. La inèrcia es podria definir com la 
informació que aporta cada dimensió. La inèrcia projectada sobre cada dimensió fa referència tant a la 
variabilitat del comportament (que s’observa en les coordenades de cada punt –i per tant la distància al 
centre de la representació, o centroide), com al pes associat, de manera que les files o les columnes amb 
una massa molt gran influeixen en la inèrcia total encara que se situen a prop del centroide (Batista-Foguet 
& Sureda, 1998 : 170). En la figura 6 de l’annex es pot veure la proporció d’inèrcia explicada en la 
columna cumulative proportion. En una anàlisi de correspondències el nombre màxim de dimensions és el 
mínim del nombre de files o el nombre de columnes menys 1. En aquest cas, com que la taula de 
contingència té 4 columnes, el nombre màxim de dimensions és 3, però la inèrcia aportada pel tercer factor 
(0.9%) és molt reduïda. A més, en l’anàlisi de correspondències les solucions de dues dimensions són molt 
habituals (Visauta, 1998 : 258). Cal assenyalar que en l’anàlisi de correspondències s’ha utilitzat el mètode 
de normalització canònica (que reparteix la inèrcia de la taula entre les files i les columnes) perquè permet 
valorar les semblances o diferències entre les dues variables i representar-les conjuntament en un gràfic. 

597 A partir de l’anàlisi de les coordenades de les categories representades en el gràfic 3 i de les 
contribucions absolutes (contribution of points to the inertia of each dimension) es pot veure que els 
grups que contribueixen més a definir les puntuacions de la primera dimensió són el dels avis (g1 = 0.465), 
el dels alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g4 = 0.240) i el dels pares (g2 = 0.197). A 
més, aquests tres grups són els que presenten unes coordenades més extremes en aquesta dimensió, que són 
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l’aportada pel segon factor (10.8%), cosa que vol dir que el contacte amb el model de 
llengua tradicional és el factor que contribueix més a explicar els resultats. Aquesta 
primera dimensió explica molt bé la variabilitat en les tendències d’ús fonètic de tots els 
grups de l’enquesta excepte la del grup d’alumnes catalanoparlants dels programes 
bilingües que, com es veurà, s’explica molt millor a partir de la segona dimensió.598 

d.2) La dimensió segona cal interpretar-la com la percepció de la normativitat 
de les variants fonètiques, perquè enfronta els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües i els usos fonètics normatius d’una banda i els alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües i els avis, juntament amb les produccions 
fonètiques no normatives de l’altra banda. Encara que, com ja s’ha dit, aquesta dimensió 
explica en un grau molt menor (10.8%) que la dimensió primera les diferències 
fonètiques que s’han descrit, sí que és la responsable de la major part de la variabilitat 
de l’ús fonètic dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (98.6%). 

Els resultats de l’anàlisi de correspondències han permés confirmar moltes de les 
conclusions que s’havien obtingut anteriorment amb l’anàlisi del gràfic 2 i de la taula de 
contingència, ja que les relacions de proximitat entre les modalitats dels grups i de les 
tendències fonètiques corroboren la relació entre les dues generacions adultes i les 
variants tradicionals, especialment amb les tradicionals no normatives, entre els alumnes 
castellanoparlants i les variants no tradicionals, especialment amb les que no són 
normatives, i entre els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües i les 
produccions fonètiques normatives, tant les que són tradicionals com les que no ho són. 
Unes altres conclusions que s’han vist revalidades per l’anàlisi de correspondències són 
la semblança en l’ús fonètic entre les dues generacions adultes i el fet que el grup 
d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe siga el que més 

                                                                                                                                               
de caràcter negatiu en el cas dels avis (-1.109) i els pares (-0.987), i de caràcter positiu en els jóvens de 
primera llengua castellana (0.611). Pel que fa als usos fonètics, tots presenten una bona contribució en 
aquesta primera dimensió i unes coordenades importants (únicament les variants tradicionals i normatives 
presenten una puntuació una mica més baixa [0.085] i unes coordenades una mica menors [-0.226] en la 
dimensió), però mentre que les formes tradicionals –tant les normatives com les no normatives– tenen 
coordenades negatives, les formes no tradicionals les tenen positives. En resum, es veu que la primera 
dimensió enfronta els usos fonètics tradicionals i les generacions adultes (amb coordenades negatives) amb 
els usos fonètics no tradicionals i els alumnes castellanoparlants –i en menor mesura els alumnes 
bilingües– (amb coordenades positives). 

598 L’anàlisi de les contribucions relatives dels diferents grups d’individus enquestats mostra que tots els 
grups estan molt ben explicats per la dimensió primera, però en el cas dels alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües aquesta dimensió només explica el 1.4% de la seua variabilitat, mentre que la 
dimensió segona explica el 98.6% de la variabilitat del grup. 
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s’assembla a un hipotètic grup mitjà pel que fa als usos fonètics. A més, aquesta anàlisi 
ha permés aprofundir en la interpretació de les causes d’aquestes relacions entre les 
variables, ja que les dues dimensions subjacents que s’han identificat suggereixen que 
les raons principals de les associacions entre les categories de les variables són, sobretot, 
la influència del contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional (dimensió 
primera), i en menor proporció la percepció de la normativitat de les variants fonètiques 
(dimensió segona). Per últim, també s’ha pogut veure que aquesta segona dimensió 
explica sobretot la variabilitat de l’ús fonètic dels alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües.  

7.7.2.2 La influència del castellà en l’evolució de les tendències fonètiques 

Un altre aspecte que s’ha tingut en compte en classificar les produccions 
fonètiques dels grups enquestats ha estat si les variants utilitzades són (o no) semblants a 
les formes castellanes equivalents. Així, s’han definit com +C les produccions 
fonètiques que tenen similituds amb les formes castellanes amb què es relacionen, cosa 
que no vol dir que siguen el resultat de la interferència de la llengua dominant, i com -C 
les pronunciacions que no tenen un equivalent que s’assemble en castellà. L’objectiu és 
valorar en quina mesura la variació fonètica es decanta per les formes (siguen o no 
normatives) que més s’apropen a les equivalents castellanes. 

Anàlisi gràfica i dels percentatges en la taula de contingència 

En el gràfic 4 s’observa com les produccions fonètiques dels jóvens s’aproximen 
més a les del castellà que no les de les dues generacions adultes. Es pot dir, per tant, que 
el model de llengua tradicional –representat pels pares i els avis–, presenta una major 
genuïnitat i qualitat lingüística en l’aspecte fonètic que no el model de llengua de les 
generacions d’estudiants. 
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L’anàlisi dels residus en la taula de contingència599 ajuda a precisar aquestes 
observacions. És evident que els grups dels avis (91.1%) i dels pares (88.9%) destaquen 
amb molta intensitat per l’ús de les 
variants fonètiques que no són paral·leles 
al castellà, però entre els alumnes també 
destaquen en el mateix sentit –però amb 
menor intensitat– els alumnes catalano-
parlants dels programes bilingües (76%). 
Per contra, els grups que més utilitzen les 
formes paral·leles a les de la llengua 
dominant són els alumnes castellano-
parlants i els alumnes bilingües dels 
programes bilingües (40.5% i 33.6% 
respectivament) cosa que posa de 
manifest la influència de la primera llengua castellana i de la manca de contacte amb el 
model lingüístic tradicional en aquesta variable. Si es combinen les classificacions de les 
produccions fonètiques que s’han vist fins ara (segons que les variants fonètiques siguen 
o no tradicionals, normatives i paral·leles al castellà) i es representen els resultats per als 
diferents grups d’alumnes, s’obté el gràfic 5.  

Com s’hi pot veure, l’acumulació de categories dins de la variable referida a les 
produccions fonètiques dificulta 
considerablement la interpretació. 
L’anàlisi conjunta amb l’ajuda de la 
taula de contingència600 permet 
confirmar la major relació dels avis i dels 
pares amb les produccions fonètiques 
tradicionals, sobretot amb les que no són 
paral·leles al castellà (+T+N-C i +T-N-
C) i, en menor grau, amb les 
produccions tradicionals no normatives 

                                                 
599 Es pot consultar en la figura 7 de l’annex al model de llengua. 
600 Es pot consultar en la figura 8 de l’annex al model de llengua. 
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gràfic 5 : tendències en l’ús de les variants fonètiques 

entre els diferents grups d’individus enquestats 
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semblants a les de la llengua dominant (+T-N+C).  

Els alumnes castellanoparlants dels programes educatius bilingües s’associen 
sobretot a les pronunciacions tradicionals no normatives i castellanitzants (+T-N+C) i a 
totes les produccions fonètiques no tradicionals (-T+N-C, -T+N+C, -T-N-C i -T-N+C), 
amb especial intensitat a les innovacions no normatives i paral·leles al castellà. Els 
alumnes bilingües familiars dels programes bilingües destaquen per tenir freqüències 
relativament elevades en moltes de les produccions innovades (-T+N+C, -T-N-C i 
-T-N+C), encara que l’associació amb les formes no tradicionals no es tan forta com en 
els alumnes de primera llengua castellana. Per últim, els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües tenen un ús relativament més freqüent de les variants fonètiques 
més tradicionals i més normatives, tant si són paral·leles al castellà com si no ho són 
(+T+N-C i +T+N+C). 

Anàlisi de correspondències 

L’últim pas en aquesta interpretació de dades serà realitzar una anàlisi de corres-
pondències a partir de la taula 
de contingència representada 
en el gràfic 5, amb la intenció 
d’aclarir els resultats presentats 
fins ara, ja que l’anàlisi del grà-
fic que representa les puntua-
cions de les files i de les 
columnes en l’espai factorial 
permetrà segurament una 
major claredat interpretativa 
que l’anàlisi de la taula de 
contingència, i de revalidar-los. 
A partir de l’examen visual del 
gràfic 6601 i dels resultats de 

                                                 
601 Una altra vegada s’han simplificat les etiquetes de les categories de les variables per millorar la 

lectura del gràfic. Així, les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2, i així successivament, i fan 
referència als diferents grups d’individus enquestats. Els significats són : g1 : generació de la gent gran ; 
g2 : generació dels pares ; g3 : alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (PIP bàsic) ; 
g4 : alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes bilingües dels 
programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g6 : alumnes de primera llengua catalana dels programes 
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gràfic 6 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 
de l’anàlisi de correspondències per a les diferents tendències en 
l’ús de les variables fonètiques 
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l’anàlisi (figura 9 de l’annex al model de llengua), es poden formular les conclusions 
següents : 

a) El grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes monolingües 
continua essent el més proper al centroide, cosa que indica, com ja se sap, el seu 
caràcter proper al que seria un grup “mitjà” que tingués les tendències mitjanes de tots 
els grups representats en el gràfic. 

b) Pel que fa a les relacions entre grups d’individus i tendències fonètiques, cal 
destacar les següents : 

b.1) Hi ha una relació molt estreta entre els dos grups d’adults (g1 i g2) i les pro-
nunciacions tradicionals, no normatives i no relacionades amb el castellà (t3). 

b.2) També es remarcable la relació entre els alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües (g4) i les pronunciacions no tradicionals, no normatives i paral·leles 
al castellà (t8). 

b.3) És evident l’associació entre els alumnes bilingües familiars dels programes 
bilingües (g5) i moltes de les pronunciacions innovades (-T+N+C, -T+N-C, i -T-N-C, 
que corresponen respectivament a les etiquetes t6, t5 i t7). 

b.4) El grup d’alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües (g6) 
es troba a prop de les dues tendències caracteritzades per ser tradicionals i normatives, 
tant de les que són paral·leles al castellà (t2) com de les que no s’hi poden relacionar 
(t1). 

b.5) Hi ha molta proximitat entre les pronunciacions tradicionals, normatives i no 
influïdes pel castellà (t1) i el grup dels alumnes catalanoparlants i bilingües dels 

                                                                                                                                               
bilingües (PIP bilingüe, PIL i PEV). D’igual manera, les etiquetes de les tendències són : t1 : variants 
fonètiques tradicionals i normatives no relacionades amb el castellà (+T+N-C) ; t2 : variants fonètiques 
tradicionals i normatives paral·leles al castellà (+T+N+C) ; t3 : variants fonètiques tradicionals i no 
normatives no relacionades amb el castellà (+T-N-C) ; t4 : variants fonètiques tradicionals i no normatives 
relacionades amb el castellà (+T-N+C) ; t5 : variants fonètiques no tradicionals i normatives no 
relacionades amb el castellà (-T+N-C) ; t6 : variants fonètiques no tradicionals i normatives relacionades 
amb el castellà (-T+N+C) ; t7 : variants fonètiques no tradicionals i no normatives no relacionades amb el 
castellà (-T-N-C) ; t8 : variants fonètiques no tradicionals i no normatives paral·leles al castellà (-T-N+C). 
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programes monolingües (g3), però s’ha de tenir present que aquest grup té una qualitat 
de representació molt baixa.602  

c) Pel que fa a les relacions entre les modalitats o categories dins de cada 
variable s’han de destacar els resultats següents : 

c.1) La similitud del comportament dels dos grups d’adults, els avis (g1) i els 
pares (g2), i la distància existent entre aquests dos grups i tots els grups de jóvens, que 
com ja s’ha comentat abans indica la intensitat elevada de la variació fonètica 
generacional. Es torna a observar que el grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües 
escolaritzats en castellà (g3) és el que se situa més a prop de les generacions adultes. 

c.2) La proximitat (relativa) entre els grups d’alumnes catalanoparlants i 
bilingües (g3, g5 i g6), independentment del programa educatiu que segueixen, que 
indica una certa similitud en les tendències fonètiques i, sobretot, la llunyania entre 
aquests grups i el dels alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g4). 

c.3) La proximitat entre la majoria de les pronunciacions innovades (t6, t5 i t7, 
que corresponen a les tendències fonètiques -T+N+C, -T+N-C, i -T-N-C). 

d) Per últim cal interpretar les dimensions subjacents de l’anàlisi de correspon-
dències. Se n’han identificat dues, que són : 603 

d.1) La primera dimensió cal interpretar-la en relació a dos elements oposats : el 
contacte amb el model lingüístic tradicional i la influència del model lingüístic del 
castellà, ja que està definida pel contrast entre les formes tradicionals i no influïdes pel 
castellà i les formes no tradicionals i paral·leles al castellà d’una banda,604 i per la 
confrontació entre els grups més proclius a l’ús de les formes tradicionals i no influïdes 
pel castellà i el grup que més ús fa de les formes no tradicionals i paral·leles al 

                                                 
602 La qualitat de la representació és bona per a tots els grups d’alumnes (igual o superior al 86.6%) 

excepte per al grup 3, que la té molt baixa (2.4%). Pel que fa a les modalitats de les tendències de la 
pronunciació, totes tenen una qualitat de representació bona (la tendència 7 la té del 82.3% i la resta 
superior al 93.8%). 

603 S’ha optat amb una solució de dues dimensions que presenta una inèrcia total alta (95.6%), el 78.4% 
de la qual correspon a la dimensió primera i el 17.1% a la segona ; les modalitats amb contribucions 
absolutes més elevades en la primera dimensió són g1, g4, g2, t8, t3, t6 i t1, i en la dimensió segona són g4, 
g6, t4, t2 i t8. 

604 Cal observar que el factor relatiu a la normativitat de les pronúncies queda clarament al marge de la 
definició de la dimensió. 
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castellà.605 Per tant, es pot considerar que tots dos elements són complementaris, tal i 
com sembla indicar la lògica. Aquesta dimensió explica bastant bé la variabilitat de tots 
els grups d’individus de l’enquesta excepte la dels alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües, que s’interpreta gairebé totalment a partir de la dimensió segona.606 

d.2) Cal considerar que la dimensió segona fa referència al coneixement (o la 
consciència) de la normativa lingüística del català, ja que en aquest cas l’oposició se 
centra entre les pronunciacions no normatives i el grup que més es caracteritza per 
realitzar-les d’una banda, i les pronunciacions normatives i el grup que més ús en fa. En 
tot cas aquesta dimensió presenta una inèrcia més moderada que no la primera (17.1%), 
i explica sobretot la variabilitat del grup d’alumnes catalanoparlants dels programes 
educatius bilingües.607 

En resum, aquesta anàlisi de correspondències matisa la interpretació realitzada 
en l’anàlisi anterior (a partir de les dimensions de tradició i normativitat) en incloure la 
influència del castellà, posa de manifest la relació entre la influència de la llengua 
dominant i les pronunciacions innovades, i explica les relacions existents entre aquests 
tres elements (tradició, normativitat i paral·lelisme amb el castellà) i les pronunciacions 
dels diferents grups generacionals. 

                                                 
605 Per a la interpretació de la dimensió primera s’han tingut en compte sobretot les modalitats g1, g4, g2, 

t8, t3, t6, i t1, que són les que hi aporten una inèrcia major. Les modalitats g1 i g2 (que corresponen a les 
generacions adultes) hi presenten coordenades negatives, mentre que la modalitat g4 (alumnes castellano-
parlants dels programes bilingües) les hi presenta positives. Igualment tenen coordenades negatives les 
pronunciacions t3 (+T-N-C) i t1 (+T+N-C) mentre que les tenen positives les pronunciacions t8 (-T-N+C) i 
t6 (-T+N+C). 

606 L’estudi de les contribucions relatives dels diferents grups posa una altra vegada de manifest que la 
dimensió primera només explica l’1.1% de la variabilitat dels alumnes catalanoparlants dels programes 
bilingües, mentre que la dimensió segona explica el 89.3% de la variabilitat dels usos fonètics d’aquest 
grup. 

607 Les modalitats que aporten més inèrcia a la dimensió segona són les etiquetades com a g6, g4, t4, t8 i 
t2. Les modalitats amb coordenades positives corresponen als alumnes castellanoparlants dels programes 
educatius bilingües (g4), a les pronunciacions tradicionals no normatives i influïdes pel castellà (t4) i a les 
pronunciacions innovades, no normatives i influïdes pel castellà (t8). Amb coordenades negatives hi ha el 
grup d’alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües (g6) i la pronunciació tradicional, 
normativa i influïda pel castellà (t2). 
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7.7.3 Conclusions de l’anàlisi global de les variables fonètiques 

Els resultats més interessants obtinguts en els apartats precedents es poden 
resumir en les conclusions següents : 

a) La variació fonètica generacional és molt reduïda entre la generació dels avis i 
la dels pares, però molt intensa entre les dues generacions adultes i la dels més jóvens. 

b) Sembla que els programes educatius bilingües frenen la utilització de variants 
fonètiques no normatives, especialment entre els estudiants de primera llengua catalana. 

c) La primera llengua –i el contacte amb el model de llengua tradicional– és el 
factor principal que explica la variació fonètica entre els jóvens, i discrimina amb 
claredat les produccions fonètiques dels alumnes que assisteixen als programes 
educatius bilingües. 

d) El coneixement o la consciència de la normativa lingüística té una paper 
reduït en l’explicació de la variació fonètica entre els jóvens, però explica molt bé els 
usos fonètics del grup d’alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües. 

e) La influència del model de llengua castellà és molt superior entre els jóvens 
que entre els adults (pares i avis). Per tant, cal valorar que el model fonètic dels adults 
és més genuí que els dels jóvens i presenta una millor qualitat lingüística. 

f) La influència del castellà en el model fonètic dels jóvens és més intensa en la 
mesura que tenen el castellà com a primera llengua i que assisteixen a programes 
educatius vehiculats en castellà. 

g) La major presència de la llengua castellana en el context (i, per tant, la menor 
presència contextual del model de llengua tradicional) afavoreix el triomf de les 
tendències fonètiques paral·leles al castellà. 
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h) La tendència fonètica que millor caracteritza les generacions adultes és l’ús de 
les formes tradicionals, no normatives i sense influència del castellà. +T-N-C.608 

i) El grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà presenta 
un perfil “mitjà” entre tots els grups de l’estudi, ja que és el que més s’assembla als 
adults tot i presentar les característiques habituals dels altres grups de jóvens. 

j) La tendència fonètica que millor caracteritza el grup d’alumnes castellano-
parlants dels programes bilingües és l’ús de les variants no tradicionals, no normatives i 
semblants al castellà (-T-N+C). En general aquest grup presenta el model fonètic menys 
genuí i de pitjor qualitat lingüística de tots els grups de l’estudi. 

k) Les tendències fonètiques més característiques dels alumnes bilingües 
precoços escolaritzats en català són les innovacions, especialment les normatives però 
també les no normatives que no són resultat de la influència del castellà (-T+N-C, 
-T+N+C i -T-N-C). Aquest grup presenta en conjunt un model fonètic que tendeix a la 
correcció, però poc genuí. 

l) El grup d’alumnes catalanoparlants escolaritzat en la pròpia llengua destaca 
per l’ús de les variants tradicionals i normatives, tant les que són semblants al castellà 
com les que no ho són (+T+N-C i +T+N+C).  

m) Els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües és el grup de jóvens 
que presenta un model fonètic més equilibrat, pel manteniment del model lingüístic 
tradicional, l’ús preferent de les variants fonètiques normatives i per ser el més refractari 
entre els jóvens a la influència de la llengua dominant. 

En resum, hi ha una variació fonètica molt important entre les generacions 
adultes (amb un model més genuí i de millor qualitat lingüística) i els estudiants. La 
causa principal d’aquesta variació és el major o menor contacte amb el model de llengua 
tradicional, mentre que el coneixement o la consciència de la normativa (que seria el 
resultat de la influència dels programes educatius bilingües) té un valor explicatiu molt 
més reduït, encara que explica molt bé la variabilitat dels alumnes catalanoparlants dels 
                                                 

608 Com se sap això no significa que les produccions fonètiques que segueixen aquesta tendència 
(+T-N-C) siguen les més freqüents en els dos grups d’adults (de fet la tendència +T+N-C és la més 
freqüent entre els adults i en tots els grups de l’enquesta), sinó que és la que millor caracteritza els adults 
enfront dels altres grups, ja que l’ús relatiu de la tendència +T-N-C entre els adults és molt superior al de 
la resta de grups. 
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programes educatius bilingües. Pel que fa als usos fonètics dels jóvens cal valorar que el 
model dels alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües és el més 
adequat (per l’ús predominant de les variants tradicionals i normatives) i s’ha d’alertar 
de la baixa qualitat fonètica de les produccions d’alguns grups de jóvens, especialment 
dels alumnes castellanoparlants dels programes bilingües. Per acabar, pesem que també 
s’ha de valorar com una aportació –encara que modesta– d’aquest treball la contribució 
feta a la descripció dialectològica del parlar d’algunes localitats de la comarca de 
l’Alacantí, ja que s’ha comprovat la validesa dels treballs dialectològics previs, però 
també s’han pogut precisar o puntualitzar les descripcions d’alguns dels fenòmens 
fonètics que afecten les poblacions estudiades en la comarca. 
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7.7.4 Variables morfològiques 

7.7.4.1 L’article determinat plural 

Colomina (1985a : 161-163 i 307 ; 1986 : 307) descriu quatre tractaments 
diferents en l’ús de l’article determinat plural a la zona del valencià meridional alacantí. 
Al sud de la línia Biar-Busot –amb l’excepció de Guardamar– i a Xixona, l’article 
determinat plural masculí els i el femení les han esdevingut es, tant davant de consonant 
(ex. : es llibres, es xiques) com de vocal (ex.: es hòmens, es amigues). Només es 
conserva el femení les amb les hores (ex. : les tres, les onze), però no a tots els pobles. 
Les contraccions són as, des i pes respectivament.609 

La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana II. Morfologia 
(d’ara endavant PEOLC II) de l’Institut d’Estudis Catalans no fa referència a aquestes 
reduccions, per la qual cosa s’ha de suposar, conforme fan Ponsoda i Segura (1997 : 70), 
que no són admissibles. De fet, Polanco (1990 : 66) considera que les úniques formes 
admissibles en l’estàndard oral són les normatives. En aquest treball s’ha investigat la 
pronunciació dels articles determinats masculí plural i femení plural davant de 
consonant. Tot seguit es mostren els resultats que s’han arreplegat : 

7.7.4.1.1 Article masculí plural 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

els – 11.1% (1) 60.7% (68)  50% (7) 62.1% (18) 60% (21) 64.7% (22) 
es 100% 

(17) 
77.8% (7) 38.4% (43)  50% (7) 37.9% (11) 37.1% (13) 35.3% (12) 

les – 11.1% (1) 0.9 (1)  – – 2.9% (1) – 

 

                                                 
609 La resta de tractaments descrits per Colomina (1985a) són : a) A Beneixama, la Canyada de Biar i 

Guardamar el masculí ha adoptat la forma femenina les (ex.: les hòmens, les llibres) ; b) A Alcoi alternen 
en masculí les formes els i es, i en femení les i es. Les formes els i les predominen en la parla acurada 
davant de vocal. La variant es és pròpia de la parla descurada i ràpida i pot aparèixer fins i tot davant de 
vocal ; c) A la resta de pobles al nord de la línia Biar-Busot tant el masculí els com el femení les poden 
adoptar les formes es i les, encara que en masculí predomina es i en femení les (ex. : es llibres / les 
llibres, les amigues / es amigues). La descripció que fa Segura (1996 : 87) d’Alacant i la que fa Montoya 
(1989 : 112-113) per a les comarques del sud coincideixen amb la de Colomina. 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
els – – 11.1% (1)  73.9% (17) 44.4% (8) 59% (36) 
es 100% (9) 100% (8) 77.8% (7)  26.1% (6) 55.6% (10) 39.3% (24) 
les – – 11.1% (1)  – – 1.6% (1) 
taula 23 : article masculí plural 

7.7.4.1.2 Article femení plural 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

les 11.8% (2) 33.3% (3) 97.3% (109)  100% (14) 93.1% (27) 97.1% (34) 100% (34) 
es 88.2% (15) 66.7% (6) 2.7% (3)  – 6.9% (2) 2.9% (1) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
les 11.1% (1) – 44.4% (4)  91.3% (21) 100% (18) 98.4% (60) 
es 88.9% (8) 100% (8) 55.6% (5)  8.7% (2) – 1.6% (1) 
taula 24 : article femení plural 

L’estat dialectal que es pot deduir a partir de les dades de les dues generacions 
adultes és que tant a Alacant com a Mutxamel s’utilitza la variant es en l’article masculí 
plural i en l’article femení plural. Les dades de Xixona mostren el predomini de la forma 
es en l’article masculí plural i l’alternança de les formes es i les en l’article femení 
plural. La forma les de l’article masculí –que apareix en dos casos a Xixona– es 
presenta esporàdicament en la parla descurada en tot el sud del País Valencià (Beltran, 
1994 : 38 ; Ponsoda & Segura, 1997 : 71).  

L’ús de l’article mostra variació generacional, destacant la caiguda de l’ús de la 
forma tradicional no normativa entre els jóvens, ja que l’aparició de la forma es queda 
reduïda a un 38.4% en l’article masculí i és pràcticament inexistent (2.7%) en el cas de 
l’article femení.610 

L’ús de la variant tradicional de l’article masculí sembla estar relacionada amb la 
primera llengua i el programa educatiu : els alumnes que destaquen en l’ús de la variant 
es en l’article masculí plural (50%) són els catalanoparlants i bilingües del programa 
educatiu vehiculat en castellà, mentre que la resta de grups mostra uns percentatges 

                                                 
610 Ponsoda i Segura (1997 : 70-71) arrepleguen un 34.21% d’ús de la variant es entre els jóvens 

referida a l’article masculí, i un 14.53% d’ús referida a l’article femení. 



 

El model de llengua  Pàg. 529 

molt semblants i una mica més reduïts (al voltant del 37%) d’ús de la variant 
tradicional.611 

7.7.4.2 Alguns casos de plurals de substantius i adjectius  

7.7.4.2.1 Plurals dels mots acabats en el grup consonàntic –st  

En el valencià general aquests mots han realitzat tradicionalment el plural afegint 
simplement una –s, igual que els mots acabats en –sp, –xt i –sc (Sanchis, 1950 : 202-
203). Sanchis Guarner assenyala que també es poden admetre en valencià els plurals 
formats afegint la terminació –os, i que aquests plurals moderns són preferibles en els 
mots masculins. No hi ha descripcions dialectològiques modernes d’aquest fenomen a la 
comarca de l’Alacantí. A Elx (Segura, 1998 : 55), la realització més general en 
l’actualitat dels plurals dels mots acabats en –st és amb recolzament vocàlic (trist > 
tristos), però encara es poden sentir realitzacions del tipus trists o disposts (i, fins i tot, 
trits, dispots), sobretot entre la població més anciana. 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 19) admet com a pròpies de l’àmbit general tant les 
formes de plural amb –s com les formes amb –os en els substantius i adjectius que 
acaben en –sc, –st, –sp i –xt (exs. discs o discos, frescs o frescos, gusts o gustos, 
etc.).612 Ací s’han investigat les realitzacions del mot trist. Els resultats arreplegats són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

trists 64.7% (11) 33.3% (3) 25% (28)  21.4% (3) 24.1% (7) 28.6% (10) 23.5% (8) 
tristos 29.4% (5) 66.7% (6) 75% (84)  78.6% (11) 75.9% (22) 71.4% (25) 76.5% (26) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
trists 100% (9) 50% (4) 11.1% (1)  30.4% (7) 22.2% (4) 21.3% (13) 
tristos – 50% (4) 77.8% (7)  69.6% (16) 77.8% (14) 78.7% (48) 
taula 25 : plurals dels mots acabats en el grup consonàntic –st 

                                                 
611 Cal considerar tradicionals i no normatives les pronúncies es, tant de l’article masculí plural com del 

femení plural (+T-N-C) ; la pronúncia les de l’article femení plural es considera tradicional i normativa 
(+T+N-C), i la pronúncia els es considera no tradicional i normativa (-T+N-C) ; per últim, la pronúncia 
les de l’article masculí plural, que ha aparegut esporàdicament, es considera no tradicional i no normativa 
(-T-N-C). 

612 Polanco (1990 : 69), Lacreu (1990 : 74-75) i Mollà (1990 : 56) coincideixen a admetre els dos tipus 
de plural en l’estàndard oral, però expressen la preferència per les formes acabades en –os. 
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Les dades mostren un canvi lingüístic en moviment. En totes les generacions hi 
ha alternança entre les dues classes de plurals, però la proporció d’ús de la forma més 
tradicional amb –s augmenta amb l’edat : és del 64.7% en la generació de la gent gran, 
baixa al 33.3% en la generació dels pares i encara minva una mica, fins al 25%, en la 
generació dels estudiants. Els percentatges de formació del plural amb –s entre els 
diferents grups de jóvens són bastant semblants, i les petites diferències que s’observen 
no sembla que es puguen considerar significatives. Per localitats s’ha de destacar el 
major ús del plural amb -os a Xixona i del plural amb -s a Alacant, encara que cal 
recordar que la totalitat dels enquestats adults d’aquesta darrera localitat corresponen a 
la generació dels més majors. A Mutxamel hi ha un ús molt equilibrat dels dos morfemes 
de plural.613 

7.7.4.2.2 Restitució de la consonant –n– etimològica en els plurals d’alguns 

mots acabats en –e àtona 

Tampoc no hi ha una descripció dialectològica moderna d’aquest fenomen a 
l’Alacantí. Tradicionalment, el valencià ha format els derivats d’alguns mots acabats en 
–e àtona procedents dels proparoxítons llatins amb la restitució d’una –n– etimològica 
que també apareix en els derivats (Sanchis, 1950 : 201 ; Alegre, 1991 : 226-227), i 
aquesta és la forma que coneixem com a parlant d’aquesta comarca. Segura (1998 : 55) 
descriu la conservació de la consonant etimològica en alguns mots del parlar 
d’Elx (màrgens, llémens, hòmens, jóvens, ràvens) i algun cas en què no es conserva 
(termes). També hi esmenta un cas de plural analògic (cruns per crus).  

Mentre alguna de les propostes d’estàndard oral fetes des del País Valencià 
(Polanco, 1990 : 69) es decanta pels plurals amb –n– etimològica, d’altres (Mollà, 1990 : 
57 ; Lacreu, 1990 : 75) es decanten per les formes acabades en –s, sobretot en els usos 
més formals. La PEOLC II (IEC, 1993 : 19) admet com a pròpies de l’àmbit general tant 
les formes de plural amb –s com les formes de plural amb –ns en alguns mots que 
acaben en -e àtona i que restitueixen una –n– en els derivats (ex. homes o hòmens). S’ha 
investigat la pronunciació del mot hòmens, amb els resultats següents :  

                                                 
613 A la vista de les dades aportades cal considerar que totes dues pronunciacions, trists i tristos, són 

tradicionals i normatives (+T+N-C). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

hòmens 88.2% (15) 77.8% (7) 35.7% (40)  50% (7) 20.7% (6) 45.7% (16) 32.4% (11) 
homes 11.8% (2) 22.2% (2) 64.3% (72)  50% (7) 79.3% (23) 54.3% (19) 67.3% (23) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
hòmens 88.9% (8) 100% (8) 66.7% (6)  52.2% (12) 22.2% (4) 26.2% (16) 
homes 11.1% (1) – 33.3% (3)  47.8% (11) 77.8% (14) 73.8% (45) 
taula 26 : restitució de la consonant –n– etimològica en el plural d’home 

Les dades mostren un ús creixent de la variant no tradicional homes, que passa 
d’un ús molt residual en la generació dels avis (11.8%) a un ús major –però encara 
reduït– en la generació dels pares (22.2%) i és clarament majoritari en la dels fills 
(64.3%). Les dades dels grups d’estudiants mostren que l’ús de la variant no tradicional 
és major en els alumnes dels programes educatius bilingües, especialment en el grup 
d’alumnes de primera llengua castellana d’aquests programes (79.3%). Per localitats, cal 
destacar l’ús relativament major de la variant homes en les generacions adultes de 
Xixona, i l’ús més reduït que fan els estudiants d’Alacant.614 

7.7.4.3 Pronom personal fort de la 1a persona del plural 

Segura (1996 : 76) descriu les formes següents dels pronoms personals forts al 
municipi d’Alacant: io, tu, ell, ella, mosatros (i també moatros i matros), vosatros (i 
també voatros, voratros i vatros), ells (i ellos, estés modernament a gairebé tothom) i 
elles). A Elx (1998 : 58) descriu un sistema semblant, encara que sense les formes 
moatros, matros, voatros, voratros, vatros i ellos, que a Alacant apareixen en variació. 
Per a la PEOLC II (IEC, 1993 : 22) són pròpies de l’àmbit general les formes nosaltres i 
vosaltres, que en els registres informals poden ser pronunciades nosatres i vosatres, és a 
dir, amb l’emmudiment de la l (IEC, 1990 : 18).615 En l’enquesta s’han arreplegat les 
produccions del pronom nosaltres. Els resultats obtinguts són :  

                                                 
614 La restitució de la –n– etimològica en els derivats s’ha de considerar com una forma tradicional i 

normativa (+T+N-C), mentre que la no restitució cal considerar-la com a no tradicional i normativa 
(-T+N-C). 

615 Polanco (1990 : 78-79) i Lacreu (1990 : 154) també recomanen aquest ús. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

nosaltres 
/616 
nosatres 

– 11.1% (1) 82.9% (92)  78.6% (11) 79.3% (23) 88.6% (31) 81.8% (27) 

mosatros / 
nosatros 88.2% (15) 88.9% (8) 17.1% (19)  21.4% (3) 20.7% (6) 11.4% (4) 18.2% (6) 

moratros 11.8% (2) – –  – – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
nosaltres / 
nosatres – – 11.1% (1)  95.7% (22) 88.9% (16) 77% (47) 

mosatros / 
nosatros 77.8% (7) 100% (8) 88.9% (8)  4.3% (1) 11.1% (2) 23% (14) 

moratros 22.2% (2) – –  – – – 

taula 27 : pronom personal fort de la 1ª persona del plural 

L’estat dialectal mostra l’ús gairebé exclusiu de la variant col·loquial mosatros 
en les dues generacions d’adults (no hi ha cap cas de nosatros), i l’aparició del fenomen 
del rotacisme, estudiat per Segura (1996 : 62-64), en la ciutat d’Alacant. El canvi de la 
generació jove respecte dels adults és radical : només el 17.1% dels estudiants utilitza les 
variants col·loquials,617 i l’ús de les variants normatives, especialment de la forma 
nosaltres, s’ha imposat amb gran claredat en tots els grups d’alumnes, sense que hi haja 
diferències importants entre els alumnes dels diferents programes educatius. L’estudi 
per localitats no mostra diferències d’entitat entre els adults, però sí en els jóvens, ja que 
s’observa com augmenta l’ús de la variant tradicional i menys formal en la mesura que 
augmenta la presència ambiental de la llengua catalana.618 

7.7.4.4 Adjectiu i pronom demostratiu de proximitat 

Els estudis dialectològics recents no investiguen aquesta qüestió en el parlar de 
l’Alacantí perquè, com és sabut, són les formes este i esta les que s’utilitzen 
                                                 

616 Hi ha 86 alumnes, el 77.5% del total, que diuen nosaltres, i 6 alumnes, el 5.4%, que diuen nosatres. 
Pel que fa a les formes no normatives, hi ha 18 alumnes (16.1%) que diuen mosatros i només hi ha 1 
alumne que ha produït la forma nosatros (0.9%). 

617 Ponsoda i Segura (1997 : 72) descriuen l’ús de la forma tradicional mosatros (i variants) entre el 
37.57% dels jóvens, i un ús més freqüent entre els alumnes catalanoparlants escolaritzats en castellà 
(64.79%). 

618 Cal considerar les formes nosaltres i nosatres com a formes no tradicionals i normatives (-T+N-C), 
mentre que mosatros, moratros i nosatros serien les formes tradicionals i no normatives (+T-N-C). 
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tradicionalment al País Valencià, juntament amb els formes eixe, (ixe), eixa i aquell, 
aquella (Sanchis, 1950 : 218, 244 ; Veny, 19834 : 162-163). En qualsevol cas, la 
introducció de les formes reforçades en el model de llengua formal dels mitjans de 
comunicació que provenen del Principat, així com la utilització freqüent en el model de 
llengua escrita de revistes i llibres, fan que siga interessant investigar la presència 
d’aquesta variable lingüística en el model de llengua dels estudiants de la comarca.  

Polanco (1990 : 71) i Mollà (1990 : 57) coincideixen a recomanar l’ús de les 
formes reforçades dels demostratius en els textos llegits (és a dir, en els registres orals 
formals no espontanis) i l’ús de les formes sense reforçar (este, eixe...) en l’estàndard 
oral més general, però difereixen en la proposta d’escriptura d’aquestes darreres formes. 
Lacreu (1990 : 106-107) explica la poca utilitat de les formes est, eix, que refusa, i dóna 
preferència a les formes reforçades dels demostratius, sobretot en els usos orals més 
formals. La PEOLC II (IEC, 1993 : 20) només accepta les formes sense reforçar dins de 
l’àmbit restringit, malgrat que reconeix que són pròpies no només dels parlars valencians 
sinó també d’alguns parlars nord-occidentals. Els resultats que s’han arreplegat en 
l’enquesta són els següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües 
-  

L. Català 

Català -  
L. Català 

este o eixe 100% (17)  100% (9) 58% (65)  92.9 % (13) 51.7% (15) 60% (21) 47.1% 
(16) 

aquest o aquet619 – – 42% (47)  7.1% (1) 48.2% (14) 40% (14) 52.9% 
(18) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
este o eixe 100% (9)  100% (8) 100% (9)  13 % (3) 55.6% (10) 73.8% (45) 
aquest o aquet – – –  87% (20) 44.4% (8) 26.2% (16) 
taula 28 : adjectiu i pronom demostratiu de proximitat 

Les generacions adultes produeixen exclusivament les formes tradicionals 
valencianes. Per contra, la introducció de la forma reforçada és molt important (42%) en 
les generacions d’estudiants. S’observa que la gran majoria d’alumnes catalanoparlants 
o bilingües del programa monolingüe mantenen l’ús de la forma tradicional (92.9%), 
mentre que els alumnes dels programes bilingües han introduït la forma reforçada en 

                                                 
619 Dels alumnes d’aquest grup, n’hi ha 43 (el 91.5%) que han dit aquest i només 4 (el 8.5%) que han 

produït aquet. La diferència entre este i eixe és simplement contextual per la forma de realitzar la pregunta. 
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proporcions importants. Els resultats de la taula 28 mostren que la introducció de la 
variant aquest és sobretot el resultat del programa educatiu, ja que la influència de la 
primera llengua sembla mínima. Per localitats, s’observa amb gran claredat que la 
introducció de la forma reforçada és major en les poblacions amb una major presència 
ambiental de la llengua castellana. Per tant, sembla que el contacte amb el model de 
llengua col·loquial tradicional és el principal fre per a la introducció d’aquest, forma que 
ha estat introduïda principalment a través dels programes educatius bilingües.620 

7.7.4.5 Pronom demostratiu neutre de proximitat 

Al sud de la línia Biar-Busot el sistema dels demostratius funciona amb 
diferències respecte del valencià general. El sistema d’aquesta zona presenta les formes 
astò, això i allò. La diferència fonamental respecte del sistema valencià general és l’ús 
de la forma astò en compte d’açò (Veny, 19834 : 172 ; Colomina, 1985a : 179-182) 
L’anàlisi del mapa que inclou Colomina (1985a : 319) indica que aquest fenomen es 
dóna a tota la comarca de l’Alacantí llevat de les poblacions de Xixona i la Torre de les 
Maçanes, que queden al nord de l’esmentada frontera històrica.621 Segura (1996 : 75, 
103-104) només troba oralment la forma astò a Alacant, però remarca que la forma açò 
era usada en aquesta ciutat fins fa poc.  

La PEOLC II (IEC, 1993 : 20) només accepta açò, ja que no fa cap referència a 
la forma astò. Lacreu (1990 : 108) opina que l’ús de la variant astò s’hauria de restringir 
a l’àmbit estrictament local. Polanco (1990 : 76) únicament admet la forma açò, i relega 
la forma astò a l’àmbit col·loquial. Les realitzacions arreplegades en l’enquesta són les 
següents :  

                                                 
620 En aquesta variable s’han de considerar com a tradicionals i normatives (+T+N-C) les formes este i 

eixe, i com a normatives no tradicionals (-T+N-C) les formes aquest o aquet. 
621 És també molt interessant de comprovar-hi que en algunes poblacions que envolten Xixona i la Torre 

(Tibi, Relleu, Orxeta, la Vila) aquest canvi està en moviment, ja que les generacions ancianes encara 
mantenen açò, mentre que les més jóvens produeixen astò. A d’altres poblacions properes del nord de la 
línia Biar-Busot ja s’ha consumat aquest darrer canvi (Castalla, Finestrat). Colomina (1985a : 181-182) 
explica que astò és una formació analògica d’este, reforçada segurament pel model castellà. Montoya 
(1989 : 114) assenyala l’existència de la forma estò a les comarques de més al sud. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

açò 18.8% (3) 55.6% (5) 52.8% (57)  57.1% (8) 25% (7) 60.6% (20) 66.7% 
(22) 

astò 81.2% (13) 44.4% (4) 47.2% (51)  42.9% (6) 75% (21) 39.4% (13) 33.3% 
(11) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
açò – – 100% (8)  60% (12) 11.1% (2) 60% (36) 
astò 100% (9) 100% (8) –  40% (8) 88.9% (16) 40% (24) 
taula 29 : pronom demostratiu neutre de proximitat 

Els resultats confirmen la descripció dialectal feta per Colomina (1985a) i Segura 
(1996). Pel que fa a les generacions jóvens, s’observa que a Alacant s’ha reintroduït la 
forma normativa açò en una proporció important (60%), a Mutxamel continua 
predominant (encara que no en exclusiva) la forma tradicional no normativa astò, i ha 
Xixona, per contra, hi ha una introducció força important de la variant astò, paral·lela a 
la que Colomina (1985a) ha descrit per a diverses poblacions (Tibi, Relleu, Orxeta, la 
Vila) que envolten aquesta localitat. 

De les produccions dels escolars pot deduir-se que el grup d’alumnes castellano-
parlants és el que més contribueix al manteniment o millor, a la introducció, de la 
variant no normativa i castellanitzant astò (75%). La realització de taules de 
contingència per als grups d’alumnes de cada localitat622 confirma que l’únic lloc on les 
diferències entre els grups són estadísticament significatives (p = 0.00210) és a Xixona, i 
en aquesta localitat són els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües els que 
lideren la introducció de la variant astò (84.6%), mentre que la resta de grups presenten 
percentatges de producció d’aquesta variant molt inferiors : del 35.3% en els alumnes 
bilingües dels programes bilingües, del 23.8% en els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües i del 22.2% en els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa 
monolingüe. L’estudi per localitats també permet deduir que és a Mutxamel on els 
jóvens conserven en major proporció (88.9%) la forma astò.623 Aquest resultats tenen un 

                                                 
622 Es poden consultar aquestes taules de contingència en la figura 9 de l’annex al model de llengua. 
623 Cal considerar la forma açò com a tradicional i normativa (+T+N-C), mentre que que astò cal 

considerar-la com a tradicional no normativa i castellanitzant (+T-N+C). 
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punt de similitud amb els reportats per Ponsoda i Segura (1997 : 71-72), que evidencien 
l’avanç de la variació generacional (introducció d’astò entre els jóvens) que Colomina 
(1985a) havia descrit en algunes poblacions al nord de la línia Biar-Busot.624  

7.7.4.6 Adverbi demostratiu de proximitat 

De manera paral·lela als canvis del sistema dels demostratius neutres que s’han 
comentat,625 el sistema dels adverbis de lloc funciona al sud de la línia Biar-Busot amb 
diferències respecte del valencià general. Les formes usades són aquí, ahí i allí. La 
discrepància més important respecte del valencià general és l’ús de la forma aquí per ací 
(Colomina, 1985a : 179-182, 319). L’anàlisi del mapa elaborat per aquest autor (1985a : 
319) permet comprovar que el canvi es produeix a totes les localitats de l’Alacantí llevat 
de les dues poblacions –Xixona i la Torre– que queden al nord d’aquesta frontera. Igual 
que en el cas del demostratiu açò, es comprova que en algunes poblacions dels voltants 
de Xixona i de la Torre (Tibi, Relleu, Orxeta i la Vila) aquest canvi es troba en 
moviment, mentre que a d’altres poblacions properes (Castalla i Finestrat) ja s’ha 
consumat. Per a Colomina l’ús de la forma aquí al valencià de l’Alacantí- Vinalopó no 
és una conseqüència de la reducció dels tres graus de determinació a només dos 
esdevinguda a Catalunya, sinó que és sobretot un calc del sistema del castellà. Segura 
(1996 : 96) corrobora aquestes dades per al municipi d’Alacant i assenyala l’ús prioritari 
de la forma allà enfront d’allí. 

En aquest treball s’ha estudiat l’ús de les formes de proximitat ací o aquí. La 
PEOLC II no fa referència a aquesta variable lingüística, cosa lògica si es té en compte 
que totes dues formes apareixen arreplegades en els diccionaris normatius i no presenten 
problemes de cara a establir l’estàndard oral. Lacreu (1990 : 257) Polanco (1990 : 100) i 
Mollà (1990 : 64) accepten la dualitat de formes, però els dos darrers autors expressen 
sense ambigüitats la preferència per la forma ací. Els resultats obtinguts en l’enquesta 
són : 

                                                 
624 Les dades de Ponsoda i Segura (1997) mostren també la important introducció de la forma astò entre 

els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües i l’ús preponderant d’aquesta forma pels alumnes 
catalanoparlants dels programes vehiculats en castellà, que en aquest treball també s’observa en la 
població de Mutxamel (les taules de contingència de la figura 9 de l’annex al model de llengua permeten 
comprovar que els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe de Mutxamel i els 
alumnes castellanoparlants del PIL d’aquesta localitat utilitzen la forma astò en la seua totalitat). 

625 Supra, apartat 7.7.4.5, pàg. 534. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

ací 23.5% (4) 55.6% (5) 83% (93)  71.4% (10) 75.9% (22) 94.3% (33) 82.4% 
(28) 

aquí 76.5% (13) 44.4% (4) 17% (19)  28.6% (4) 24.1% (7) 5.7% (2) 17.6% (6) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
ací – – 100% (9)  95.7% (22) 50% (9) 93.4% (57) 
aquí 100% (9) 100% (8) –  4.3% (1) 50% (9) 6.6% (4) 
taula 30 : adverbi demostratiu de proximitat 

Igual que en l’apartat anterior, les dades confirmen l’estat dialectal descrit per 
Colomina (1985a) en les generacions adultes. La introducció de la variant aquí entre els 
jóvens és molt menor a Xixona (6.6%) que la introducció del demostratiu neutre astò, 
mentre que a Mutxamel s’observa una important introducció de la variant ací entre els 
jóvens (50%) i a Alacant aquesta darrera forma és d’ús totalment general (95.7%). Si es 
contrasten les dades dels diferents grups d’alumnes s’observa que l’ús de la forma aquí, 
paral·lela al castellà, és més freqüent entre els alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües (24.1%) i, sobretot, entre els alumnes catalanoparlants i bilingües 
del programa monolingüe (28.6%), encara que les diferències no són de gran entitat.626 

7.7.4.7 L’adverbi de manera així 

A la comarca de l’Alacantí, igual que a la resta del País Valencià, és d’ús normal 
en la llengua oral col·loquial la forma aixina (Sanchis, 1950 : 263), paral·lela a altres 
formes col·loquials (aixís, aixins, aixines, aixinses...) emprades al llarg del domini 
lingüístic. La PEOLC II no s’hi refereix. Lacreu (1990 : 244) afirma que convé evitar-ne 
l’ús en els nivells formals. En canvi, Mollà (1990 : 65) descriu totes dues formes (així i 
aixina) en el model escrit referencial, però sense donar-ne més detalls. En l’enquesta 
s’han produït aquestes formes :  

                                                 
626 Cal considerar la forma ací com a tradicional i normativa (+T+N-C), mentre que aquí cal considerar-

la com a tradicional i normativa, però coincident amb el castellà (+T+N+C). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

així – – 61.3% (68)  42.9% (6) 60.7% (17) 62.9% (22) 67.6% (23) 
aixina i 
var.627 

100% (17) 100% (9) 38.7% (43)  57.1% (8) 39.3% (11) 37.1% (13) 32.4% (11) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
així – – –  73.9% (17) 52.9% (9) 59% (36) 
aixina i var. 100% (9) 100% (8) 100% (9)  26.1% (6) 47.1% (8) 41% (25) 
taula 31 : l’adverbi de manera així 

Mentre que entre les generacions adultes només apareix la variant tradicional 
col·loquial aixina, entre els jóvens estudiants de l’Alacantí predomina en l’actualitat la 
variant així (61.3%), almenys en la parla formal. Els alumnes catalanoparlants i 
bilingües del programa monolingüe són els únics que conserven majoritàriament (57.1%) 
la variant tradicional. Per localitats és a Alacant on la introducció de la variant més 
formal ha tingut un èxit major (73.9%), mentre que a Mutxamel i a Xixona hi ha 
percentatges d’ús d’així inferiors al 60%.628 

7.7.4.8 Els adverbis temporals llavors i aleshores 

Sanchis Guarner (1950 : 258) explica que l’adverbi llavors és la forma que cal 
emprar, tot seguint el model dels autors clàssics, però reconeix que ha perdut vitalitat. 
La variant llavons era la forma més utilitzada en el País Valencià, però en el moment 
que Sanchis va escriure la seua Gramàtica només se sentia en alguns pobles de la Serra 
d’Aitana. De tota manera Sanchis la cataloga com una forma només apta per als escrits 
populistes. El mot aleshores és per a Sanchis un simple sinònim de llavors. Per últim la 
forma entonces, que s’ha introduït en el valencià parlat, és un castellanisme totalment 
intolerable. El DCVB documenta la forma llavonses al Pinós i a Benidorm, i no esmenta 
l’ús del mot aleshores al País Valencià. 

Lacreu (1990 : 262) indica que la forma entonces és un castellanisme que no té 
lloc en cap modalitat de l’estàndard i que cal substituir pels mots aleshores o llavors. 

                                                 
627 Hi ha 42 alumnes (el 97.7% d’aquest grup) que han produït aixina, i un únic alumne (el 2.3% del 

grup) que ha realitzat aixís.  
628 Mentre la forma aixina seria la tradicional –però no sembla que es puga admetre com a normativa– 

(+T-N-C), cal considerar així com una forma no tradicional i normativa (-T+N-C). 
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Explica que si bé llavors (pronunciat [¥a vç ès]) és encara viu en altres regions del domini 

lingüístic, l’adverbi aleshores sembla haver adquirit una major difusió entre els 
valencians cultes, malgrat tenir un caràcter literari. A més, sembla que el seu significat 
s’assimila intuïtivament amb major facilitat que el de llavors. Recomana també la 
utilització d’expressions sinònimes, com ara en aquell moment, en aquell temps, en 
aquest cas, amb això..., en aquells contextos que reclamen una gran naturalitat, i 
adverteix que convé evitar les nombroses variants orals que té l’adverbi llavors : 
llavores, llavòrens, llavons, allavors... En l’enquesta s’han arreplegat les variants 
següents : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

aleshores – – 49.1% (53)  28.6% (4) 70.4% (19) 50% (17) 39.4% (13) 
llavors 5.9% (1) – 11.1% (12)  – – 14.7% (5) 21.2% (7) 
entonces 94.1% (16) 100% (9) 39.8% (43)  71.4% (10) 29.6% (8) 35.3% (12) 39.4% (13) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
aleshores – – –  87% (20) 68.8% (11) 25% (15) 
llavors – – 11.1% (1)  8.7% (2) – 16.7% (10) 
entonces 100% (9) 100% (8) 88.9% (8)  4.3% (1) 31.2% (5) 58.3% (35) 
taula 32 : els adverbis temporals llavors i aleshores 

La variant entonces és la que utilitzen les generacions adultes de les tres 
localitats investigades. La producció de llavors per una informant xixonenca de la 
generació de la gent gran cal considerar-la com un ús genuí, però ja residual, ja que deu 
ser un dels darrers vestigis de l’ús d’aquest adverbi en la comarca.629 Entre els jóvens 
l’ús d’entonces en situació formal queda reduït al 39.8%. Aquesta reducció està molt 
relacionada amb la localitat de residència (la variant tradicional no normativa es manté 
millor en la mesura que el català té una major presència ambiental) i amb la combinació 
de primera llengua i programa educatiu. Com es pot comprovar en la taula, els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe, més fidels al model de llengua 
col·loquial tradicional, mantenen en un grau molt elevat l’ús d’entonces (71.4%), mentre 
que per als alumnes dels programes bilingües l’ús d’entonces, molt més reduït, també 
                                                 

629 La informant ha tingut un ofici tradicional a Xixona (elaboració de torró i de gelat), però la seua 
activitat com a gelatera la desenvolupava a Almendralejo (Extremadura), per la qual cosa no sembla que 
l’ús de llavors puga ser una contaminació deguda a les emigracions temporals que realitzen una gran part 
dels xixonencs que es dediquen a aquestes activitats. El xixonenc Pasqual Sanchis Colomina ens confirma 
haver escoltat la forma llavors en la boca de diverses persones d’edat de Xixona, però com a variant no 
habitual, ja que en l’ús normal s’usa la forma entonces. 
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està directament relacionant amb la major presència del català com a primera llengua 
dels alumnes. Conforme ha assenyalat Lacreu (1990), l’ús d’aleshores (49.1%) ha 
triomfat entre els jóvens sobre l’ús de llavors (11.1%). Les dades indiquen que els 
enquestats que utilitzen aleshores en una major proporció són els alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües (70.4%).630 

7.7.4.9 Ús d’alguns quantitatius i indefinits 

7.7.4.9.1 L’adverbi de quantitat gens 

L’ús de l’adverbi de quantitat gens es troba en l’actualitat interferit per l’ús del 
pronom res, tot seguint l’esquema del castellà que utilitza el mot nada amb aquests dos 
sentits. Segons Lacreu (1990 : 251) aquesta interferència és habitual en les persones que 
tenen el castellà com a primera llengua. És obvi que l’ús del pronom res en comptes de 
gens (que pot ser adjectiu o adverbi) no és acceptable en la llengua formal. Els resultats 
que s’han arreplegat són :631  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. -  

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

gens 41.2% (7) 55.6% (5) 82.1% 
(92) 

 85.7% (12) 82.8% (24) 88.6% (31) 73.5% (25) 

res 41.2% (7) 22.2% (2) 17.9% 
(20) 

 14.3% (2) 17.2% (5) 11.4% (4) 26.5% (9) 

cap de 
poquet 

17.6% (3) 22.2% (2) –  – – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
gens 33.33% (3) 100% (8) 11.1% (1)  100% (23) 66.7% (12) 82% (50) 
res 66.7% (6) – 33.3% (3)  – 33.3% (3) 18% (11) 
cap de poquet – – 55.6% (5)  – – – 
taula 33 : l’adverbi de quantitat gens 

                                                 
630 La forma llavors cal considerar-la com a no tradicional i normativa (-T+N-C), ja que malgrat que se 

n’ha trobat un cas en una informant de la generació dels avis no es pot considerar que en l’actualitat forme 
part del model de llengua tradicional de la comarca a què tenen accés els estudiants ; aleshores és també 
una variant no tradicional i normativa (-T+N-C) ; entonces és una forma tradicional i no normativa (+T-
N+C). 

631 La pregunta utilitzada és : “Imagina que a tu no t’agrada el formatge en absolut. Tu diries (sense dir 
en absolut) : el formatge no m’agrada...”. 
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Com pot veure’s en les taules, l’ús de res amb el sentit de gens és important en 
les generacions adultes d’Alacant (66.7%) i Xixona (33.3%), i inexistent a Mutxamel. 
La hipòtesi interpretativa més raonable és que mentre a Alacant es tracta d’un ús 
interferit pel castellà des de ja fa temps (cal recordar que tots els enquestats d’Alacant 
corresponen a la generació dels més majors) a Xixona pot haver una altra explicació. En 
efecte, es veu com a aquesta darrera localitat l’ús més habitual de la generació adulta és 
la locució adverbial cap de poquet, d’un ús molt local. Possiblement l’alternativa 
innovadora a l’ús d’aquesta locució (clarament en decadència entre la generació dels 
jóvens) siga l’adverbi res, utilitzat també en la població (encara que, com és lògic, amb 
usos diferents). Entre les generacions jóvens predomina amb gran claredat l’ús de la 
forma normativa gens (82.1%), i si bé s’observa un ús major de res en el grup d’alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües no sembla que aquestes diferències siguen 
significatives.632 

7.7.4.9.2 L’adjectiu indefinit cap 

En aquest apartat s’investiga l’ús de la forma cap (adjectiu indefinit referit a 
elements comptables) i de la forma ningun, ninguna, que se sol utilitzar en algunes 
comarques valencianes amb el mateix valor de cap. L’única descripció dialectològica 
actual és la de Segura (1998 : 108) que afirma que a Elx la forma cap es conserva 
puntualment en l’àmbit rural i entre els ancians, però que en l’àmbit urbà i entre els 
jóvens s’utilitza ningun o ninguno. Per a Sanchis Guarner (1950 : 224) la forma ningun 
pot ser sinònim d’algun en les frases interrogatives i condicionals, i és el seu 
corresponent en les frases negatives.  

Per més que ningun és una forma genuïna i, a més, es tracta d’una variant que té 
una gran tradició, en l’actualitat sol considerar-se que és minoritària i, en conseqüència, 
es recomana l’ús de la forma cap en els nivells formals (Lacreu, 1990 : 132 ; Polanco, 
1990 : 75). Sanchis Guarner (1950 : 224) no considera correcta la intercalació de la 
preposició de entre cap i el substantiu que determina (ex. no he vist cap de persona 
coneguda), fenomen que descriu com a propi dels habitants de les serres d’Aitana i 
Mariola i de la Vall de Novelda. Lacreu (1990 : 131) i Polanco (1990 : 74-75) es 

                                                 
632 En aquest cas la forma gens és la tradicional i normativa (+T+N-C), la forma res seria un ús no 

tradicional i no normatiu (-T-N+C) i la locució cap de poquet cal considerar-la com a tradicional i no 
normativa (+T-N-C), ja que és d’ús molt local. 
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refereixen a aquest mateix fenomen com un col·loquialisme, i diuen que cal evitar-lo en 
els nivells formals. La PEOLC II (IEC, 1993 : 21) considera com a propi de l’àmbit 
restringit l’ús de ningun, ninguna en els parlars valencians. Els resultats que s’han 
arreplegat respecte d’aquesta variable són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. -  

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

cap  11.8% (2) 44.4% (4) 39.6% (44)  42.9% (6) 34.5% (10) 38.2% (13) 44.1% (15) 
cap de 11.8% (2) 22.2% (2) 2.7% (3)  7.1% (1) 3.4% (1) – 2.9% (1) 
ningun 76.5% 

(13) 
33.3% (3) 56.8% (63)  50% (7) 62.1% (18) 61.8% (21) 50% (17) 

gens de – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
 

ADULTS PER LOCALITATS 
 ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
cap  11.1% (1) 25% (2) 33.3% (3)  56.5% (13) 33.3% (6) 36.7% (22) 
cap de – – 44.4% (4)  8.7% (2) – 1.7% (1) 
ningun 88.9% (8) 75% (6) 22.2% (2)  34.8% (8) 66.7% (12) 60% (36) 
gens de – – –  – – 1.7% (1) 
taula 34 : l’adjectiu indefinit cap 

L’ús de ningun és predominant en les generacions adultes d’Alacant i de 
Mutxamel (encara que coexisteix amb l’ús de cap) ; a Xixona també apareix ningun, 
però l’ús predominant és de l’indefinit cap, que en moltes ocasions va acompanyat de la 
preposició de. Un poc més de la meitat dels jóvens (56.8%) utilitza ningun, mentre que 
només el 39.6% utilitza la variant normativa cap. Per grups, s’observa una major 
tendència a l’ús de la variant ningun entre els alumnes de primera llengua castellana o 
bilingües (al voltant del 60%), mentre en la resta de grups d’alumnes (catalanoparlants i 
bilingües del programa monolingüe i catalanoparlants dels programes bilingües) hi ha 
uns percentatges una mica inferiors d’ús de la variant ningun (al voltant del 50%). Per 
tant, cal interpretar que entre els jóvens l’ús de ningun està reforçat pel contacte amb el 
castellà. Per localitats l’ús de la variant normativa és més accentuat a Alacant 
(56.5%).633 

                                                 
633 En aquest cas la forma cap és la tradicional i normativa (+T+N-C), la forma ningun cal considerar-la 

tradicional i normativa (és admesa per la PEOLC II en l’àmbit restringit), i malgrat que no és un caste-
llanisme sí és cert que l’ús es troba reforçat en l’actualitat pel paral·lelisme amb el castellà (+T+N+C). 
L’ús de cap de no és una innovació en aquesta comarca, ja que té un ús bastant estés entre els adults de 
Xixona, per la qual cosa cal considerar-la com a tradicional no normativa (+T-N-C). Per últim, l’ús de 
gens de sembla un lapsus que no es tindrà en compte. 
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7.7.4.10 Formes d’alguns numerals 

En aquest apartar s’analitza l’ús dels numerals u/uno, dos/dues i vuit/uit. Les 
formes d’aquests numerals que s’utilitzen a l’Alacantí són coincidents amb les del 
valencià general. Així, l’ús de la forma dos sense flexió de gènere –igual que en la major 
part del català col·loquial general– i la pronúncia uit, apareixen descrites com les formes 
habituals valencianes (Sanchis, 1950 : 219 ; Veny, 19834 : 163 ; Alegre, 1991 : 211). 
L’ús de la forma uno és una interferència del castellà molt habitual a la comarca de 
l’Alacantí.634 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 21-22) considera admissible en l’àmbit general l’ús 
invariable de dos, i admissible en l’àmbit restringit (parlars valencians) la pronunciació 
uít del numeral vuit. No fa referència a l’altre fenomen ací estudiat, però és evident que 
l’ús de la forma uno és una interferència inadmissible del castellà.635 En aquest treball 
s’ha investigat la producció d’aquestes variables lingüístiques. En el cas del numeral u, 
la pregunta formulada és de l’estil Quin és el dia anterior al 2 de març ? o Quin és el 
primer dia del mes de març ?, és a dir, en un context afavoridor de l’aparició de la 
forma normativa. Els resultats que s’han arreplegat són els següents :  

GENERAL  ESCOLARS 
 

AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - L. 

Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

u 17.6% (3) 44.4% (4) 92.9% (104)  100% (14) 100% (29) 82.9% (29) 94.1% (32) 
uno 82.4% (14) 55.6% (5) 7.1% (8)  – – 17.1% (6) 5.9% (2) 
dos 100% (17) 100% (9) 58.9% (66)  85.7% (12) 51.7% (15) 48.6% (17) 64.7% (22) 
dues – – 41.1% (46)  14.3% (2) 48.3% (14) 51.4% (18) 35.3% (12) 
uit 100% (17) 100% (9) 93.8% (105)  100% (14) 100% (29) 91.4% (32) 88.2% (30) 
vuit – – 6.3% (7)  – – 8.6% (3) 11.8% (4) 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
u 11.1% (1) 12.5% (1) 55.6% (5)  95.7% (22) 94.4% (17) 90.2% (55) 
uno 88.9% (8) 87.5% (7) 44.4% (4)  4.3% (1) 5.6% (1) 9.8% (6) 
dos 100% (9) 100% (8) 100% (9)  30.4% (7) 61.1% (11) 70.5% (43) 
dues – – –  69.6% (16) 38.9% (7) 29.5% (18) 
uit 100% (9) 100% (8) 100% (9)  91.3% (21) 88.9% (16) 95.1% (58) 
vuit – – –  8.7% (2) 11.1% (2) 4.9% (3) 
taula 35 : formes d’alguns numerals 

                                                 
634 Aquest ús no ha estat descrit per a la comarca de l’Alacantí, però Segura (1998 : 108) l’explica per a 

la ciutat veïna d’Elx : “uno és la forma habitual del primer cardinal. U apareix només en expressions com 
‘l’u de març’”. 

635 Polanco (1990 : 72) admet les formes dos (femení) i uit en la seua proposta d’estàndard oral. En 
canvi, Mollà (1990 : 58) proposa mantenir la dualitat dos/dues i la pronúncia vuit. A mitjan camí, Lacreu 
(1990 : 118) aposta per la forma dues (dos en femení només seria acceptable en nivells poc formals), però 
accepta la pronúncia uit, si bé prefereix la forma vuit. 
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Els resultats de les generacions adultes confirmen l’ús exclusiu de dos (com a 
forma femenina) i de uit en la comarca de l’Alacantí, mentre que la variant 
castellanitzada uno predomina clarament a Alacant i a Mutxamel i està fortament 
introduïda a Xixona, encara que sense ser-hi la més utilitzada. Les dades per 
generacions indiquen que la forma no normativa uno és més utilitzada en la generació de 
la gent gran (82.4%) que no en la generació dels pares (55.6%). L’ús dels numerals ha 
experimentat una variació considerable entre els generacions adultes i la dels estudiants, 
variació deguda segurament al fet que els nombres tenen un ús escolar molt important, 
cosa que augmenta la influència del model de llengua de l’escola en aquest camp.  

En cadascun dels numerals hi ha tendències diferents :  

a) En el cas de l’u, s’ha estés clarament la forma normativa (88.4%), i a més 
d’una manera bastant homogènia entre tots els grups d’alumnes. Només cal destacar un 
ús relativament més elevat d’uno entre els alumnes bilingües dels programes educatius 
bilingües.  

b) Pel que fa a la forma femenina dues, inexistent en la parla dels adults, s’ha 
introduït d’una manera decidida (41.1%) entre els estudiants, sobretot en els dels 
programes bilingües (amb percentatges d’entre el 35.3% i el 51.4%), mentre que els 
alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe usen la variant dues en un 
percentatge molt més reduït (14.3%), i mostren una altra vegada la seua preferència pel 
model de llengua col·loquial tradicional. Per localitats, s’observa que dues s’ha introduït 
amb major facilitat en les poblacions amb menor contacte amb el model de llengua 
tradicional, sobretot a Alacant (69.6%), on és majoritària. La variant dues és, per tant, 
una forma introduïda sobretot en l’àmbit dels programes educatius bilingües i en les 
poblacions amb menor presència de la llengua catalana.  

c) La variant vuit té una presència molt reduïda en el model de llengua dels 
estudiants de l’Alacantí (6.3%).636 

                                                 
636 En aquesta variable cal considerar les formes dues i vuit com a no tradicionals i normatives (-T+N-

C), les formes u i uit com a tradicionals i normatives (+T+N-C), dos és una forma tradicional i normativa 
que té a més el reforç del paral·lelisme amb el castellà (+T+N+C), i la forma uno com a tradicional, 
encara que no normativa i castellanitzant (+T-N+C). 
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7.7.4.11 Ús de la preposició de direcció cap a 

Colomina (1985a : 188-189 i 329 ; 1986 : 308-309) descriu tres variants 
principals de la preposició cap a :  

a) cab a, amb sonorització de l’oclusiva final en contacte amb la vocal següent, a 
la major part dels pobles situats al nord de la línia Biar-Busot (a Xixona, a més de cab 
amun(t) també es pronúncia cav amun(t) i ca amun(t), i a la Torre cab amunt entre els 
parlants més grans) ;  

b) pac a, per metàtesi, a Santa Pola, el Camp d’Alacant i la Marina ;  

c) p’a, adopció del castellà p’a (< para), al Vinalopó Mitjà, Elx, Crevillent i 
Guardamar. A la comarca del Vinalopó Mitjà els parlants ancians empren com a sinònim 
devers (pronunciat deves a). Colomina també descriu l’ús de dret a a la ciutat d’Elx 
(pronunciat moltes vegades per metàtesi detr a), i l’ús antic de la forma volta a a la 
ciutat d’Alacant, que només documenta en la literatura costumista.  

Aquesta darrera forma és certificada en l’actualitat per Segura (1996 : 96), qui 
afirma que es pronuncia bolta a (amb o tancada) i és encara molt comuna a la ciutat i a 
l’Illa Plana. Tanmateix, segons aquest autor la forma habitual a tota la subcomarca és la 
metàtesi pac a, i també se sent utilitzar la forma p’a, sobretot a la zona meridional del 
terme (el Bacarot i el Rebolledo). Per a la ciutat d’Elx, Segura (1996 : 113) esmenta 
com a més habitual la forma p’a, i també documenta l’existència de la forma dret a, 
pronunciada de vegades detr a i també, per deformació, retr’a.637 

La PEOLC II no fa referència a les formes d’aquesta preposició. Mollà (1990 : 
64) descriu la forma cap a en el model escrit referencial, però sense donar-ne més 
detalls. Ponsoda i Segura (1997 : 73) distingeixen tres tipus de formes en estudiar aquest 
fenomen : a) les formes tradicionals (cab a, cav a, devés a, volta a i pac a ; b) la forma 
acastellanada p’a ; c) la forma normativa innovada cap a. Els resultats que obtinguts en 
l’enquesta són els següents :  

                                                 
637 Montoya (1989 : 114-116) ha estudiat l’ús de la preposició cap a en les comarques més meridionals. 

Per a aquest autor –i també per a Segura– la forma p’a pot ser presa del murcià veí, tal i com afirma 
Colomina, però també podria tractar-se d’una evolució local de la forma pac a. Segura esmenta també la 
possibilitat d’una reducció de formes com ara p’amunt o p’avall. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

cap a – 11.1% (1) 74.8% (80)  35.7% (5) 92.6% (25) 75.8% (25) 75.8% (25) 
cab a, cav a 23.5% (4) 55.6% (5) 16.8% (18)  42.9% (6) – 21.2% (7) 15.2% (5) 
pac a 76.5% (13) 33.3% (3) 6.5% (7)  14.3% (2) 3.7% (1) 3% (1) 9.1% (3) 
p’a – – 1.8% (2)  7.1% (1) 3.7% (1) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
cap a – 12.5% (1) –  95.5% (21) 70.6% (12) 67.2% (39) 
cab a, cav a – – 100% (9)  4.5% (1) – 29.3% (17) 
pac a 100% (9) 87.5% (7) –  – 17.6% (3) 3.4% (2) 
p’a – – –  – 11.8% (2) – 
taula 36 : ús de la preposició de direcció cap a 

L’estat dialectal que mostren les dades de la taula 36 coincideix amb les descrip-
cions de Colomina (1985a, 1986) i de Segura (1996) : la forma amb metàtesi pac a a 
Alacant i a Mutxamel (fixem-nos que l’únic cas de cap a en aquesta darrera localitat 
pertany a la generació dels pares) i cab a o cav a com a forma única de Xixona. Entre 
els estudiants ha triomfat clarament la forma normativa cap a (74.8%). L’ús de les 
formes tradicionals no normatives només presenta un percentatge significatiu entre els 
alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes monolingües (14.3% d’ús de pac a i 
7.1% d’ús de p’a), i ja a gran distància l’ús de la variant pac a entre els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües (9.1%). Per localitats l’ús de les variants no 
normatives es concentra a Mutxamel (29.4%), mentre que a Xixona és remarcable la 
substitució de les formes tradicionals (i normatives) cab a o cav a per la variant 
normativa cap a, potser per la influència de la llengua escrita.638 

7.7.4.12 Ús de davall 

No hi ha una descripció dialectològica detallada de l’ús de davall en les 
poblacions de la comarca de l’Alacantí, i tampoc a les comarques veïnes. Segura (1998 : 
113) esmenta l’ús de baix com a sinònim de davall a Elx, però sense aportar-ne més 
dades. Pel que fa al valencià general, Sanchis (1950 : 283) adverteix que cal usar la 
preposició sota (malgrat que haja perdut vitalitat en el valencià parlat) o el seu sinònim 

                                                 
638 Tot seguint Ponsoda i Segura (1997 : 73) cal considerar la forma cap a com una innovació normativa 

(-T+N-C), les formes cab a i cav a com a tradicionals i normatives (+T+N-C), la forma amb metàtesi pac 
a com a tradicional no normativa (+T-N-C) i la forma p’a com a no tradicional, no normativa i 
castellanitzant (-T-N+C). 
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davall, i no considera acceptable la substitució per baix, que se sent sovint en la llengua 
parlada. El DCVB esmenta les variants davall i devall com a formes valencianes. 

La PEOLC II no esmenta aquest fenomen, ja que l’ús n’apareix descrit als 
diccionaris normatius. La utilització de baix (que té el sentit de “a una altura poc 
considerable” o “a la part baixa” oposat, per tant, a dalt) en compte de davall (que té el 
significat de “posició d’una persona o d’una cosa en relació a allò que és més alt en 
direcció vertical”) no pot considerar-se adequada. Per això Lacreu (1990 : 300) afirma 
que el desplaçament de sota (o del sinònim davall) pel castellanisme baix en el 
llenguatge col·loquial “cal refusar-lo en tots els nivells”, ja que el mot baix pot tenir 
valor adverbial, nominal o adjectival, però no pot tenir mai valor prepositiu. Polanco 
(1990 : 98) proposa l’ús preferible de davall (sota hauria d’emprar-se limitadament i 
progressiva), i només accepta baix com a forma col·loquial. 

En la comarca de l’Alacantí encara s’utilitza davall en la llengua oral, encara 
que apareix substituït amb molta freqüència per baix. La forma sota, en cas d’aparèixer, 
s’hauria introduït a través dels mitjans de comunicació del Principat. En l’enquesta 
s’han arreplegat les formes següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

davall  23.5% (4) 55.6% 
(5) 

41.1% (46)  50% (7) 37.9% (11) 34.3% (12) 47.1% (16) 

baix. 76.5% (13) 44.4% 
(4) 

42.9% (48)  28.6% (4) 48.3% (14) 48.6% (17) 38.2% (13) 

debaix / 
abaix / – – 14.3% (16)  21.4% (3) 13.8% (4) 14.3% (5) 11.8% (4) 

sota – – 1.8% (2)  – – 2.9% (1) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
davall – – 100% (9)  21.7% (5) 11.1% (2) 62.3% (38) 
baix 100% (9) 100% (8) –  65.2% (15) 55.6% (10) 23% (14) 
debaix /  
abaix – – –  8.7% (2) 33.3% (6) 13.1% (8) 

sota – – –  4.3% (1) – 1.6% (1) 
taula 37 : ús de davall 

Els resultats de l’enquesta mostren amb gran claredat l’estat dialectal : la forma 
davall té una vitalitat plena a Xixona, però a Alacant i a Mutxamel s’utilitza únicament 
la variant castellanitzant baix com a preposició de posició. Entre els jóvens totes dues 
formes tenen una presència semblant (al voltant del 40%), però s’han introduït també 
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formes innovades castellanitzats, com ara debaix o abaix (14.3%), mentre que la 
innovació normativa sota no ha tingut èxit (1.8%). La introducció d’aquestes variants 
innovades s’observa sobretot entre els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa 
monolingüe (21.4%). Si s’observen els resultats dels estudiants per localitats es veu que 
davall continua tenint un ús predominant –encara que no únic– a Xixona (62.3%), 
mentre que a Alacant i a Mutxamel continua predominant baix (65.2% i 55.6% 
respectivament). La introducció de davall en aquestes darreres localitats (21.7% i 
11.1% respectivament) és una mica més tímida que la introducció de la forma baix a 
Xixona (23%). També és remarcable l’alt percentatge que presenten les innovacions 
castellanitzants a Mutxamel (33.3%).639 

7.7.4.13 Ús de la conjunció il·lativa doncs 

Sanchis Guarner (1950 : 359) indica que la conjunció doncs no s’utilitza en 
l’actualitat en el valencià parlat, però sí que cal utilitzar-la en la llengua literària. De fet, 
el DCBV no n’arreplega l’ús, ni el de cap de les seues variants, al País Valencià. Polanco 
(1990 : 100) esmenta l’ús al País Valencià d’alguns formes col·loquials genuïnes que 
tenen el sentit que el mot doncs (per tant, en conseqüència, i així, i bé) i d’altres 
castellanitzades (pues, pos, luego). En els usos formals de l’estàndard oral proposa l’ús 
prioritari de les formes col·loquials genuïnes i la introducció progressiva de la forma 
doncs. D’una manera paral·lela, Lacreu (1990 : 311) també proscriu l’ús dels 
castellanismes pues i luego, i proposa la utilització de formes alternatives, com ara per 
tant, per consegüent, en conseqüència, de manera que... entre les quals es troba la 
forma doncs. Les formes arreplegades amb el sentit il·latiu són les següents : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. -  

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

doncs – – 25.4% (28)  7.1% (1) 13.8% (4) 30.3% (10) 38.2% (13) 
pos 76.5% (13) 44.4% (4) 18.2% (20)  21.4% (3) 20.7% (6) 6.1% (2) 26.5% (9) 
pues 23.5% (4) 55.6% (5) 56.4% (62)  71.4% (10) 65.5% (19) 63.6% (21) 35.3% (12) 

 

                                                 
639 Cal considerar davall com a forma tradicional i normativa (+T+N-C), baix com a forma tradicional 

no normativa, (+T-N+C), debaix i abaix com a formes no tradicionals, no normatives i castellanitzants 
(-T-N+C), i sota és una innovació normativa no tradicional (-T+N-C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
doncs – – –  52.2% (12) 17.6% (3) 16.7% (10) 
pos 55.6% (5) 87.5% (2) 55.6% (5)  8.7% (2) 23.5% (4) 21.7% (13) 
pues 44.4% (4) 12.5% (1) 44.4% (4)  39.1% (9) 58.8% (10) 61.7% (37) 
taula 38 : ús de la conjunció il·lativa doncs 

Els resultats mostren que les formes pos i pues són les úniques que s’utilitzen per 
les generacions adultes : pos s’usa més per la generació dels més majors i pues per la 
dels pares. També s’observa en la taula que l’ús de pos destaca a Mutxamel, mentre que 
a Alacant i a Xixona hi ha un major equilibri entre totes dues formes. Entre els 
estudiants s’ha introduït la forma normativa doncs en un percentatge no massa elevat 
però significatiu (25.4%). Per grups, s’observa que són els alumnes catalanoparlants i 
bilingües escolaritzats en castellà els que menys utilitzen la innovació normativa doncs 
(7.1%), mentre que en els grups d’alumnes dels programes bilingües la introducció de 
doncs és major en la mesura que hi ha una major presència del català com a primera 
llengua. Per tant, la introducció de la variant normativa doncs està promoguda pels 
programes educatius bilingües, i dins d’aquests programes són els alumnes amb major 
contacte amb el castellà els que utilitzen més les variants pos i pues. Però el que sembla 
realment rellevant és l’alt percentatge d’introducció de la forma doncs que s’observa a 
Alacant (52.2%), molt més elevat que el de Mutxamel (17.6%) o el de Xixona (16.7%), 
cosa que indica que l’acceptació d’aquesta variant està relacionada amb la menor 
presència ambiental del model de llengua tradicional.640 

7.7.4.14 Els pronoms febles 

Colomina (1985a : 163-176 i 308-318) va realitzar la primera descripció general 
del funcionament dels pronoms febles al valencià de l’Alacantí-Vinalopó, i també ha 
estudiat aquesta temàtica d’una manera més concreta a la comarca de l’Alacantí (1986 : 
307-308). Segura ha fet contribucions imprescindibles per a la descripció del sistema 
dels pronoms febles a les poblacions d’Alacant (1996 : 76-87) i d’Elx (1998 : 59-64). 
Altres estudis que es tindran presents en aquest apartat són el de Colomina (1991 : 62-
66), que descriu el funcionament d’aquests clítics, tant en substitució simple com en 

                                                 
640 La forma doncs es considera com una innovació no tradicional i normativa (-T+N-C), i les formes 

pos i pues com a formes tradicionals i no normatives, a més de castellanitzants (+T-N+C). 
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combinacions, a la Marina Baixa, i sobretot l’estudi de Todolí (1993) sobre els clítics 
pronominals de tercera persona a les comarques d’Alacant.  

En aquesta anàlisi del model de llengua dels estudiants de l’Alacantí s’estudien 
únicament alguns fenòmens relacionats amb la morfologia i la sintaxi dels pronoms 
febles. L’objectiu no és descriure en profunditat la totalitat del sistema dels clítics 
pronominals, sinó únicament assenyalar l’existència de canvis generacionals en l’ús dels 
pronoms febles i calibrar la influència que hi puga tenir el sistema educatiu. Per tant, 
només s’han seleccionat alguns aspectes de la morfologia i de l’ús dels pronoms febles 
que a priori semblaven interessants per a l’anàlisi de la variació lingüística en aquest 
camp. En total s’investiguen nou variables relacionades amb la morfologia i l’ús de les 
formes simples dels pronoms febles i quatre variables referides a combinacions de 
pronoms. 

7.7.4.14.1 Formes simples dels pronoms 

7.7.4.14.1.1 Forma del pronom de primera persona singular me en posició 

enclítica (Creure’m) 

Colomina (1985a : 164, 309) descriu l’ús de les formes reduïdes dels pronoms 
febles darrere d’un imperatiu acabat en vocal en els pobles situats al nord de la línia 
Biar-Busot i al Camp d’Alacant, i l’ús de les formes plenes dels pronoms al Vinalopó 
Mitjà i Baix i a Guardamar. Segura (1996 : 77) afirma que mentre a la ciutat d’Alacant 
es manté l’ús de les formes reduïdes descrit per Colomina, al camp s’observa una 
dualitat de situacions : mentre que al camp meridional (el Bacarot i el Rebolledo i a les 
famílies de la ciutat que renaixen d’aquesta zona) s’empren les formes plenes, a l’Horta 
d’Alacant (el Palamó, Tànger i la Santa Faç) s’empren les formes reduïdes i al camp 
central (la Canyada, el Verdegàs, etc.) s’empren totes dues formes, però la tendència és 
que s’imposen les formes plenes entre els més jóvens. 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 23) no inclou entre les formes pròpies de l’àmbit 
general la forma plena del pronom me en posició enclítica. Polanco (1990 : 79) només 
accepta les formes reduïdes en aquesta posició dins de l’estàndard oral (amb l’excepció 
de vos). Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents :  
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

creure’m 29.4% (5) 66.7% (6) 78.6% (88)  71.4% (10) 72.4% (21) 82.9% (29) 82.4% (28) 

creu-me641 70.6% (12) 33.3% (3) 21.4% (24)  28.6% (4) 27.6% (8) 17.1% (6) 17.6% (6) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
creure’m – 37.5% (3) 88.9% (8)  78.3% (18) 61.1% (11) 85.2% (52) 
creu-me 100% (9) 62.5% (5) 11.1% (1)  21.7% (5) 38.9% (7) 14.8% (9) 
taula 39 : forma del pronom de primera persona singular me en posició enclítica 

L’estat dialectal obtingut en l’enquesta correspon bàsicament al de les 
descripcions de Colomina (1985a) i de Segura (1996), però introdueix alguna 
puntualització : ús predominant de la forma plena al sud de la línia Biar-Busot (Alacant i 
Mutxamel) i ús de la forma reduïda a Xixona. Tots els entrevistats d’Alacant han 
realitzat la forma plena. A Mutxamel també predomina la forma plena (62.5%), però el 
predomini és major en la generació dels pares (75%), mentre que en la dels avis 
s’observa un ús equilibrat de les dues formes (50% i 50% respectivament). Els resultats 
d’Alacant i de Mutxamel corroborarien, almenys parcialment, els descrits per Segura 
(1996). Per últim, a Xixona s’observa l’ús gairebé exclusiu de la forma reduïda. 

Els resultats dels jóvens indiquen un predomini clar de les formes reduïdes, que 
s’observa en tots els grups d’alumnes i en totes les localitats. Els alumnes amb major 
tendència a utilitzar les formes plenes són els catalanoparlants i bilingües escolaritzats en 
castellà, que com sempre és el grup que millor manté les formes col·loquials tradicionals 
no normatives, i els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües, potser per 
causa de la similitud de la forma plena amb l’equivalent castellà. Per localitats, 
s’observa que és a Mutxamel on les formes plenes s’utilitzen més entre l’alumnat 
(38.9%).642 

                                                 
641 S’ha inclòs en aquest grup un únic alumne de Mutxamel del grup castellanoparlants escolaritzat en 

català que ha produït la forma creure-me. 
642 Tot tenint en compte la tradició de la comarca, cal considerar la forma reduïda com a tradicional i 

normativa (+T+N-C) i la forma plena com a tradicional i no normativa (+T-N+C). 
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7.7.4.14.1.2 Forma del pronom de segona persona singular te en posició 

proclítica (Com et diuen ? ) 

Colomina (1985a : 163, 308 ; 1986 : 307) descriu les solucions següents en l’ús 
dels pronoms em, et i es davant de verb començat per consonant a l’Alacantí :643 

1) en, el, es, mos, vos, es : a Xixona, el Campello i Agost. 

2) en, es, es, mos, vos, es : a Busot, Aigües i la Torre. 

3) me/en, te, se/es, mos, vos, se/es : a Sant Joan, Sant Vicent, Mutxamel i 
Alacant. 

Segura (1996 : 77-78) afirma que al municipi d’Alacant els parlants jóvens han 
generalitzat les formes me, te, se, que considera acastellanades, i que aquest canvi es pot 
observar a través de les generacions, ja que els parlants més vells empren de tant en tant 
les formes reforçades, llevat de la de segona persona que sempre és te. També assenyala 
que les formes plenes solen utilitzar-se davant de vocal tònica (ex.: me ix, se obri), 
mentre que les elidides s’empren més davant de vocal àtona, especialment si aquesta és 
a o e (ex.: m’agrâ, t’ascolta). La PEOLC II (IEC, 1993 : 23) no inclou entre les formes 
pròpies de l’àmbit general la forma plena del pronom te en posició proclítica.644 Els 
resultats obtinguts en l’enquesta són els següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

et 5.9% (1) – 72.1% (80)  76.9% (10) 79.3% (23) 68.6% (24) 67.6% (23) 
te 47% (8) – 5.4% (6)  – 10.3% (3) 2.9% (1) 5.9% (2) 
el 47% (8) 100% (9) 16.2% (18)  15.4% (2) 3.4% (1) 25.7% (9) 17.6% (6) 
es – – 6.3% (7)  7.7% (1) 6.9% (2) 2.9% (1) 8.8% (3) 

 

                                                 
643 En l’obra publicada el 1985 (1985a : 163, 308) descriu de manera més general les variants d’aquests 

pronoms al valencià de l’Alacantí-Vinalopó : 1) en, es, es : a la major part dels pobles situats al nord de la 
línia Biar-Busot (en l’Alacantí, la Torre, però també Busot i Aigües) ; 2) en, el, es : a Alcoi, Xixona, 
Agost i el Campello ; 3) me, te, se: al Vinalopó Mitjà i Baix i a Guardamar ; 4) me/em, te, se/es, amb 
alternança entre les formes plenes i les reforçades, a Alacant, Sant Joan, Sant Vicent i Mutxamel. 

644 Un criteri semblant és l’exposat per Lacreu (1990 : 154-157) i per Polanco (1990 : 79). Aquest 
darrer autor només accepta les formes reforçades en aquesta posició dins de l’estàndard oral (amb 
l’excepció de vos) i relega les formes plenes al nivell col·loquial.  
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
et 11.1% (1) – –  91.3% (21) 83.3% (15) 60% (36) 
te 88.9% (8) – –  8.7% (2) – 3.3% (2) 
el – 100% (8) 100% (9)  – – 30% (18) 
es – – –  – 16.7% (3) 6.7% (4) 
taula 40 : forma del pronom de segona persona singular te en posició proclítica 

Els resultats de les enquestes confirmen les descripcions dialectals d’Alacant (ús 
de la forma plena) i de Xixona (ús de la variant el), però no per a Mutxamel, on no s’ha 
descobert cap cas de la forma plena te, i sí que s’ha descrit l’ús categòric de la variant 
el. S’observa que hi ha una intensa variació generacional, ja que entre els jóvens 
predomina la forma reforçada i normativa et en tots els grups i en totes les localitats. La 
segona variant més utilitzada és el (16.2%). La forma plena te només té una certa 
vigència entre els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (10.3%), 
segurament pel paral·lelisme amb el castellà. Per localitats s’observa que la forma 
reforçada i normativa et s’utilitza més a Alacant (91.3%), mentre que a Xixona és on 
menys s’empra (60%), ja que en aquesta localitat la forma tradicional el té una forta 
implantació entre les jóvens (30%). A Mutxamel –i en menor grau a Xixona– hi ha una 
certa introducció de la variant es, pròpia d’altres localitats de la comarca i que no 
apareix entre la població adulta.645 

7.7.4.14.1.3 Ús del pronom de tercera persona singular el en posició 

proclítica, en funció de complement directe (No el mires ! [a Pere])  

Colomina (1985a : 163) explica que en el valencià de l’Alacantí-Vinalopó els 
pronoms el, la, li, en, hi presenten davant de verb començat per consonant les mateixes 
formes que en el català general. Segura (1996 : 80) assenyala que a Alacant no se sol 
produir l’elisió de la vocal en les formes el, la davant de verb començat per so vocàlic, i 
pel que fa a l’ús del pronom li, comenta l’aparició d’algun cas esporàdic de liïsme i del 
seu cas invers (ex.: Io li conviaré el dia’l seu sant i el tocaré per teléfono quan puga). 
El fenomen que s’investiga en aquest apartat és l’aparició del liïsme (l’ús del datiu li en 
compte de l’acusatiu el). Polanco (1990 : 82) es refereix als dos usos indistints de li i 

                                                 
645 La forma et cal considerar-la una innovació normativa (-T+N-C), i les formes te, el, i es com a 

formes tradicionals a la comarca, però diferents : mentre te és una forma paral·lela a la castellana –encara 
que no és un castellanisme– (+T-N+C), les formes el i es no segueixen aquest model (+T-N-C). 
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el/la, i assenyala que són calcs del castellà que s’han d’evitar. Les produccions 
obtingudes en l’enquesta són les següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

el 100% 
(17) 

100% (9) 84.7% (94)  78.6% (11) 89.3% (25) 74.3% (26) 94.1% (32) 

li – – 15.3% (17)  21.4% (3) 10.7% (3) 25.7% (9) 5.9% (2) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
el 100% (9) 100% (8) 100% (9)  87% (20) 88.9% (16) 81.7% (49) 
li – – –  13% (3) 11.1% (2) 18.3% (11) 
taula 41 : ús del pronom de tercera persona singular el en posició proclítica, en funció de complement 
directe 

Com s’observa en les taules, el liïsme és un fenomen desconegut entre els adults 
però amb una certa presència entre els jóvens. Els grups més afectats són el dels 
alumnes bilingües dels programes bilingües i els catalanoparlants i bilingües dels 
programes monolingües, però no s’observa un patró de distribució massa clar. Per tant, 
només suggerim que els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües són els que 
queden més al marge d’aquest fenomen, encara que no se n’escapen totalment. La 
distribució del liïsme per localitats també és bastant homogènia.646 

7.7.4.14.1.4 Morfologia i ús del pronom datiu de tercera persona plural els 

en posició proclítica, en funció de complement indirecte (Jo els regale un 

llibre [a les meues amigues]) 

Respecte del pronom datiu de tercera persona plural els, Segura (1996 : 80) 
explica que a Alacant s’utilitza la forma es (amb reducció del grup –ls, igual que en 
l’article) davant del verb, i la forma –los darrere del verb. Però també assenyala que 
comença a sovintejar la forma analògica al singular lis com a complement indirecte, que 
existeix per paral·lelisme al castellà. De fet, la forma lis deu estar arrelada a la comarca 
des de fa temps, ja que Sanchis Guarner (1950 : 230) en descriu l’ús “a Alacant, la 
Marina, Alcoi i fins a València”, i el DCVB assenyala que aquesta variant analògica “té 

                                                 
646 Cal considerar l’ús de el com a tradicional i normatiu (+T+N-C) i l’ús de li com a no tradicional i no 

normatiu (-T-N+C). 
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gran vitalitat en el llenguatge parlat de València, Alacant, Menorca i Alguer”.647 Todolí 
(1993 : 197-198, 204-208), en un article que es proposa descriure amb regles 
fonosintàctiques les variants pronominals de les comarques alacantines sense incórrer 
sistemàticament a la solució fàcil de la pressió del castellà –que l’autora no nega però sí 
matisa–, explica que la forma del datiu plural [liz] en comptes de [elz] o [loz] és una 
variant lliure –ja que no es dóna sistemàticament en cap context ni en cap parlant o 
parlar– produïda per analogia a partir del model de plural més freqüent en català, –
l’addició d’una s a la forma singular– potser seguint el model de les formes de l’acusatiu. 
També s’ha referit a l’ús de la forma [li] com a morfema de singular i de plural, que 
segons l’autora és la variant que usen quasi sistemàticament els parlants més jóvens de 
bona part de la província d’Alacant, i només esporàdicament els parlants de més edat. 
Todolí interpreta que aquest canvi és degut a un fenomen estrictament fonològic : evitar 
la pronunciació del grup consonàntic [lz], de pronúncia problemàtica.648 Per últim, 
descriu l’ús de l’al·lomorf de datiu plural [lez], que apareix en posició proclítica en les 
zones on l’article plural masculí i el femení es realitza com a [lez], tant si va sol com en 
combinació. La causa seria el lligam morfofonològic que s’estableix entre les formes 
pronominals de tercera persona –acusatiu i datiu– i les de l’article definit, que fa que els 
pronoms seguesquen l’evolució de les formes de l’article. 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 23) assenyala que no és recomanable l’ús de lis en 
comptes de els/los/’ls com a plural de li. Els usos arreplegats entre els estudiants de 
l’Alacantí són els següents : 

                                                 
647 La datació més antiga de lis que arreplega el DCVB és en un document anterior a l’any 1418 de 

l’arxiu de Montblanc. Per a Moll (1991 : 136) el pronom datiu lis prové del llatí ILLIS, però Coromines 
(19833 : 263) no ho creu així, ja que considera que lis és una forma “local, recentíssima i acastellanada”. 
Ponsoda (1996a : 206) arreplega 10 exemples de lis amb funció de datiu plural en documentació datada 
entre 1275 i 1277. Aquest autor considera que en el context que ell estudia pot tractar-se d’una 
interferència de l’aragonés, però no descarta que siga una forma analògica de li. Per tant, l’ús de lis, si bé 
s’ha generalitzat recentment amb l’ajuda del paral·lelisme amb el castellà, pot considerar-se com una 
tendència interna del català que té antecedents llunyans. 

648 En el context estudiat l’ús de li com a morfema de singular i de plural podria deure’s a un fenomen de 
fonètica sintàctica (caiguda de la s de lis davant de r, com passa per exemple en israelita [Sanchis 
Guarner, 1950 : 86]), però pensem que es tracta de la pèrdua de la noció de nombre del datiu, estudiada 
per Todolí. Malgrat que aquesta autora interpreta el fenomen com a essencialment fonològic (en el context 
de diverses combinacions de pronoms), és possible que es tracte d’un canvi morfològic, ja que el 
complement indirecte implica un valor simplement referencial –marcar el destinatari–, essent per tant 
prescindible la informació de nombre. El fenomen seria paral·lel al que s’observa en castellà en el mateix 
sentit (ús de le en comptes de les). Aquesta informació la devem al Dr. Josep Martines. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

els 47.1% (8) 22.2% (2) 19.3% (21)  14.3% (2) 20.7% (6) 30.3% (10) 9.1% (3) 
les 5.9% (1) 11.1% (1) 15.6% (17)  28.6% (4) 31% (9) 9.1% (3) 3% (1) 
lis 35.3% (6) 55.6% (5) 62.4% (68)  57.1% (8) 48.3% (14) 54.5% (18) 84.8% (28) 
li 11.8% (2) 11.1% (1) 2.8% (3)  – – 6.1% (2) 3% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
els 33.3% (3) 62.5% (5) 22.2% (2)  23.8% (5) 11.1% (2) 18.3% (11) 
les – – 22.2% (2)  23.8% (5) 27.8% (5) 10% (6) 
lis 55.6% (5) 25% (2) 44.4% (4)  52.4% (11) 61.1% (11) 66.7% (40) 
li 11.1% (1) 12.5% (1) 11.1% (1)  – – 5% (3) 
taula 42 : morfologia i ús del pronom datiu de tercera persona plural els en posició proclítica, en funció de 
complement indirecte 

La primera cosa que sobta és la variabilitat de l’ús que s’observa en totes les 
generacions i a totes les localitats. L’ús de la forma analògica lis augmenta clarament 
amb el canvi generacional, i és predominant entre els adults de totes les localitats amb 
l’excepció de Mutxamel. Paral·lelament, l’ús de la forma tradicional els (pronunciada 
es) disminueix amb el canvi generacional, i encara que pareix entre els adults de les tres 
poblacions estudiades només és predominant a Mutxamel. Entre els jóvens hi ha un 
percentatge d’ús de la forma normativa els només una mica inferior al de la generació 
dels pares (19.3%), i l’augment de l’ús de les variants lis (62.4%) i les (15.6%). 

Per grups, s’observa que la variant els és més usada pels alumnes bilingües del 
programa bilingüe (30.3%), la variant les pels alumnes catalanoparlants i bilingües del 
programa monolingüe (28.6%) i, sobretot, pels alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües (31%), i hi ha un ús molt important de la variant lis entre els 
alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (84.8%).649 

                                                 
649 Com que es tracta d’uns resultats que no són fàcils d’interpretar, s’ha realitzat la taula de contingència 

amb les probabilitats associades (que es pot veure en la figura 11 de l’annex al model de llengua). Les 
diferències que es comenten són globalment significatives (p = 0.00970), i l’anàlisi dels residus indica que 
els resultats que es pot tenir la seguretat que no són deguts a l’atzar (p < 0.05) són : a) l’elevat percentatge 
d’alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües que usen les ; i b) l’elevat percentatge 
d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües que usen lis, en aquest cas acompanyat d’un ús 
anormalment baix i estadísticament significatiu de la variant castellanitzant les. 
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Per localitats, l’ús de lis augmenta –encara que lleument– en la mesura que 
augmenta l’ús ambiental de la llengua catalana : és menor a Alacant (52.4%), passa al 
61.1% % a Mutxamel, i a Xixona és del 66.7%. En conjunt, i encara que aquests 
resultats no són fàcils d’interpretar, es pot deduir un major ús de les entre els grups més 
influïts per la llengua castellana (bé per ser la llengua del programa educatiu o bé per ser 
la seua primera llengua), i un augment de lis en els contextos amb major ús del català i 
entre els alumnes amb major contacte familiar i escolar amb la llengua catalana. Cal 
apuntar com a possible hipòtesi que davant de la introducció de la forma les, clarament 
castellanitzant, la forma analògica lis es vista pels alumnes com la forma genuïna, i per 
això és la que triomfa entre els alumnes més conscienciats lingüísticament i en els 
contextos amb major presència de la llengua catalana.650 

7.7.4.14.1.5 Formes del pronom neutre ho darrere d’infinitiu acabat en [R] i 

darrere de gerundi 

Colomina (1986 : 307-308) ha fet una descripció detallada de l’ús enclític del 
pronom neutre –ho a l’Alacantí que, pel seu interès per a aquest estudi, es resumeix tot 
seguit :651 

                                                 
650 Cal considerar la forma els com a tradicional i normativa (+T+N-C), la forma les com a no 

tradicional i no normativa (-T-N+C), i les formes lis i li com a tradicionals, no normatives i paral·leles al 
castellà (+T-N+C). 

651 Les formes del pronom neutre ho en posició enclítica van ser descrites inicialment per Colomina 
(1985a : 166-174, 312-317) per al valencià meridional. En aquesta descripció general Colomina fa notar 
que només a Onil, al Camp de Mirra i a Alcoi es manté la pronuncia normal del català occidental : [o] si el 
verb acaba en fonema [-sil·làbic] (/w/ o consonant), i [w] si acaba en [+sil·làbic] (vocal). A la resta de 
pobles el tractament és molt divers. S’hi pot distingir : a) Darrere de verb acabat en vocal : a.1) Al Camp 
d’Alacant i el Baix Vinalopó el pronom ho en aquesta situació es realitza com a [o], segurament perquè 
conserva un cert grau de tonicitat ; a.2) A Monòver, Petrer, Agost i Aigües de Busot a més de la pronúncia 
[o] apareix també [w], especialment en tempo allegro. b) Darrere de verb acabat en fonema [-sil·làbic] : 
en aquesta posició el pronom ho constitueix una variable sociolingüística condicionada pels factors 
geogràfic i d’edat. En total Colomina (1985a : 166-174, 312-317) n’estudia sis variants ([o], [wo], [vo], 
[to], [do] i [Ro]. b.1) La variant [o] : l’anàlisi que fa Colomina de l’escala d’implicació indica que 
lingüísticament la probabilitat d’aparició augmenta progressivament si el verb acaba en /w/ –imperatiu de 
segona persona del plural– (mireu-ho), si és un imperatiu acabat en /n/ –consonant– (ven-ho), si és un 
gerundi (mirant-ho, miran-ho) o si és un infinitiu (mirar-ho, mirâ-ho), la qual cosa indica que el canvi 
s’ha generalitzat de la darrera forma cap a les primeres. Socialment, a alguns pobles l’edat afavoreix 
l’aparició d’aquesta variant, enfront d’altres variants, en el context infinitiu en –r + ho ; b.2) La variant 
[ƒwo] : té una extensió molt reduïda (Alacant, Crevillent –i a Sant Vicent i Santa Pola tot alternant amb 
altres variants) i apareix bàsicament en les formes de l’imperatiu de segona persona del plural (ex.: 
[miréwƒwo] o [miréƒwo]), havent passat a altres formes només d’una manera esporàdica (ex.: a Sant 
Vicent [vénƒwo] < ven-ho). S’associa a pronuncies com [iƒwál], [méƒwa], [téƒwa] < igual, meua, teua. 
A Benidorm té una certa vitalitat en altres contextos ; b.3) La variant [vo] : igual que en la primera variant, 
hi ha una gran diversitat de tractaments. L’anàlisi que fa Colomina de l’escala d’implicació indica que el 
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a) Darrere d’infinitiu acabat en –r : 

a.1) mirar-ho : a la Torre i Xixona. 

a.2) mirar-v-ho : a Xixona. 

a.3) mirâ-ho : a la resta de la comarca. 

b) Darrere d’infinitiu acabat en –re : 

b.1) vendre-hu : a Xixona, la Torre, Aigües i Agost. 

b.2) vendre-ho [véndReo] : a tota la comarca llevat de Xixona i la Torre. 

c) Darrere de gerundi : 

c.1) mirant-ho : a Sant Joan, Mutxamel, el Campello, Alacant, Sant Vicent i 
Agost. 

c.2) miran-ho : a la Torre. 

c.3) miran-d-ho : a Busot i Aigües. 

c.4) miran-v-ho : a Xixona. 

d) En les persones 2a i 3a de l’imperatiu, darrere de –a, –e : 

d.1) mira-hu, mire-hu [míRaw], [míRew]: a Xixona, la Torre, Agost i Aigües. 

d.2) mira-ho, mire-ho [mírao], [míreo]: a tota la comarca llevat de Xixona i 
la Torre. 

                                                                                                                                               
canvi s’ha originat darrere de la segona persona del plural de l’imperatiu ([miréu-vo]), i que amb el temps 
ha anat generalitzant-se als altres contextos (per ordre de progressió : darrere d’imperatiu acabat en /n/ –
consonant– [vén-vo], gerundi [mirán-vo], infinitiu acabat en vocal per caiguda de la –r final [mirâ-vo] i 
imperatiu acabat en vocal [míra-vo]) ; b.4) La variant [to] : només es dóna al Campello darrere de verb 
acabat en fonema [-sil·làbic] (ex.: mireu-to < mireu-ho). Si el verb acaba en fonema [+sil·làbic] es manté 
[o] (ex.: mirâ-ho < mirar-ho) ; b.5) La variant [do] : es dóna a set pobles (el Pinós, Monòver, Petrer, 
Castalla, Ibi, Busot i Aigües de Busot) darrere de verb acabat en fonema [-sil·làbic] (ex.: miran-do 
< mirant-ho). Si el verb acaba en fonema [+sil·làbic] el pronom ho es realitza com a [o] o com a [w] ; b.6) 
La variant [Ro] : només apareix a Monòver i el Pinós en els imperatius de segona persona dels verbs dir i 
fer: di-ro, fe-ro < dis-ho, fes-ho). 
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e) En la persona 5a de l’imperatiu : 

e.1) [miRéwo]: al Campello, Agost i Sant Joan. 

e.2) [miRéƒwo] : a Alacant, Mutxamel i Sant Vicent. 

e.3) [miRéwvo] : a Agost, Sant Vicent, Sant Joan i Xixona ; [mirévo]: a la 

Torre. 

e.4) [miRéwdo] : a Busot i Aigües. 

e.5) [miRéwto] : al Campello. 

Segura (1996 : 81) afirma haver trobat l’ús esporàdic de la forma [vo] darrere 
d’imperatiu a Alacant, cosa que confirmaria la tendència cap a la generalització 
d’aquesta forma al sud valencià.652 

Una altra qüestió referida a l’ús del pronom ho és la substitució per lo, contra la 
qual adverteix Polanco (1990 : 82). S’han investigat les formes del pronom neutre ho 
darrere d’infinitiu acabat en [R] (Vas a deixar-ho ?) i darrere de gerundi (Estàs fent-

ho ?). Els resultats que s’han arreplegat són els següents :  

                                                 
652 Les formes del pronom neutre ho en posició proclítica només han estat descrites per Segura (1996 : 

80-81) per al municipi d’Alacant, on es pronuncia sempre [u] o [w] (ex.: hu tires, aquell hu furta). 
Assenyala també que a Sant Vicent i a algunes de les partides alacantines limítrofes es pot sentir la 
pronúncia [ew] (ex. heu tira, heu fa), pròpia del valencià general, davant de verbs començats per so 
consonàntic. Segura explica que la pronúncia [u] o [w] apareixen en qualsevol context fònic, però no 
especifica si la pronúncia [ew] apareix només davant de so consonàntic –com és habitual en el valencià 
general– o en qualsevol altre context, ja que en altres entorns (davant de verb començat per so vocàlic o si 
el pronom està precedit d’una paraula acabada en vocal) el pronom neutre sol pronunciar-se també [u] 
(Lacreu, 1990 : 162). 
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a) Darrere d’infinitiu acabat en [R] : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. -  

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

deixar-ho 47.1% (8) 88.9% (8) 65.2% (73)  85.7% (12) 34.5% (10) 68.6% (24) 79.4% (27) 
deixâ-ho 47.1% (8) – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
deixar-v-ho 5.9% (1) 11.1% (1) 6.3% (7)  7.1% (1) 3.4% (1) 5.7% (2) 8.8% (3) 
deixâ-d-ho – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
deixar-lo – – 26.8% (30)  7.1% (1) 62.1% (18) 25.7% (9) 5.9% (2) 
Sense 
epèntesi 94.1% (16) 88.9% (8) 66.1% (74)  85.7% (12) 34.5% (10) 68.6% (24) 82.3% (28) 

Amb 
epèntesi 5.9% (1) 11.1% (1) 7.1% (8)  7.1% (1) 3.4% (1) 5.7% (2) 11.8% (4) 

Amb 
interferència – – 26.8% (30)  7.1% (1) 62.1% (18) 25.7% (9) 5.9% (2) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
deixar-ho 11.1% (1) 100% (8) 77.8% (7)  52.2% (12) 66.7% (12) 68.9% (42) 
deixâ-ho 88.9% (8) – –  – 5.6% (1) – 
deixar-v-ho – – 22.2% (2)  – – 11.5% (7) 
deixâ-d-ho – – –  – – 1.6% (1) 
deixar-lo – – –  47.8% (11) 27.8% (5) 18% (11) 
Sense 
epèntesi 100% (9) 100% (8) 77.8% (7)  52.2% (12) 72.2% % (13) 68.9% (42) 

Amb 
epèntesi – – 22.2% (2)  – – 13.1% (8) 

Amb 
interferència – – –  47.8% (11) 27.8% (5) 18% (11) 

taula 43 : formes del pronom neutre ho darrere d’infinitiu acabat en [R] 

b) Darrere de gerundi : 
GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. -  

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

fent-ho 76.5% (13) 44.4% (4) 50% (56)  42.9% (6) 34.5% (10) 54.3% (19) 61.8% (21) 
fen-ho – – 10.7% (12)  7.1% (1) 10.3% (3) 11.4% (4) 11.8% (4) 
fent-v-ho 5.9% (1) 22.2% (2) 1.8% (2)  – – 5.7% (2) – 
fen-v-ho 11.8% (2) 33.3% (3) 14.3% (16)  42.9% (6) – 11.4% (4) 17.6% (6) 
fen-d-ho 5.9% (1) – 2.7% (3)  – 3.4% (1) – 5.9% (2) 
fen-lo – – 20.5% (23)  7.1% (1) 51.7% (15) 17.1% (6) 2.9% (1) 
Sense 
epèntesi 76.5% (13) 44.4% (4) 60.7% (68)  50% (7) 44.8% (13) 65.7% (23) 73.5% (25) 

Amb 
epèntesi 23.5% (4) 55.6% (5) 18.8% (21)  42.9% (6) 3.4% (1) 17.1% (6) 23.5% (8) 

Amb 
interferència – – 20.5% (23)  7.1% (1) 51.7% (15) 17.1% (6) 2.9% (1) 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
fent-ho 100% (9) 100% (8) –  60.9% (14) 77.8% (14) 32.8% (20) 
fen-ho – – –  4.3% (1) 11.1% (2) 14.8% (9) 
fent-v-ho – – 33.3% (3)  – – 3.3% (2) 
fen-v-ho – – 55.6% (5)  – – 26.2% (16) 
fen-d-ho – – 11.1% (1)  – – 4.9% (3) 
fen-lo – – –  34.8% (8) 11.1% (2) 18% (11) 
Sense 
epèntesi 100% (9) 100% (8) –  65.2% (15) 88.9% (16) 50.8% (31) 

Amb 
epèntesi – – 100% (9)  – – 31.2% (19) 

Amb 
interferència – – –  34.8% (8) 11.1% (2) 18% (11) 

taula 44 : formes del pronom neutre ho darrere de gerundi 

En un apartat anterior ja s’havien comentat els resultats de les dues primeres 
taules d’aquest apartat en estudiar l’elisió o l’addició de [R ] final en els infinitius.653 De 

la comparació dels dos contextos actuals (ús de ho darrere d’infinitiu acabat en [R] o 

darrere de gerundi), s’observa com a principal diferència l’ús categòric a Xixona de la 
variant amb consonant epentètica darrere del gerundi, ja que darrere d’infinitiu acabat 
en [R] la variant amb [v] epentètica, si bé existeix, no és majoritària. Aquest resultat 

concorda amb l’explicació de Colomina (1985a : 171-172) que indica que la 
generalització de la variant [vo] s’ha produït abans en el gerundi que no en l’infinitiu. 
Entre els jóvens de Xixona la variant amb [v] epentètica no és categòrica darrere de 
gerundi (només l’usen el 31.2%) i menys encara darrere d’infinitiu acabat en [R], 

context en què únicament l’empren el 13.1% dels estudiants d’aquesta localitat. Per 
tant, les dades apunten cap a la desaparició gradual de la variant tradicional amb [v] 
epentètica. Per grups, cal destacar que les formes tradicionals xixonenques amb epèntesi 
es mantenen sobretot en els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa vehiculat 
en castellà.  

Les formes predominants entre els jóvens en els dos contextos (darrere 
d’infinitiu i darrere de gerundi) són les que no presenten epèntesi (al voltant del 60%), 
però a continuació hi ha un percentatge d’entre el 20.5% i el 26.8% de jóvens que 
substitueixen el pronom ho, que no té equivalent en castellà, pel pronom lo. Aquest ús, 
que és una clara interferència del castellà, apareix sobretot en els alumnes de primera 
llengua castellana escolaritzats en els programes bilingües (62.1% darrere d’infinitiu i 

                                                 
653 Supra, apartat 7.7.1.13, pàg. 494. 
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51.7% darrere de gerundi) i, a molta distància, entre els alumnes bilingües dels 
programes bilingües (25.7% darrere d’infinitiu i 17.1% darrere de gerundi). Per 
localitats, l’aparició de lo és molt més freqüent a Alacant (entre el 34.8% i el 47.8% dels 
casos), cosa que indica la importància de la castellanització ambiental en aquest 
fenomen.654 

7.7.4.14.1.6 Ús del pronom adverbial de tercera persona en en posició 

proclítica, en funció de complement directe 

Segura (1996 : 78) ha fet la descripció de la morfologia d’aquest pronom al 
municipi d’Alacant i, a més, ha fet algunes aportacions interessants pel que fa a l’ús 
d’aquest clític. Tocant al primer punt, explica la utilització categòrica a Alacant de la 
forma reforçada del pronom en (o n darrere de vocal) fins i tot quan el verb comença 
per vocal (ex.: en tinc un grapat ; en arreplegues més ; i mai : ne tinc un grapat). Per 
contra, darrere del verb sempre s’utilitza la forma semitònica ne (ex. agarra-ne més ; 
tira-ne dos). Aquestes formes són coincidents amb les que s’usen a Elx (Segura, 1998 : 
59-61).655 Pel que fa a l’ús del pronom en, Segura assenyala que és coincident amb el 
del valencià general, i afirma que és ben viu com a complement directe o subjecte, 
encara que els jóvens deixen d’emprar-lo en el parlar descurat. Pel que fa a l’ús 
adverbial, únicament afirma que es conserva lexicalitzat amb verbs de moviment (ex. 
anâ-se-ne, pujâ-se-ne) i d’altres com recordâ-se-ne, fê-se-ne creus, etc.656 

En l’enquesta s’ha estudiat l’ús del pronom en quan fa funció de complement 
directe en dos contextos diferents : amb el verb tenir (en tinc), que sembla que hauria 
d’afavorir la presència del pronom ja que és una construcció que es troba propera a la 
lexicalització, i amb el verb posar formant combinació binària amb el pronom de 
primera persona singular (me’n posen), context sembla més neutre pel que fa a afavorir 
l’ús del pronom. Les propostes d’estàndard oral recomanen, com és lògic, l’ús del 

                                                 
654 Cal considerar que les formes sense epèntesi (ex. deixar-ho) són les tradicionals i normatives 

(+T+N-C), les formes epentètiques (ex, deixar-v-ho) serien tradicionals no normatives (+T-N-C) –són 
variants col·loquials i locals–, i la substitució per lo (ex. deixar-lo [deixar això]) seria una forma 
castellanitzant (-T-N+C). 

655 Colomina (1985a : 164) ha arreplegat també aquest ús en casos que el pronom en és el segon d’una 
combinació binària (ex. vine-te-ne) al Camp d’Alacant, a Crevillent i a Santa Pola. 

656 Sí que en fa referència, en canvi, en la descripció del parlar d’Elx. En aquesta ciutat veïna el pronom 
en té plena vigència en els verbs de moviment i funcionant com a partitiu, però, en canvi, l’ús adverbial 
només es conserva en la construcció deixar-se’n (Segura, 1998 : 60). 
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pronom, sobretot en funcions com la que ací s’investiga (complement directe) en què sol 
aparéixer col·loquialment (Polanco, 1990 : 79-80). Els resultats obtinguts són els 
següents :  

a) en tinc 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

en tinc 94.1% (16) 100% (9) 79.3% (88)  100% (14) 51.7% (15) 79.4% 
(27) 

94.1% 
(32) 

∅ tinc 5.9% (1) – 18.9% (21)  – 41.4% (12) 20.6% (7) 5.9% (2) 
hi tinc – – 1.8% (2)  – 6.9% (2) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
en tinc 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  87% (20) 66.7% (12) 81.7% (49) 
∅ tinc 11.1% (1) – –  13% (3) 27.8% (5) 16.7% (10) 
hi tinc – – –  – 5.6% (1) 1.7% (1) 
taula 45 : ús del pronom adverbial de tercera persona en en posició proclítica, en funció de complement 
directe (en tinc) 

b) me’n posen 
GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

me’n 94.1% (16) 88.9% (8) 23.2% (26)  35.7% (5) 3.4% (1) 20% (7) 38.2% 
(13) 

em / 
me657 

5.9% (1) 11.1% (1) 76.8% (86)  64.3% (9) 96.6% (28) 80% (28) 61.8% 
(21) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
me’n 88.9% (8) 87.5% (7) 100% (9)  8.7% (2) 22.2% (4) 32.8% (20) 
em / me 11.1% (1) 12.5% (1) –  91.3% (21) 77.8% (14) 67.2% (41) 
taula 46 : ús del pronom adverbial de tercera persona en en posició proclítica, en funció de complement 
directe (me’n posen) 

Mentre que els adults entrevistats mantenen en la immensa majoria els usos 
tradicionals i normatius dels pronoms (amb només alguna defecció puntual que apareix 
abans en les localitats amb major influència del castellà), entre els jóvens l’ús global 

                                                 
657 La totalitat dels adults d’aquest apartat (2) han produït la forma reforçada. D’entre els alumnes, el 

96.5% del grup (83 alumnes) han produït la forma reforçada em i només 3 alumnes (el 3.5% del grup) ha 
produït la forma plena me. 
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baixa al 79.3% en el primer context (més afavoridor de l’ús) i experimenta una 
davallada molt important fins al 23.2% en el segon context. La distribució de l’ús del 
pronom entre els grups d’alumnes posa de manifest la influència de la primera llengua : 
els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües són els que menys utilitzen el 
pronom en els dos contextos (el 51.7% en el cas d’en tinc i només un 3.4% (1 alumne) 
en el cas de me’n posen) ; a continuació hi ha els alumnes bilingües dels programes 
educatius bilingües (el 79.4% en el cas d’en tinc i el 20% en el cas de me’n posen) ; per 
contra, els dos grups d’alumnes de primera llengua catalana mantenen millor l’ús del 
pronom en, tot presentant-ne uns percentatges equivalents : gairebé tots els alumnes 
d’aquests grups empren en en el primer context (en tinc), però la xifra baixa a 
percentatges d’entre el 35% i el 40% en el segon context (me’n posen). En resum, l’ús 
del pronom en està clarament relacionat amb la primera llengua dels alumnes, però fins i 
tot entre els alumnes de primera llengua catalana i escolaritzats en català s’observa una 
davallada molt important en l’ús d’aquest pronom. 

Els resultats dels alumnes per localitats mostren un descens molt marcat de l’ús 
del pronom en el segon context en la mesura que augmenta la presència del castellà com 
a llengua de l’entorn.658 Si es comparen els resultats obtinguts en el primer context (en 
tinc) amb els reportats per Ponsoda i Segura (1997 : 76) en un context idèntic, es 
comprova que l’ús global arreplegat per aquests autors (75.14%) s’assembla molt al que 
ací s’ha descrit (79.3%) i, a més, les tendències que mostren entre els grups d’alumnes 
són molt semblants : els alumnes de primera llengua catalana (independentment del 
programa educatiu) presenten uns percentatges més elevats, mentre que els alumnes de 
primera llengua castellana utilitzen el pronom en en aquest context en un percentatge 
molt més reduït. Però els resultats del segon context estudiat (me’n posen) obliguen a ser 
molt pessimistes i a llançar un crit d’atenció respecte de l’ús futur d’aquest pronom. 

                                                 
658 Es considera tradicional i normatiu l’ús de en (+T+N-C) i la manca d’ús com a no tradicional, no 

normativa i castellanitzant (-T-N+C). 
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7.7.4.14.1.7 Ús del pronom adverbial hi 

Una de les característiques del valencià col·loquial és la pèrdua del pronom 
adverbial hi com a pronom substitutiu de circumstancials de lloc i manera, i de 
complements preposicionals. Únicament es conserva en l’impersonal del verb haver 
(haver-hi) i amb els verbs vore’s, trobar-se i valdre’s amb sentits específics. Al sud de 
la línia Biar-Busot el verb haver amb sentit impersonal s’usa sense el pronom hi, i la 
forma hi ha ha estat substituïda per la forma ha-hi.659 Però si la forma hi ha va 
precedida pel pronom en s’observen dos tractaments diferents en aquesta àrea :  

a) Al Vinalopó Mitjà, Crevillent, Elx i Agost es produeix n’ha-hi o en ha-hi, amb 
la introducció en algun cas de la forma ha-hi;  

b) Al Camp d’Alacant (llevat de Xixona, la Torre de les Maçanes i Agost), a 
Santa Pola i a Guardamar s’arreplega la forma n’hi ha-hi, resultat de l’encreuament de 
n’hi ha i ha-hi.  

A les poblacions de la comarca de l’Alacantí situades al nord de la línia Biar-
Busot –Xixona i la Torre– es produeixen les formes generals valencianes : hi ha per a 
l’impersonal d’haver i n’hi ha quan va precedit pel pronom en (Colomina, 1985a : 174-
176, 318 ; 1986 : 308). 

Segura (1996 : 78) descriu sumàriament l’ús del pronom hi a Alacant. Afirma 
que en temps present conviuen les formes n’hi ha i (no) n’hi ha-hi, i també en ha-hi i 
ha-hi, la darrera amb la pèrdua del pronom adverbial català. Tocant a l’ús del pronom 
per a donar un valor intransitiu als verbs de percepció (s’hi veu, m’hi vec, etc) només 
assenyala que es conserva a les partides interiors del municipi (el Moralet).660 

                                                 
659 Seguint l’exemple de Colomina (1985a : 174), transcrivim aquesta forma com ha-hi, encara que 

estem d’acord amb ell que es tracta de la substitució per la forma castellana hay. 
660 Segura (1998 : 61-62) assenyala que a Elx el pronom hi ha perdut totes les funcions, fins i tot les que 

es troben fossilitzades a la resta del valencià (ex. no me vec, no te trobes). Només es conserva viu en 
l’expressió lo mateix me s’hi dóna (pronunciada me s’hi óna o mi s’hi óna). Pel que fa a l’impersonal 
d’haver, ha perdut també gran part de les aparicions, ja que només se sent combinat amb el pronom en, 
però amb el verb en castellà (ex. no n’hi ha-hi). Montoya (1989 : 114, 117) ha assenyalat que a les 
comarques més meridionals la construcció amb el verb vore (no m’hi vec) s’ha conservat millor a les 
àrees rurals que a les més urbanitzades. 
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En aquest treball s’ha estudiat l’ús del pronom adverbial hi en tres contextos 
diferents : a) en funció de complement circumstancial de lloc (no vull anar-hi !) ; b) en 
l’impersonal del verb haver-hi (hi ha una ...) ; i c) en l’ús intransitiu del verb de 
percepció veure (no s’hi veu). La proposta d’estàndard oral de Polanco (1990 : 80) 
propugna l’ús del pronom adverbial hi en els dos darrers casos estudiats –ja que es tracta 
d’usos corrents en la parla col·loquial– i un ús limitat i progressiu de la resta de funcions 
usuals dels registres formals escrits, on s’inclouria el primer ús que s’investiga. Els 
resultats que s’han arreplegat són els següents : 

a) Ús del pronom adverbial hi en funció de complement circumstancial de lloc 
(no vull anar-hi !) : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

anar-hi – – 10.7% (12)  – 7.1% (2) 5.7% (2) 23.5% (8) 
anar 100% (17) 100% (9) 88.4% (99)  100% (14) 92.9% (26) 94.3% (33) 76.5% 

(26) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
anar-hi – – –  21.7% (5) 11.1% (2) 4.9% (3) 
anar 100% (9) 100% (8) 100% (9)  78.3% (18) 88.9% (16) 95.1% (58) 
taula 47 : ús del pronom adverbial hi en funció de complement circumstancial de lloc 

L’estat dialectal és contundent : el pronom adverbial hi no s’utilitza en el parlar 
valencià amb aquesta funció, i en la comarca de l’Alacantí tampoc. La introducció del 
pronom entre els alumnes és molt reduïda (10.7%). Per grups, s’observa una introducció 
nul·la entre els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe, que són 
els que habitualment s’acosten més al model de llengua col·loquial tradicional. Entre els 
alumnes dels programes bilingües, cal remarcar-ne la introducció en el grup d’alumnes 
catalanoparlants (23.5%). Per localitats hi ha una introducció més destacada del pronom 
en les poblacions amb menor contacte amb la llengua catalana, cal suposar que per la 
menor influència del model lingüístic tradicional.661 

b) Ús del pronom adverbial hi en la forma impersonal del verb haver-hi (hi ha 
una...) :  

                                                 
661 Cal considerar l’ús de hi com a adverbi de lloc com una innovació normativa (-T+N-C), i la manca 

d’ús com una variant tradicional i no normativa (+T-N+C). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

hi ha(n) 11.8% (2) 11.1% (1) 67.9% (76)  42.9% (6) 69% (20) 65.7% (23) 79.4% (27) 

n’hi ha(n) 11.8% (2) 55.6% (5) 30.4% (34)  42.9% (6) 31% (9) 34.3% (12) 20.6% (7) 

ha-hi 76.5% (13) 33.3% (3) 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 

hi ha-hi – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 

Formes hi ha 23.5% (4) 66.7% (6) 98.2% (110)  85.7% (12) 100% (29) 100% (35) 100% (34) 

Formes ha-hi 76.5% (13) 33.3% (3) 1.8 (2)  14.3% (2) – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
hi ha(n) – 12.5% (1) 22.2% (2)  82.6% (19) 66.7% (12) 60.7% 

(37) 
n’hi ha(n) – – 77.8% (7)  17.4% (4) 22.2% (4) 39.3% 

(24) 
ha-hi 100% (9) 87.5% (7) –  – 5.6% (1) – 
hi ha-hi – – –  – 5.6% (1) – 
Formes hi ha – 12.5% (1) 100% (9)  100% (23) 88.9% (16) 100% (61) 
Formes ha-hi 100% (9) 87.5% (7) –  – 11.1% (2) – 
taula 48 : ús del pronom adverbial hi en la forma impersonal del verb haver-hi 

L’estat dialectal coincideix a grans trets amb el descrit per Colomina (1985a) : ús 
de ha-hi al sud de la línia Biar-Busot (Alacant i Mutxamel)662 i ús de hi ha a Xixona. En 
aquesta darrera població, però, es dóna l’aparició pleonàstica del pronom en, cosa que 
provoca l’ús de la forma n’hi ha. Entre els jóvens hi ha un ús gairebé exclusiu (98.2%) 
de les formes no castellanitzants (hi ha o n’hi ha), i en l’únic grup on encara hi ha 
vestigis de l’ús de les formes amb inversió (ha-hi, hi ha-hi) és entre els alumnes 
catalanoparlants i bilingües dels programes vehiculats en castellà (14.2%). La 
concentració de la totalitat d’aquests alumnes a Mutxamel (11.1% del total d’aquesta 
localitat) s’explica si es té en compte d’una banda la manca de contacte amb el model 
de llengua tradicional dels alumnes d’Alacant, i de l’altra banda, que aquestes formes 
castellanitzants no són tradicionals a Xixona.663 

                                                 
662 L’únic cas de hi ha de Mutxamel va ser produït per una mare que porta els fills a un programa 

bilingüe. Interrogada sobre aquest ús va explicar que era conscient que a Mutxamel la gent diu ha-hi, però 
que ella utilitza habitualment hi ha. 

663 Cal considerar tradicional i normativa la forma hi ha (+T+N-C), tradicional, no normativa i sense 
influència del castellà la variant pleonàstica n’hi ha (+T-N-C), i tradicionals, no normatives i influïdes pel 
castellà les formes ha-hi i hi ha-hi (+T-N+C). 
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c) Ús del pronom adverbial hi acompanyant el verb de percepció veure, al qual 
dóna valor intransitiu (no s’hi veu) : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

s’hi veu 47.1% (8) 66.7% (6) 24.1% (27)  28.6% (4) 6.9% (2) 31.4% (11) 29.4% (10) 
hi veu – – 7.1% (8)  – 13.8% (4) 2.9% (1) 8.8% (3) 
es/se veu 47.1% (8) 22.2% (2) 5.4% (6)  – 10.3% (3) 5.7% (2) 2.9% (1) 
veu 5.9% (1) 11.1% (1) 63.4% (71)  71.4% (10) 69% (20) 60% (21) 58.8% (20) 
Formes 
amb hi 

47.1% (8) 66.7% (6) 31.3% (35)  28.6% (4) 20.7% (6) 34.3% (12) 38.2% (13) 

Formes 
sense hi 

52.9% (9) 33.3% (3) 68.8% (77)  71.4% (10) 79.3% (23) 65.7% (23) 61.8% (21) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
s’hi veu 11.1% (1) 87.5% (7) 66.7% (6)  21.7% (5) 22.2% (4) 27.9% (17) 
hi veu – – –  – 16.7% (3) 6.6% (4) 
es/se 
veu 

88.9% (8) 12.5% (1) 11.1% (1)  8.7% (2) 16.7% (3) 1.6% (1) 

veu – – 22.2% (2)  69.6% (16) 44.4% (8) 63.9% (39) 
Formes 
amb hi 

11.1% (1) 87.5% (7) 66.7% (6)  21.7% (5) 38.9% (7) 34.4% (21) 

Formes 
sense hi 

88.9% (8) 12.5% (1) 33.3% (3)  78.3% (18) 61.1% (11) 65.6% (40) 

taula 49 : ús del pronom adverbial hi acompanyant el verb de percepció veure, al qual dóna valor 
intransitiu 

Les dades de l’enquesta mostren que a Alacant no es conserva pràcticament l’ús 
de hi amb aquesta funció (dada coincident amb la descripció de Segura, 1996). A 
Mutxamel i a Xixona sí, però amb menor vitalitat en aquesta darrera població. En les 
localitats on es conserva aquest ús del pronom adverbial s’observa la influència 
generacional en la utilització de la variable : a Mutxamel utilitzen la variant s’hi veu el 
100% dels majors i el 75% dels adults, i a Xixona el 75% dels majors i el 60% dels 
adults. Aquest procés no s’ha aturat entre els jóvens : només el 31.3% dels jóvens (el 
21.7% d’Alacant, el 38.9% de Mutxamel i el 34.4% de Xixona) continuen utilitzant el 
pronom adverbial hi per a convertir en intransitius els verbs de percepció. Per grups, l’ús 
del pronom hi és menor entre els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües 
(20.7%), seguit dels alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes monolingües 
(28.6%). A l’altre costat, el grup que més destaca en l’ús del pronom és el dels alumnes 
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catalanoparlants dels programes bilingües (38.2%). Sembla, doncs, que en el 
manteniment de l’ús del pronom influeix tant la primera llengua com el programa 
educatiu.664 

7.7.4.14.2 Combinacions de pronoms 

7.7.4.14.2.1 Combinacions del datiu li amb pronoms de complement directe 

Colomina (1985a : 164-166) ha descrit les combinacions del pronom datiu li amb 
altres pronoms en funció de complement directe. Aquest pronom es manté a tot el 
valencià de l’Alacantí-Vinalopó (a excepció de Guardamar, on en posició proclítica ha 
estat subtituït per le) quan s’usa sol o en combinació amb el pronom reflexiu se, però si 
es combina amb un pronom de complement directe (el, la, els, les, ho) es poden detectar 
tres solucions diferents: 

a) Al Vinalopó Mitjà (excepte Petrer), al Baix Vinalopó i a Guardamar el pronom 
li se substitueix per se (ex.: se la done < li la done). Per contra, si li es combina amb el 
pronom en el resultat és li’n, com en el valencià general. Colomina demostra que es 
tracta d’un castellanisme recent.665 

b) A la resta de la zona estudiada, encara que el pronom li es manté sempre, hi 
ha dues solucions: 

b.1) A la zona central i occidental (a la comarca de l’Alacantí, les poblacions 
d’Alacant, Sant Vicent, Mutxamel, Agost, Xixona i la Torre), les combinacions són les 
normals en valencià (li’l done, li la done, li’ls done, dóna-li’l, dóna-li-la, dóna-li’ls, 
etc). 

b.2) A la zona oriental (a la comarca de l’Alacantí les poblacions de Sant Joan, el 
Campello, Busot i Aigües) li’l i li la han estat substituïts per [liw], i li’ls i li les per [líws] 

                                                 
664 Les formes amb hi són les tradicionals i normatives (+T+N-C), i les formes sense hi són innovacions 

no normatives paral·leles a la construcció castellana equivalent (-T-N+C). 
665 Montoya (1989 : 114) descriu el mateix ús pronominal per a les comarques més meridionals També 

l’estudia Todolí (1993 : 204-207), que assenyala que aquest fenomen es produeix sobretot “en territoris 
fronterers amb zones castellanoparlants”. Aquesta autora assenyala que poden haver actuat causes internes 
en el canvi : evitar la cacofonia de dues consonants laterals [l] seguides o evitar l’aplec de grups fonètics 
forçats, com ara [lz]. 
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o [lis], bé per una generalització de li ho o bé per una vocalització de /l/, segons la qual 
li’l > [liw] i li’ls > [liws].666 

Segura constata l’enorme variabilitat que presenta l’ús dels pronoms febles a 
Alacant : “cal reconéixer que l’ús n’és molt variable ; un mateix parlant, pot usar les 
formes generals o les formes castellanitzades sense motius aparents” (1996 : 77). 
Aquesta darrera observació resulta interessant, ja que són les formes en procés de 
variació les que poden oferir-nos un resultat més interessant per al propòsit de l’estudi. 
En aquest treball s’han estudiat les combinacions de LI+HO en posició proclítica, 
LI+EL en posició enclítica, i LI+LA en posició proclítica. Cal avançar que ni la 
normativa ni les propostes d’estàndard oral accepten l’ús de se per li o els en les 
combinacions de pronoms (Polanco, 1990 : 82 ; Lacreu, 1990 : 162). 

7.7.4.14.2.1.1 Combinació LI + HO (proclítica) 

Colomina (1985a : 164-166, 311) ha descrit les formes de la combinació de 
pronoms LI + HO al valencià de l’Alacantí-Vinalopó. Així, descriu l’ús de la forma s’ho 
(pronunciada [séw] o [sú] en posició proclítica, i [sew], [su] o [so] en posició enclítica) a 
les comarques més meridionals del domini lingüístic (el Baix Vinalopó, les Valls del 
Vinalopó, el Vinalopó Mitjà –amb l’excepció de Petrer– i a la localitat de Guardamar, al 
Baix Segura), i l’ús de la forma pròpia del valencià general, li ho (pronunciada [líw]) a la 
resta de comarques del valencià meridional (l’Alacantí, les Marina Baixa, la Marina 
Alta, l’Alcoià i el Comtat). Aquestes dades són corroborades per Segura (1996 : 83 ; 
1998 : 62) per als municipis d’Alacant i d’Elx, on troba les pronúncies [lio]–, –[lio] i –
[liò] (a Alacant) i [su]–, [sew]–, –[so] i –[seo] (a Elx). Les dades que s’han arreplegat 
són les següents : 

                                                 
666 El fenomen també s’esdevé a la Marina Baixa (Colomina, 1991 : 62) i ha estat estudiat per Todolí 

(1993 : 203-204), que d’entre les dues possibilitats exposades per Colomina s’inclina per l’eixamplament 
de l’ús del pronom neutre ho. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

li ho (u) 76.5% (13) 100% (9) 56.4% (62)  78.6% (11) 29.6% (8) 48.6% (17) 76.5% (26) 
li’l / li el – – 10.9% (12)  – 11.1% (3) 17.1% (6) 8.8% (3) 
s’ho (u) / 
se ho (u) 

23.5% (4) – 17.3% (19)  21.4% (3) 14.8% (4) 22.9% (8) 11.8% (4) 

se’l – – 13.6% (15)  – 40.7% (11) 8.6% (3) 2.9% (1) 

Altres667 – – 1.8% (2)  – 3.7% (1) 2.9% (1) – 

Formes 
amb li 

76.5% (13) 100% (9) 67.3 (74)  78.6% (11) 40.7% (11) 65.7% (23) 85.3% (29) 

Formes 
amb se 

23.5% (4) – 30.9 (34)  21.4% (3) 55.6% (15) 31.4% (11) 14.7% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
li ho (u) 55.6% (5) 100% (8) 100% (9)  30.4% (7) 66.7% (12) 65% (39) 
li’l / li el – – –  21.7% (5) 16.7% (3) 6.7% (4) 
s’ho (u) / 
se ho (u) 

44.4% (4) – –  21.7% (5) 11.1% (2) 15% (9) 

se’l – – –  26.1% (6) 5.6% (1) 11.7% (7) 
Altres – – –  – – 1.7% (1) 
Formes 
amb li 

55.6% (5) 100% (8) 100% (9)  52.2% (12) 83.3% (15) 71.7% (43) 

Formes 
amb se 

44.4% (4) – –  47.8% (11) 16.7% (3) 26.7% (16) 

taula 50 : combinació dels pronoms febles li + ho (proclítica) 

L’estat dialectal arreplegat coincideix amb el descrit per Colomina (1985a) per a 
les ciutats de Mutxamel i de Xixona, però difereix bastant del ressenyat per aquest autor 
i per Segura (1996) per a la ciutat d’Alacant, ja que s’hi ha descobert una introducció 
molt important (44.4%) de les formes amb se.668 El descens de la combinació li ho entre 
els jóvens és molt evident (56.4%), i es dóna a totes les localitats de l’estudi. La 
substitució de li per se és del 30.9% entre els alumnes, amb una major incidència entre 
els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (55.6%), seguits dels alumnes 
bilingües dels mateixos programes (31.4%), i una presència molt superior en la ciutat 
d’Alacant 47.8% a la resta de localitats. És, per tant, un fenomen clarament relacionat 
amb la presència del castellà com a primera llengua i amb el predomini d’aquesta 

                                                 
667 En aquest apartat s’inclouen les formes li i li hi. 
668 Aquests quatre casos corresponen a dos entrevistats veïns del barri de Sant Antoni amb molt de 

contacte familiar amb el castellà i a dos que són veïns de la zona sud d’Alacant (la Florida i els Dotze 
Pontets), on la influència de les partides rurals del sud del terme i de la localitat d’Elx és més notòria. 
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llengua en el context, i que coincideix amb els resultats obtinguts per Ponsoda i Segura 
(1997 : 74-75). 

A més de la substitució de li per se, hi ha un altre fenomen important entre els 
jóvens que no apareix en les generacions adultes, i que ja s’havia descobert anteriorment 
en un altre context :669 la substitució del pronom ho pel pronom el. Aquest canvi, que 
afecta tant les combinacions que mantenen el pronom li com les que el substitueixen per 
se, apareix en les produccions del 24.5% dels alumnes, i és sobretot evident entre els 
alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües (53.8%), seguits a molta 
distància pels alumnes bilingües dels mateixos programes (26.5%). Per localitats, el 
fenomen és molt més evident a la ciutat d’Alacant (el 47.8% del total d’alumnes 
d’aquesta localitat). Segueix, per tant, les mateixes tendències descrites anteriorment i 
permet revalidar la interpretació que el fenomen de desaparició del pronom normatiu i 
tradicional i substitució pel paral·lel castellà és degut a la influència de la llengua 
dominant.670 

7.7.4.14.2.1.2 Combinació LI+EL (enclítica) 

Les formes descrites per Colomina (1985a : 164-166, 311) per a la combinació 
dels pronoms LI+EL a la comarca de l’Alacantí són : a) a Alacant, Sant Vicent, 
Mutxamel, Agost, Xixona i la Torre hi ha les formes del valencià general : [lil]– , –[lil] ; 
b) a Sant Joan, el Campello, Busot i Aigües) li’l ha estat substituït per [liw], i li’ls per 
[líws] o [lis]. Per contra, Segura (1996 : 81) descriu en el parlar d’Alacant les formes 
proclítiques [lil]– i [sel]–, i les formes enclítiques –[lilo], –[lilò], –[selo] i –[selò].671 
Todolí (1993 : 201-202) opina que l’aparició de la vocal o en aquestes darreres formes 
és el resultat d’una extensió del valor morfològic del gènere masculí d’aquesta vocal, 
que en un principi era epentètica però que posteriorment s’ha morfologitzat. En 

                                                 
669 Es pot veure l’apartat 7.7.4.14.1.5 (pàg. 557 i ss.), on s’estudien les formes del pronom neutre ho 

darrere d’infinitiu acabat en [R] i darrere de gerundi. 
670 El canvi de ho > el en aquesta combinació també ha estat detectat per Ponsoda i Segura (1997 : 74-

75). Cal considerar la combinació li ho com a tradicional i normativa (+T+N-C), les combinacions amb 
transformació de li > se i manteniment del pronom ho (s’ho, se ho) com a tradicionals i no normatives 
(+T-N+C), i les combinacions on hi ha el canvi de ho > el com a no tradicionals, no normatives i influïdes 
pel castellà (-T-N+C). 

671 Les formes semitòniques es donen darrere d’imperatiu i, en algun cas, darrere d’infinitiu. 
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l’enquesta s’han arreplegat els resultats següents en posició enclítica (darrere 
d’imperatiu) :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

–li’l 11.8% (2) – 26.1% (29)  14.3% (2) 14.3% (4) 20% (7) 47.1% (16) 

–li-lo 17.6% (3) 55.6% (5) 35.1% (39)  50% (7) 14.3% (4) 48.6% (17) 32.4% (11) 

–li-ho(u) 23.5% (4) 44.4% (4) 8.1% (9)  7.1% (1) 10.7% (3) 8.6% (3) 5.9% (2) 

–se’l – – 5.4% (6)  7.1% (1) – 11.4% (4) 2.9% (1) 

–se-lo 47.1% (8) – 22.5% (25)  21.4% (3) 53.6% (15) 11.4% (4) 8.8% (3) 

–se-ho(u) – – 2.7% (3)  – 7.1% (2) – 2.9% (1) 

Formes 
amb li 

52.9% (9) 100% (9) 69.4% (77) 
 

71.4% (10) 39.3% (11) 77.1% (27) 85.3% (29) 

Formes 
amb se 

47.1% (8) – 30.6% (34) 
 

28.6% (4) 60.7% (17) 22.9% (8) 14.7% (5) 

Formes 
sense canvi 
el > ho 

76.5% (13) 55.6% (5) 89.2% (99) 
 

92.9% (13) 82.1% (23) 91.4% (32) 91.2% (31) 

Formes 
amb canvi 
el > ho 

23.5% (4) 44.4% (4) 10.8% (12)  7.1% (1) 17.9% (5) 8.6% (3) 8.8% (3) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
–li’l 11.1% (1) – 11.1% (1)  26.1% (6) 11.1% (2) 33.3% (20) 
–li-lo – 37.5% (3) 55.6% (5)  21.7% (5) 38.9% (7) 41.7% (25) 
–li-ho(u) – 62.5% (5) 33.3% (3)  4.3% (1) 22.2% (4) 5% (3) 
–se’l – – –  13% (3) – 3.3% (2) 
–se-lo 88.9% (8) – –  34.8% (8) 16.7% (3) 16.7% (10) 
–se-ho(u) – – –  – 11.1% (2) – 
Formes 
amb li 

11.1% (1) 100% (8) 100% (9)  52.2% (12) 72.2% (13) 80% (48) 

Formes 
amb se 

88.9% (8) – –  47.8% (11) 27.8% (5) 20% (12) 

Formes 
sense canvi 
el > ho 

100% (9) 37.5% (3) 66.7% (6) 
 

95.7% (22) 66.7% (12) 95% (57) 

Formes 
amb canvi 
el > ho 

– 62.5% (5) 33.3% (3)  4.3% (1) 33.3% (6) 5% (3) 

taula 51 : combinació dels pronoms febles li + el (enclítica) 

Es veu que en el parlar tradicional de la comarca hi ha l’ús de la combinació –se-
lo a Alacant, l’alternança de les combinacions –li-lo i –li-ho –aquesta darrera amb un 
lleuger predomini– a Mutxamel, i l’aparició de les mateixes combinacions (–li-lo i –li-
ho) a Xixona amb algun cas de la variant –li’l. En resum, mentre que a la ciutat 
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d’Alacant pràcticament s’ha consumat el canvi de li > se en aquesta combinació, a 
Mutxamel i a Xixona no s’ha produït aquest canvi en les generacions adultes. Per 
contra, en aquestes darreres localitats hi ha un percentatge important de canvi el > ho 
(fenomen majoritari a Mutxamel i que a Xixona afecta un terç de la població adulta). La 
comparació amb les descripcions dialectals permet comprovar que els dos fenòmens 
s’han estés molt considerablement, sobretot el segon (canvi de el > ho), que si bé havia 
estat descrit en altres localitats de la comarca (Sant Joan, el Campello, Busot i Aigües), 
no havia estat observat ni a Mutxamel ni a Xixona. 

Entre els jóvens el fenomen del canvi de li >se s’observa sobretot a Alacant 
(afecta el 47.8% dels jóvens d’aquesta localitat), mentre que l’altre fenomen (canvi el > 
ho) es dóna sobretot a Mutxamel (33.3%). Els resultats dels diferents grups d’alumnes 
mostren que el canvi de li > se, que globalment afecta els 30.6% dels jóvens, s’associa 
sobretot als alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (60.7%), mentre que el 
canvi de el > ho és un fenomen molt menys estés (només afecta el 10.8% dels alumnes) 
i també afecta sobretot el grup d’alumnes castellanoparlants dels programes bilingües 
(17.9%), si bé en aquest cas les diferències entre els grups no són tan evidents. Un altre 
resultat molt remarcable és l’augment de l’ús de la combinació normativa –li’l entre els 
jóvens, que arriba globalment al 26.1% i afecta sobretot els alumnes catalanoparlants 
dels programes bilingües (47.1%). Aquestes tendències són globalment semblants a les 
descrites per Ponsoda i Segura (1997 : 75-76).672 

7.7.4.14.2.1.3 Combinació LI+LA (proclítica) 

En la descripció que fa Colomina (1985a : 165-166) de les combinacions del 
datiu li amb el pronom de complement directe la, es reporten les solucions següents a 
l’Alacantí : a) a Alacant, Sant Vicent, Mutxamel, Agost, Xixona i la Torre les 
combinacions són les normals del valencià general (ex. li la done, dóna-li-la, etc) ; b) a 
Sant Joan, el Campello, Busot i Aigües la combinació li la ha estat substituïda per [liw], 
i li les per [líws] o [lis]. Segura (1996 : 82) troba una gran variabilitat en aquesta 
combinació al municipi alacantí. En concret, descriu les formes següents : a) 

                                                 
672 Cal considerar la combinació li’l com a tradicional i normativa (+T+N-C) –sobretot per les 

descripcions de Colomina (1985a), ja que en l’enquesta se n’han trobat molt pocs casos– ; les 
combinacions li-lo, li-ho com a tradicionals no normatives (+T-N-C), i les combinacions en què hi ha la 
transformació de li > se com a tradicionals (apareixen a Alacant en la generació dels avis), no normatives i 
castellanitzants (+T-N+C). 
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proclítiques : [lila]–, [lil]–, [sela]–, [sel]– ; b) enclítiques : –[lila], –[lilà], –[sela] i –[selà]. 
Els resultats que s’han arreplegat en posició proclítica són els següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

li la 23.5% (4) 66.7% (6) 66.1% (74)  71.4% (10) 41.4% (12) 60% (21) 91.2% (31) 
se la 41.2% (7) – 33.9% (38)  28.6% (4) 58.6% (17) 40% (14) 8.8% (3) 
se ho (u) 5.9% (1) – –  – – – – 
li ho (u) 29.4% (5) 33.3% (3) –  – – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
li la 11.1% (1) 37.5% (3) 66.7% (6)  65.2% (15) 66.7% (12) 70.5% (43) 
se la 77.8% (7) – –  34.8% (8) 33.3% (6) 29.5% (18) 
se ho (u) 11.1% (1) – –  – – – 
li ho (u) – 62.5% (5) 33.3% (3)  – – – 
taula 52 : combinació dels pronoms febles li + la (proclítica) 

Les tendències dialectals que s’observen són semblants a les que s’han vist en 
comentar la combinació de pronoms anterior : predomini de la combinació se la a 
Alacant (77.8%) –si bé apareixen altres formes que són un exponent de la gran 
variabilitat esmentada per Segura (1996)–, ús de la combinació tradicional i normativa li 
la a Xixona (66.7%) i, en menor proporció a Mutxamel (37.5%), i introducció de la 
combinació li ho en aquestes darreres poblacions, sobretot a Mutxamel, on és la 
combinació majoritària (62.5%), però també a Xixona, on afecta un terç de la població 
adulta (33.3%). Igual que en el cas de la combinació li’l, el canvi la > ho havia estat 
descrit en altres poblacions de la comarca (Sant Joan, el Campello, Busot i Aigües), però 
no a Mutxamel i a Xixona. 

L’ús dels alumnes és més homogeni que el dels adults perquè no s’han detectat 
entre els jóvens les combinacions amb canvi de la > ho. El canvi castellanitzant del 
pronom datiu pel reflexiu afecta globalment 33.9% dels jóvens, apareix a totes les 
localitats estudiades amb percentatges semblants i està molt relacionat amb la primera 
llengua dels alumnes i, secundàriament, amb el programa educatiu. Així, apareix entre el 
58.6% dels alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües, en el 40% 
dels alumnes bilingües dels mateixos programes, baixa al 28.6% dels alumnes 
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catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe i té una presència molt reduïda 
(8.8%) entre els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües.673 

7.7.4.14.2.1.4 Combinacions ENS+EN+verb i verb+ENS+EN 

L’única descripció dialectològica del funcionament d’aquestes combinacions a 
l’Alacantí és la de Segura (1996 : 79, 82-83), que explica les formes que prenen al 
municipi d’Alacant. Les solucions arreplegades per aquest autor són les següents : 
a) proclítiques : [mozen]–, [mon]– ; b) enclítiques : –[mon], –[monè].674 El mateix autor 
(1996 : 79) també descriu amb més detall les formes de la combinació enclítica anem-
nos-en al municipi d’Alacant i a les poblacions dels voltants : a) ane-mo’n a Xixona, 
Tibi, Castalla i la Vila Joiosa ; b) ane-mo-ne a Alacant, Sant Joan, la Santa Faç i 
Benimagrell ; c) ane-mo’n a pràcticament tots els pobles de les Valls i del Baix 
Vinalopó, incloent-hi Elx ; d) ane-mo-ne a Santa Pola ; e) a Sant Vicent del Raspeig i les 
partides meridionals i occidentals del terme d’Alacant hi ha alternança de les formes 
ane-mo’n i ane-mo-ne. Per últim Segura assenyala que els pronoms vos i mos (us i ens) 
perden la s en les combinacions amb altres pronoms. També comenta que als llibrets de 
festa no són estranyes les formes se n’anem, se n’aneu, tal i com fa el parlar alcoià.  

La PEOLC II (IEC, 1993 : 23) no considera recomanables l’ús de les formes se / 
s’ en construccions com se trobarem per ens trobarem (cal fixar-se en l’analogia amb la 
construcció se n’anem).675 Ponsoda i Segura (1997 : 73) classifiquen les formes del seu 
estudi de la manera següent : a) tradicionals : mo n’anem i se n’anem davant del verb, i 
ane-mo’n, ane-mo-ne, anem-se’n, ane-mo-ni’n i ane-mo-ne’n darrere del verb ; norma-
tiva : ens n’anem i ens en anem davant del verb, i anem-nos-en darrere del verb ; 
c) acastellanades : ens anem, nos anem i mos anem davant del verb, i anem-nos darrere 
del verb.  

                                                 
673 Cal considerar la combinació li la com a tradicional i normativa (+T+N-C), les combinacions se la i 

se ho com a tradicionals, no normatives i castellanitzants (+T-N+C), i la combinació li ho com a 
tradicional no normativa (+T-N-C). 

674 Nosaltres hem sentit més aïna la forma [amóne]. 
675 Lacreu (1990 : 161) també fa referència a aquesta construcció, tant proclítica (se n’anem) com 

enclítica (anem-se’n), que considera tolerable en la parla col·loquial però inadequada per a la parla 
estàndard més formal. Polanco (1990 : 81) expressa una opinió similar. 
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En aquest treball s’han investigat les dues combinacions de pronoms amb el verb 
anar, la proclítica (ens n’anem) i l’enclítica (anem-nos-en). Els resultats obtinguts són 
els següents :  

a) ENS+EN+ANEM : 
GENERAL  ESCOLARS 

 
AVIS PARES FILLS 

 Cat. / bil. - 
L. Castellà 

Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

ens n’anem – – 5.4% (6)  – – – 17.6% (6) 
ens en anem – – 18% (19)  14.3% (2) 10.3% (3) 14.3% (5) 26.5% (9) 
ens anem – – 25% (28)  7.1% (1) 34.5% (10) 22.9% (8) 26.5% (9) 
mo n’anem 100% 

(17) 
100% (9) 37.5% (42)  64.3% (9) 41.4% (12) 42.9% (15) 17.6% (6) 

mos en anem – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
mos anem – – 1.8% (2)  14.3% (2) – – – 
se n’anem – – 12.5% (14)  – 13.8% (4) 20% (7) 8.8% (3) 
Innovacions 
normatives 
(-T+N-C) 676 – – 22.3% (25)  14.3% (2) 10.3% (3) 14.3% (5) 44.1% (15) 

Formes 
tradicionals 
(+T-N-C) 100% 

(17) 
100% (9) 38.4% (43)  64.3% (9) 41.4% (12) 42.9% (15) 20.6% (7) 

Formes 
innovades 
(-T-N-C) – – 12.5% (14)  – 13.8% (4) 20% (7) 8.8% (3) 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) – – 26.8% (30)  21.4% (3) 34.5% (10) 22.9% (8) 26.5% (9) 

 
ADULTS PER LOCALITATS 

  
ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
ens n’anem – – –  – 5.6% (1) 6.6% (4) 
ens en anem – – –  13% (3) 5.6% (1) 24.6% (15) 
ens anem – – –  47.8% (11) 38.9% (7) 13.1% (8) 
mo n’anem 100% (9) 100% (8) 100% (9)  4.3% (1) 33.3% (6) 49.2% (30) 
mos en anem – – –  – – 1.6% (1) 
mos anem – – –  – 5.6% (1) 1.6% (1) 
se n’anem – – –  34.8% (8) 11.1% (2) 3.3% (2) 
Innovacions 
normatives 
(-T+N-C) – – –  13% (3) 11.1% (2) 31.1% (19) 

Formes 
tradicionals 
(+T-N-C) 100% (9) 100% (8) 100% (9) 

 
4.4% (1) 33.3% (6) 50.8% (31) 

Formes 
innovades 
(-T-N-C) 

    
34.8% (8) 11.1% (2) 3.3% (2) 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) – – – 

 
47.8% (11) 44.4% (8) 14.8% (9) 

taula 53 : combinacions ENS+EN+ANEM 

                                                 
676 Tot interpretant el criteri de Ponsoda i Segura (1997 : 73) cal considerar ens n’anem i ens en anem 

com a innovacions normatives (-T+N-C), se n’anem com una innovació (no és tradicional a la comarca) no 
normativa (-T-N-C), totes les combinacions amb mos (mo n’anem, mos en anem) com a formes 
tradicionals no normatives (+T-N-C), i les formes sense el pronom en (ens anem o mos anem) com a 
variants no tradicionals, no normatives i castellanitzants (-T-N+C). 
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Les formes produïdes per les generacions adultes són totalment homogènies : el 
100% dels entrevistats i a totes les poblacions han produït mo n’anem. Són uns resultats 
que estan d’acord amb els aportats per Segura (1996) per a el municipi d’Alacant. Entre 
els jóvens l’ús de les combinacions tradicionals baixa d’una manera molt acusada 
respecte de les generacions adultes, fins a quedar-se en un 38.4%. A més, s’observa 
entre la generació més jove una gran variabilitat que contrasta amb l’homogeneïtat de 
les solucions de les generacions adultes. Per causa d’aquesta variabilitat s’han classificat 
les produccions dels jóvens en quatre apartats (innovacions normatives, formes 
tradicionals, innovacions no normatives677 i formes castellanitzants). 

Les tendències resultants són molt clares : els alumnes catalanoparlants i 
bilingües dels programes monolingües destaquen sobretot per l’ús de les combinacions 
tradicionals (64.3%), mostrant una altra vegada que és el grup que més s’assembla a les 
generacions adultes ; els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües destaquen 
per l’ús més elevat de les formes castellanitzants (34.5%) ; els alumnes bilingües dels 
programes bilingües són els que més introdueixen les formes innovades no tradicionals 
en la comarca i no normatives (20%) ; per últim, els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües destaquen per l’ús de les innovacions normatives (44.1%) i són els 
que utilitzen menys les combinacions tradicionals (20.6%).  

Les tendències de les localitats són també bastant interessants, ja que estan 
relacionades amb el grau de contacte amb el model de llengua tradicional de cada 
comunitat : a Alacant són extremadament inusuals les combinacions tradicionals (4.4%) 
i són molt abundants les formes castellanitzants (47.8%) i les innovacions no tradicionals 
i no normatives (34.8%) ; en l’altre cantó s’observa que a Xixona destaca l’ús de les 
combinacions normatives innovades (31.1%) i, sobretot, de les combinacions 
tradicionals (50.8%) ; per últim, Mutxamel té una posició intermèdia, si bé presenta 
percentatges elevats en l’ús de les variant castellanitzants (44.4%). 

                                                 
677 Aquest apartat correspon íntegrament a la combinació se n’anem, que no és pròpia de la comarca 

però sí a d’altres comarques valencianes, com ara l’Alcoià. 
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b) ANEM+ENS+EN: 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües 
-  

L. Català 

Català -  
L. Català 

anem-nos-en678 – – 14.3% (15)  14.3% (2) 7.4% (2) 21.9% (7) 12.5% (4) 
anem-nos – – 15.2% (16)  7.1% (1) 29.6% (8) 12.5% (4) 9.4% (3) 
ane-mo’n 11.8% (2) 22.2% (2) 15.2% (16)  14.3% (2) 11.1% (3) 18.8% (6) 15.6% (5) 
ane-mo-ne 29.4% (5) – 18.1% (19)  28.6% (4) 18.5% (5) 15.6% (5) 15.6% (5) 
anem-mos-en – – 1% (1)  – – 3.1% (1) – 
a-mo-ne 52.9% (9) 66.7% (6) 11.4% (12)  14.3% (2) 18.5% (5) 6.3% (2) 9.4% (3) 
mo-ne – – 1% (1)  – – – 3.1% (1) 
anem-mos – – 2.9% (3)  – 7.4% (2) – 3.1% (1) 
anem-se’n 5.9% (1) 11.1% (1) 20% (21)  21.4% (3) 3.7% (1) 21.9% (7) 31.3% (10) 
anem-hi – – 1% (1)  – 3.7% (1) – – 
Innovacions 
normatives 
(-T+N-C)679 

– – 14.3% (15)  14.3% (2) 7.4% (2) 21.9% (7) 12.5% (4) 

Formes 
tradicionals 
(+T-N-C) 

100% (17) 100% (9) 66.7% (70)  78.6% (11) 51.9% (14) 65.6% 
(21) 

75% (24) 

Formes 
innovades 
(-T-N-C) 

– – 0.9% (1)  – 3.7% (1) – – 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) 

– – 18.1% (19)  7.1% (1) 37% (10) 12.5% (4) 12.5% (4) 

 

                                                 
678 Hi ha un percentatge reduït d’entrevistats que manifesten que en la circumstància que se’ls proposava 

en l’enquesta dirien simplement anem. Són 6 alumnes, el 5.4% del total, i no s’inclouen en aquesta taula. 
679 Tot interpretant els criteris de Ponsoda i Segura (1997 : 73) cal considerar normativa la forma anem-

nos-en (-T+N-C), castellanitzants (-T-N+C) les formes amb un únic pronom (anem-nos, anem-mos), i 
tradicionals (+T-N-C) les combinacions ane-mo’n, ane-mo-ne, a-mo-ne, mo-ne i anem-se’n. La 
combinació anem-mos-en, encara que en un híbrid de forma tradicional i forma normativa, es considera 
dins de les tradicionals per la presència del pronom mos. Per últim, la variant anem-hi cal considerar-la 
una innovació no normativa (-T-N-C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
anem-nos-en – – –  27.3% (6) 11.1% (2) 12.7% (7) 
anem-nos – – –  27.3% (6) 22.2% (4) 5.5% (3) 
ane-mo’n 11.1% (1) – 33.3% (3)  4.5% (1) 5.6% (1) 21.8% (12) 
ane-mo-ne 33.3% (3) – 22.2% (2)  91.% (2) 5.6% (1) 27.3% (15) 
anem-mos-en – – –  4.5% (1) – – 
a-mo-ne 44.4% (4) 100% (8) 33.3% (3)  – 38.9% (7) 3.6% (2) 
mo-ne – – –  – – – 
anem-mos – – –  – 11.1% (2) 1.8% (1) 
anem-se’n 11.1% (1) – 11.1% (1)  27.3% (6) 5.6% (1) 25.5% (14) 
anem-hi – – –  – – 1.8% (1) 
Innovacions 
normatives 
(-T+N-C)680 

– – –  27.3% (6) 11.1% (2) 12.7% (7) 

Formes 
tradicionals 
(+T-N-C) 

100% (9) 100% (8) 100% (9)  45.4% (10) 55.6% (10) 78.2% (43) 

Formes 
innovades 
(-T-N-C) 

– – –  – – 1.8% (1) 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) 

– – – 
 

27.3% (6) 33.3% (6) 7.3% (4) 

taula 54 : combinacions ANEM+ENS+EN 

Les dades dels enquestats adults i majors mostren una major variabilitat en la 
combinació enclítica que no en la proclítica. Les formes obtingudes són semblants a les 
descrites per Segura (1996), però només a Mutxamel s’observa un ús homogeni de la 
combinació a-mo-ne, ja que tant a Alacant com a Xixona hi ha una certa variabilitat : a 
Alacant predominen les combinacions a-mo-ne i ane-mo-ne i a Xixona predominen ane-
mo’n i a-mo-ne. Entre les generacions jóvens les formes més utilitzades globalment són 
les tradicionals (66.7%) encara que amb un descens evident respecte de les generacions 
adultes (100%), però torna a haver-hi una gran variabilitat, cosa que obliga a comentar 
les dades a partir d’una classificació de les produccions semblant a la que s’ha fet en 
l’apartat anterior : innovacions normatives, formes tradicionals, innovacions no 
normatives681 i formes castellanitzants). 

                                                 
680 Una altra vegada interpretem el criteri de Ponsoda i Segura (1997 : 73) i considerem anem-nos-en 

com una innovació normativa (-T+N-C), anem-se’n i totes les combinacions amb mos –excepte anem-
mos– com a formes tradicionals no normatives (+T-N-C), anem-nos i anem-mos com a formes no 
tradicionals, no normatives i castellanitzants (-T-N+C), i anem-hi com una forma no tradicional i no 
normativa (-T-N-C). 

681 Aquest apartat correspon íntegrament a la variant anem-hi, que només ha aparegut en un cas. 
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Els resultats dels grups d’alumnes mostren unes tendències bastant semblants a 
les comentades en l’apartat anterior : el grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües del 
programa vehiculat en castellà destaquen per l’ús de les formes tradicionals (78.6%), 
juntament amb els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (75%) ; els 
alumnes castellanoparlants dels programes bilingües tornen a ser els que produeixen més 
formes castellanitzants (37%) ; i, per últim, els alumnes bilingües dels programes 
bilingües destaquen lleument en l’ús de les innovacions normatives (21.9%).  

Per localitats, Alacant destaca per l’ús de les innovacions normatives (27.3%) i 
de les formes castellanitzants (27.3%), Mutxamel per l’ús de les variants castellanitzants 
(33.3%) i Xixona pel major percentatge de producció de combinacions tradicionals 
(78.2%). Aquestes tendències són semblants a les que descriuen Ponsoda i Segura per a 
les mateixes combinacions de pronoms (1997 : 73-74). 

7.7.4.15 Morfologia verbal 

Segura (1996 : 88-95) ha estudiat a Alacant les peculiaritats de seixanta-sis 
verbs, bàsicament irregulars, respecte del model general valencià. Les principals 
conclusions a què arriba són : 

 a) La velarització de la majoria de verbs de la segona conjugació i de la tercera 
pura és el fenomen més destacat. A la segona conjugació només es troben dos verbs 
(prométer i fotre) que no velaritzen. Així, la primera persona del present d’indicatiu 
sempre presenta una velar sorda muic, vec, sentc, tusc, cullc, cusc, fuigc, frigc, etc. A la 
primera persona del present del subjuntiu s’esdevé igual, però el so velar afegit 
s’ensordeix o no tot depenent del fonema precedent: si és sonor, hi ha [g] i si és sord 
apareix [k] : muiga, sentca, tusca, cullga, bullga, fuigga, lligga, etc. Es dóna una 
alternança en les formes velaritzades i sense velaritzar a la primera i segona persones del 
plural del present de subjuntiu i a totes les de l’imperfet de subjuntiu, si bé els jóvens 
realitzen més les formes velaritzades. Això darrer pot ser un indici clar de variació 
lingüística en moviment. 

b) En les formes del pretèrit imperfet d’indicatiu predominen les formes sense 
desplaçament de l’accent caïa, dia (< deia), traïa (<treia), veïa, creïa, i només es 
troben dues formes amb desplaçament duia [dúja], fea [feia], encara que també es troba 
duïa, normal al camp meridional i a Elx. 
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c) No s’hi troben restes del pretèrit perfet simple. Els parlants l’entenen i 
l’identifiquen amb altres parlars, sobretot d’Elx, de Guardamar o de València. 

d) Es produeix síncope en alguns verbs acabats en –ure : beu-se, cau-li, creu-lo, 
escriu-la, riu-te, però també beure’s, caure-li, creure’l, etc. També en val-te, tin-lo, vin-
se-ne, pren-lo, enten-se, per(d)-lo, mol-la, rom(p)-se, però valdre’s, tindre’l, vindre-se’n, 
prendre’l, etc. La síncope dels infinitius acabats en –re quan van seguits per un pronom 
feble ja havia estat estudiada per Colomina (1985a : 164 i 310 ; 1986 : 308), que 
presenta un mapa amb les pronúncies de riure’s (riure’s, riure-se, riu-se) al valencià 
meridional alacantí.682 

e) El participi tendeix a no concordar amb el pronom feble corresponent. Això 
s’observa més al parlar urbà que no al camp, on es conserven més les formes femenines 
(l’has vista, l’havia duta). 

f) Hi ha algun cas de –e de suport afegida a l’imperatiu quan va seguit d’un 
pronom: viste’t, promete-me-ho, convence-la. 

g) Les desinències que s’usen en la primera i segona persona del plural del 
present d’indicatiu són –em, –eu. 

h) La perífrasi acastellanada tindre que, tot alternant amb la construcció amb 
deure i la construcció ser menester, ha substituït completament la perífrasi d’obligació 
haver de. Igualment caldre (en l’expressió negativa no cal) s’ha vist quasi 
completament substituïda per no fa falta. 

En aquest treball s’han analitzat una sèrie de fenòmens relacionats amb la 
morfologia verbal i amb l’ús d’alguns verbs i perífrasis verbals. En concret s’estudien :  

                                                 
682 L’estudi d’aquest fenomen s’ha inclòs en l’apartat de fonètica (supra, apartat, 7.7.1.13, pàgs. 494 i 

ss.). 



 

El model de llengua  Pàg. 583 

 

a) Velaritzacions : 

a.1) Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb perdre 
(perda). 

a.2) Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb cosir 
(cusa). 

a.3) Forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del verb pensar 
(pense). 

a.4) Forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del verb veure 
(veig). 

a.5) Forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del verb llegir 
(llig). 

b) Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb fer 
(faça). 

c) Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu de la forma 
impersonal del verb haver-hi (hi haja). 

d) Formes de la 3a persona del singular del present d’indicatiu i del present de 
subjuntiu del verb servir (serveix, servesca). 

e) Forma de la 3a persona del plural del pretèrit imperfet de subjuntiu del verb 
cantar (cantessen). 

f) Desplaçament de l’accent en el pretèrit imperfet d’indicatiu del verb dur 
(duia). 

g) Ús locatiu del verb ser. 

h) Ús del futur simple o substitució per altres formes verbals. 

i) Ús de la 2a persona del pretèrit perfet perifràstic o substitució per altres formes 
verbals. 
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j) Expressió de l’obligació personal : ús de la perífrasi haver de + infinitiu. 

7.7.4.15.1 Velaritzacions 

7.7.4.15.1.1 Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu 
del verb perdre (perda) 

Les formes descrites per Segura (1996 : 89) per al present de subjuntiu del verb 
perdre a Alacant són : perga, pergues, perga, perguem, pergueu, perguen. Sanchis 
Guarner (1950 : 183) considera poc recomanables les formes velaritzades d’aquest verb 
que s’usen generalment en la llengua parlada . El DCVB considera com a valencianes les 
formes següents del present de subjuntiu : 1a : perga ; 2a : pergues ; 3a : perga ; 4a : 
perdam, pergam, perguem ; 4a : perdau, pergau, pergueu ; 6a : perguen.  

La PEOLC II (IEC, 1993 : 26-27) considera que les formes perda o perdi són les 
pròpies de l’àmbit general i no considera recomanables les formes velaritzades, com ara 
perga.683 Les formes trobades en l’enquesta són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

perda – – 15.5% (17)  7.1% (1) 25% (7) 20.6% (7) 5.9% (2) 
perga 100% (17) 100% (9) 79.1% (87)  92.9% (13) 60.7% (17) 76.5% (26) 91.2% 

(31) 
perdra / 
pedra 684 

– – 5.4% (6)  – 14.3% (4) 2.9% (1) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
perda – – –  13% (3) 11.1% (2) 11.9% (7) 
perga 100% (9) 100% (8) 100% (9)  73.9% (17) 72.2% (13) 88.1% (52) 
perdra / 
pedra 

– – –  13% (3) 16.7% (3) – 

taula 55 : forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb perdre (perda) 

Es pot veure que l’estat dialectal és el mateix que apareix descrit al DCBV i que 
explica Segura (1996), ja que hi ha una homogeneïtat total en les produccions de les 
generacions adultes. Entre els jóvens cal destacar la introducció de la forma normativa 

                                                 
683 Lacreu (1990 : 183) expressa una opinió semblant. 
684 4 alumnes (el 3.6% del total) ha produït la forma perdra, i 2 alumnes (1’1.8% del total), pedra. 
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perda que afecta globalment el 15.5% dels estudiants enquestats, i que és més freqüent 
en els alumnes castellanoparlants i bilingües dels programes educatius bilingües (25% i 
20.6% respectivament). Encara que no es pot dir que siga una forma castellanitzant, cal 
fer notar que en aquest cas la variant normativa s’assembla més a l’equivalent castellà 
pierda que no la variant velaritzada tradicional. Paral·lelament, són els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe i els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües els que més destaquen en la utilització de la variant tradicional.  

També s’observa un altre fenomen interessant : la introducció d’innovacions no 
normatives del tipus de perdra o pedra, que són més freqüent entre els alumnes 
castellanoparlants del programa bilingüe.  

Per localitats, s’observa que la distribució de la introducció de les formes 
normatives és bastant homogènia. Pel que fa a la resta de formes, Xixona destaca per 
l’ús de les formes velaritzades tradicionals, mentre que Alacant i Mutxamel destaquen 
per presentar una major introducció de les variants innovades no normatives.685 

7.7.4.15.1.2 Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu 
del verb cosir (cusa) 

Les formes descrites per Segura (1996 : 93) per al present de subjuntiu del verb 
cosir a Alacant són cusga i cosim (o cusguem), molt semblants a les trobades a Elx, que 
són cusga, cusgues, cusga, cosim o cusgam, cosiu o cusgau i cusguen (Segura, 1998 : 
94). Sanchis Guarner (1950 : 167) explica que els verbs del tipus cosir presenten 
velaritzades en la llengua parlada les tres persones del singular i la 3a persona del plural 
del present de subjuntiu (els exemples adduïts són cusques, cusquen), però considera 
que aquestes formes no són recomanables. El DCVB considera cusga i cusca com les 
formes valencianes de la 3a persona del singular del present de subjuntiu de cosir. 
Ponsoda i Segura (1997 : 76-77) consideren que la forma tradicional “gairebé per 
antonomasia” en valencià és cusga (+T-N), i consideren la forma cusa una innovació 
introduïda en aquest parlar de la mà de la normativa (-T+N). Altres formes que troben, 
com ara cosa, cossa les consideren acastellanades (-T-N+C). També troben formes 
híbrides entre la forma castellana i la tradicional, com ara cosga (-T-N), formes 
                                                 

685 Aquesta forma verbal també ha estat estudiada per Ponsoda i Segura (1997 : 77-78), que obtenen uns 
resultats semblants. Ací es considera perga com la forma tradicional no normativa (+T-N-C), perda com 
una innovació normativa (-T+N-C) i perdra o pedra com a innovacions no normatives (-T-N-C). 
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analògiques del tipus cosisca o cosixca (-T-N), i formes innovades no normatives com 
ara cósiga, cosiga, cósega i cusca (-T-N). Encara que aquesta darrera forma és anàloga 
a les descrites per Sanchis Guarner i apareix al DCVB com a forma tradicional 
valenciana, no ho és pas a l’Alacantí. 

Com s’acaba de veure, la PEOLC II (IEC, 1993 : 26-27) considera pròpies de 
l’àmbit general formes del present de subjuntiu com ara perda o perdi, i no considera 
recomanables formes com perga o dorga. Per analogia, Ponsoda i Segura (1997 : 76) 
consideren que les formes velaritzades com ara cusga o cósiga han de tenir la mateixa 
consideració. En l’enquesta s’han obtingut les formes següents : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

cusa – – 14.3% (16)  14.3% (2) 20.7% (6) 14.3% (5) 8.8% (3) 
cusga 100% (17) 100% (9) 43.8% (49)  50% (7) 13.8% (4) 54.3% (19) 55.9% (19) 
cusca – – 11.6% (13)  21.4% (3) 3.4% (1) 17.1% (6) 8.8% (3) 
cossa – – 10.7% (12)  – 41.4% (12) – – 
cossi – – 1.8% (2)  – 3.4% (1) – 2.9% (1) 
cosga – – 1.8% (2)  7.1% (1) 3.4% (1) – – 
cosisca – – 10.7% (12)  7.1% (1) 3.4% (1) 11.4% (4) 17.6% (6) 
cosisga – – 1.8% (2)  – – – 5.9% (2) 
cósiga – – 1.8% (2)  – 6.9% (2) – – 
cósega – – 0.9% (1)  – 3.4% (1) – – 

cosira686 – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

Innovacions 
normatives
687 
(-T+N-C) 

– – 14.4% (16)  14.3% (2) 20.7% (6) 14.7% (5) 8.8% (3) 

Formes 
tradicionals 
(+T-N-C) 

100% (17) 100% (9) 44.1% (49)  50% (7) 13.8% (4) 55.9% (19) 55.9 % (19) 

Formes 
castellanitza
nts 
(-T-N+C) 

– – 29.7%(33)  14.3% (2) 62.1% (18) 11.8% (4) 26.5% (9) 

Formes 
innovades no 
normatives 
(-T-N-C) 

– – 11.7% (13)  21.4% (3) 3.4% (1) 17.6% (6) 8.8% (3) 

                                                 
686 La forma cosira sembla un canvi de temps (el pretèrit imperfet de subjuntiu pel present de subjuntiu). 

Només l’ha produïda un alumne i no es tindrà en compte en el còmput dels subtotals. 
687 S’apliquem uns criteris de classificació semblants als de Ponsoda i Segura (1997) ja citats. Per tant, 

es considera cusga com la forma tradicional no normativa (+T-N-C), cusa com una innovació normativa 
(-T+N-C), cusca com una innovació no normativa, ja que no és una forma tradicional de l’Alacantí 
(-T-N-C), i la resta de formes que tenen una o en el radical com a innovacions no normatives i influïdes per 
la llengua dominant (-T-N+C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
cusa – – –  34.8% (8) 11.1% (2) 6.7% (4) 
cusga 100% (9) 100% (8) 100% (9)  30.4% (7) 44.4% (8) 53.3% (32) 
cusca – – –  17.4% (4) 5.6% (1) 11.7% (7) 
cossa – – –  4.3% (1) 16.7% (3) 11.7% (7) 
cossi – – –  4.3% (1) 5.6% (1) – 
cosga – – –  – 5.6% (1) – 
cosisca – – –  8.7% (2) 11.1% (2) 11.7% (7) 
cosisga – – –  – – 1.7% (1) 
cósiga – – –  – – 1.7% (1) 
cósega – – –  – – 1.7% (1) 
cosira – – –  – – 1.7% (1) 
Innovacions 
normatives 
(-T+N-C) 

– – –  34.8% (8) 11.1% (2) 6.7% (4) 

Formes 
tradicionals 
(+T-N-C) 

100% (9) 100% (8) 100% (9) 
 

30.4% (7) 44.4% (8) 53.3% (32) 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) 

– – –  17.4% (4) 38.9% (7) 28.3% (17) 

Formes 
innovades no 
normatives 
(-T-N-C) 

– – –  17.4% (4) 5.6% (1) 11.7% (7) 

taula 56 : forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb cosir (cusa) 

Les dades de les generacions adultes i les descripcions dialectològiques 
confirmen que la forma cusga és la tradicional de la comarca, però també mostren el 
canvi generacional que està en marxa actualment : front al 100% dels adults que 
produeixen aquesta variant, només el 43.8% dels jóvens la utilitzen. A més, els resultats 
per localitats permeten observar que la realització de la variant velaritzada tradicional 
augmenta en la mesura que augmenta el contacte amb el model de llengua col·loquial 
tradicional. 

Dins dels diferents grups d’alumnes s’observa que la forma tradicional és 
utilitzada bàsicament pels alumnes bilingües o de primera llengua catalana de qualsevol 
programa educatiu (amb percentatges iguals o superiors al 50%), mentre que és bastant 
desconeguda entre els alumnes de primera llengua castellana (13.8%). La forma 
innovada normativa cusa s’ha introduït poc entre els alumnes (14.4% d’ús global) i 
destaca lleument l’ús que en fan els alumnes castellanoparlants del programa bilingüe 
(20.7%), que també destaquen per la forta utilització de les variants castellanitzants 
(62.1%). Per últim, comenten el major ús de la innovació no normativa cusca entre els 
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alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (21.4%). Per tant, sembla 
que l’escola ha reeixit poc a introduir la variant normativa, potser perquè es tracta d’un 
verb poc relacionat amb el vocabulari que s’utilitza habitualment en l’ensenyament. És 
per això que els alumnes amb major contacte amb el model de llengua col·loquial 
tradicional mantenen l’ús de la forma tradicional velaritzada en un percentatge 
important, mentre que els alumnes de primera llengua castellana destaquen sobretot per 
la introducció d’innovacions castellanitzants.  

Per localitats, a més del major ús de les formes tradicionals en les poblacions 
amb major ús del català que ja s’ha comentat, s’observa que la producció de formes 
normatives es concentra a Alacant (34.8%), mentre que Mutxamel destaca en aquesta 
ocasió per la major producció de formes castellanitzats (38.9%). Els resultats obtinguts 
per Ponsoda i Segura (1997 : 76-77) en l’estudi d’aquesta forma verbal presenten 
tendències similars, si bé els percentatges de cada grup mostren diferències amb els 
obtinguts en el present treball. 

7.7.4.15.1.3 Forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu de 
pensar (pense) 

En aquest cas la descripció dialectal assenyala unànimement la forma pense com 
a pròpia de la 1ª persona del singular dels verbs regulars de la 1ª conjugació en el 
valencià general (Sanchis Guarner, 1950 : 148-150 ; DCVB), i també de la ciutat 
d’Alacant (Segura, 1996 : 88). 

Polanco (1990 : 82) admet les dues formes parle/parlo, si bé assenyala l’ús 
prioritari de la primera per ser la més estesa al País Valencià. Una proposta semblant és 
la de Mollà (1990 : 61). La PEOLC II (IEC, 1993 : 25) accepta la forma canto com a 
pròpia de l’àmbit general i la forma cante com a pròpia de l’àmbit restringit. En 
l’enquesta s’han arreplegat les formes que es detallen a continuació : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

pense 100% (17) 100% (9) 98.2% (110)  100% (14) 100% (29) 100% (35) 94.1% (32) 
pensec – – 1.8% (2)  – – – 5.9% (2) 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
pense 100% (9) 100% (8) 100% (9)  100% (23) 88.9% (16) 100% (61) 
pensec – – –  – 11.1% (2) – 
taula 57 : forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu de pensar (pense) 

Les dades de les generacions adultes mostren que les formes velaritzades no són 
comunes en la primera persona del present d’indicatiu dels verbs de la primera 
conjugació.688 Entre els jóvens el fenomen presenta una extensió residual, ja que només 
apareix en un percentatge molt reduït entre alumnes catalanoparlants de Mutxamel. Per 
tant, la variant tradicional i normativa continua essent la usada majoritàriament en totes 
les localitats i per tots els grups d’alumnes. Només cal assenyalar que tampoc no s’ha 
produït cap exemple de variant innovada normativa (penso).689 

7.7.4.15.1.4 Forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del 
verb veure (veig) 

Segura (1996 : 89) descriu les formes següents com a pròpies del municipi 
d’Alacant : 1a : veig, i més sovint vec ; 2a : veus ; 3a : veu ; 4a : veem ; 5a : veeu ; 6a : 
veuen. A Elx (1998 : 67) descriu l’ús de la forma palatalitzada de la 1a persona del 
singular : vec. El DCVB descriu el paradigma del present d’indicatiu de veure al País 
Valencià : 1a : veig, veigc ; 2a : veus ; 3a : veu ; 4a : veem, vegem , veguem ; 5a : veeu, 
vegeu, vegueu ; 6a : veen. Les formes arreplegades en l’enquesta són : 

                                                 
688 Encara que no ha aparegut cap exemple en l’enquesta, nosaltres hem sentit a Mutxamel formes 

velaritzades en aquest context lingüístic en persones de la generació adulta. No són, però, massa freqüents, 
i en tot cas no és una forma tradicional de les localitats estudiades. Ponsoda i Segura (1997 : 78-79) 
assenyalen que la velarització s’ha introduït en aquest context entre els jóvens a la Marina Baixa, 
l’Alacantí i el Baix Vinalopó, però en l’Alacantí és més probable que el fenomen afecte el sud de la 
comarca. 

689 Pense és la forma tradicional i normativa (+T+N-C) mentre que pensec és una forma no tradicional 
en la comarca i no normativa (-T-N-C). Ponsoda i Segura (1997 : 78-79) mostren uns resultats bastant 
diferents que són deguts a la incidència desigual del fenomen en les localitats estudiades per aquests autors 
i les examinades en aquest treball. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 
AVIS PARES FILLS 

 Cat. / bil. - L. 
Castellà 

Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

veig (ve[tS]) 
11.8% (2) 22.2% (2) 56.3% (63)  50% (7) 58.6% (17) 57.1% (20) 55.9% (19) 

vec 
(ve[k]) 76.5% (13) 22.2% (2) 32.1% (36)  50% (7) 17.2% (5) 34.3% (12) 35.3% (12) 

veigc 
(ve[Sk]) 11.8% (2) 55.6% (5) 4.5% (5)  – – 5.7% (2) 8.8% (3) 

vesc 
(ve[s k]) – – 1.8% (2)  – 3.4% (1) 2.9% (1) – 

veitx 
(ve[itS]) – – 5.4% (6)  – 20.7% (6) – – 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
veig (ve[tS]) 

– 37.5% (3) 11.1% (1)  78.3% (18) 44.4% (8) 52.5% (32) 
vec 
(ve[k]) 100% (9) 37.5% (3) 33.3% (3)  21.7% (5) 50% (9) 27.9% (17) 

veigc 
(ve[Sk]) – 25% (2) 55.6% (5)  – 5.6% (1) 6.6% (4) 

vesc 
(ve[s k]) – – –  – – 3.3% (2) 

veitx 
(ve[itS]) – – –  – – 9.8% (6) 

taula 58 : forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del verb veure (veig) 

Els resultats de l’enquesta assenyalen com a variants tradicionals de la comarca 
les dues formes arreplegades pel DCVB (veig i veigc) i la forma velaritzada arreplegada 
per Segura (1996) (vec). A Alacant només s’ha produït vec. A Mutxamel i a Xixona hi 
ha l’alternança de les dues variants, però la forma vec és la més utilitzada per la 
generació dels avis en totes dues poblacions (50% a Mutxamel i 50% a Xixona). A més, 
cal esmentar que a Xixona predomina la variant intermèdia veigc (55.6% del total de la 
generació adulta).  

Entre els jóvens també predominen les variants tradicionals (92.9% del total), 
però dins d’aquestes formes ha triomfat sobretot la variant normativa veig, que els 
jóvens utilitzen en una proporció molt superior als adults (56.3%). L’ús d’aquesta forma 
normativa és bastant homogeni entre els diferents grups, però no així l’ús de la resta de 
variants tradicionals, amb una clara oposició entre l’ús intensiu que en fa el grup 
d’alumnes de primera llengua catalana i bilingües del programa monolingüe (50%) i el 
grup d’alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (17.2%). Aquest darrer grup 
destaca també per la major utilització de les formes innovades no normatives (24.1%), 
especialment per la realització de pronúncies ortogràfiques (ve[i t S]).690 

                                                 
690 Veig és la forma tradicional i normativa (+T+N-C) ; totes les formes velaritzades excepte vesc són 

tradicionals no normatives (+T-N-C) ; vesc és una hipercorrecció –per esquivar l’articulació de [S] davant 
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7.7.4.15.1.5 Forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del 
verb llegir (llig) 

Segura (1996 : 93-94 ; 1998 : 97) descriu l’ús a Alacant i a Elx de la forma 
velaritzada lligc –amb desafricació del so africat sonor– en la primera persona del 
present d’indicatiu de llegir. Es tracta de la pronuncia habitual en el valencià general 
(Sanchis Guarner, 1950 : 167 ; DCBV). La PEOLC II (34, 44) considera les formes 
incoatives (llegeixo) com a pròpies de l’àmbit general i les formes pures (llig) com a 
pròpies de l’àmbit restringit en els parlars valencians.691 Les produccions arreplegades 
són: 

 
GENERAL  ESCOLARS 

 
AVIS PARES FILLS 

 Cat. / bil. - L. 
Castellà 

Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

llig  17.6% (3) 22.2% (2) 38.4% (43)  28.6% (4) 44.8% (13) 31.4% (11) 44.1% (15) 
llegesc – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 
llegixc – – 12.5% (14)  – 13.8% (4) 11.4% (4) 17.6% (6) 
lligc 29.4% (5) 33.3% (3) 3.6% (4)  – 3.4% (1) 5.7% (2) 2.9% (1) 
llisc 52.9% (9) 44.4% (4) 39.3% (44)  64.3% (9) 37.9% (11) 42.9% (15) 26.5% (9) 
llegeixc / 
llegeisc  – – 4.5% (5)  – – 5.7% (2) 8.8% (3) 

llic  – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 
Forma normativa 
tradicional   
(+T+N-C)692 17.6% (3) 22.2% (2) 38.4% (43)  28.6% (4) 44.8% (13) 31.4% (11) 44.1% (15) 

Formes 
normatives 
innovades 
(-T+N-C) 

– – 13.4% (15)  7.1% (1) 13.8% (4) 11.4% (4) 17.6% (6) 

Formes 
tradicionals no 
normatives  
(+T-N-C) 

82.4% (14) 77.8% (7) 42.9% (48)  64.3% (9) 41.4% (12) 48.6% (17) 29.4% (10) 

Formes 
innovades 
(-T-N-C) 

– – 5.4% (6)  – – 8.6% (3) 8.8% (3) 

 

                                                                                                                                               
de [k], tal com s’evita en vixca, patixca, moxca, etc.– (-T-N-C) ; per últim, la forma veitx és també una 
innovació no normativa, resultat d’una pronúncia ortogràfica (-T-N-C). 

691 Lacreu (1990 : 182) i Mollà (1990 : 62) jutgen preferible l’ús de la flexió incoativa en els nivells 
formals, però reconeixen que totes dues flexions són plenament acceptables en tots els nivells expressius. 
Polanco (1990 : 83) assenyala que cal evitar les velaritzacions de la 1ª persona del singular, i posa com a 
exemple correcte la forma llig. 

692 Cal considerar les formes llig (lli[tS]), llegesc i llegixc com a formes normatives, la primera pura 
(+T+N-C) i les altres dues incoatives (-T+N-C). Lligc (lli[S k]) és la forma tradicional, que no és 
normativa per causa de la velarització (+T-N-C), igual que la variant despalatalitzada llisc (lli[sk]). Les 
formes llegeixc i llegeisc són formes analògiques innovades (-T-N-C), degudes a la influència de la segona 
persona del singular de la conjugació incoativa (llegeixes). Cal recordar que Polanco (1990 : 83) 
adverteix contra la pronúncia [éjSes], que considera d’origen ortogràfic per la influència del model escrit, 
perquè no és ni usual ni idèntica a les pronúncies [E¤S ´ s] o [´ èS ´ s] del català oriental general. Per últim, la 
forma llic només pot considerar-se deguda a un dèficit de competència lingüística o a un lapsus (-T-N-C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
llig  22.2% (2) 12.5% (1) 22.2% (2)  43.5% (10) 22.2% (4) 42.6% (26) 
llegesc – – –  – – 1.6% (1) 
llegixc – – –  21.7% (5) 11.1% (2) 6.6% (4) 
lligc 11.1% (1) 75% (6) 11.1% (1)  – – 3.3% (2) 
llisc 66.7% (6) 12.5% (1) 66.7% (6)  26.1% (6) 61.1% (11) 41% (25) 
llegeixc / 
llegeisc 

– – –  8.7% (2) 5.6% (1) 3.3% (2) 

llic – – –  – – 1.6% (1) 
Forma normativa 
tradicional   
(+T+N-C) 

22.2% (2) 12.5% (1) 22.2% (2) 
 

43.5% (10) 22.2% (4) 42.6% (26) 

Forma normativa 
innovada 
(-T+N-C) 

– – – 
 

21.7% (5) 11.1% (2) 8.2% (5) 

Forma tradicional 
no normativa  
(+T-N-C) 

77.8% (7) 87.5% (7) 77.8% (7) 
 

26.1% (6) 61.1% (11) 44.3% (27) 

Formes innovades 
(-T-N-C) – – – 

 
8.7% (2) 5.6% (1) 4.9% (3) 

taula 59 : forma de la 1ª persona del singular del present d’indicatiu del verb llegir (llig) 

L’estat dialectal que mostra l’enquesta és l’ús predominant de les variants 
velaritzades (lligc i llisc) entre els parlants adults, i un ús molt més reduït de la forma 
tradicional i normativa llig. Hi ha, a més, uns usos bastant semblants entre les tres 
localitats estudiades, ja que l’única diferència notable és el predomini de la variant 
velaritzada desafricada lligc a Mutxamel, mentre que a Alacant i a Xixona predomina la 
variant desafricada i despalatalitzada llisc. 

Entre els jóvens augmenta l’ús de la variant tradicional i normativa (38.4% del 
total), destacant en l’ús d’aquesta variant els alumnes castellanoparlants i els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües. Hi ha també un descens generalitzat de l’ús 
de les variants tradicionals no normatives (emprades pel 42.9% del total d’alumnes). El 
grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes monolingües són els que més 
destaquen en l’ús d’aquesta variant (64.3%), mostrant una vegada més que són el grup 
de jóvens amb un model de llengua més semblant al de les generacions adultes. En 
analitzar els resultats dels estudiants segons les localitats s’observa que els alumnes 
d’Alacant destaquen per l’ús de les formes normatives, tant les tradicionals (43.5%) com 
les innovades (21.7%), els de Mutxamel per l’ús de les variants tradicionals no 
normatives (61.1%) i els de Xixona per l’ús de les formes tradicionals, tant de les 
normatives (42.6%) com de les que no ho són (44.3%). 
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7.7.4.15.2 Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del 
verb fer (faça) 

Sanchis Guarner (1950 : 177) explica que les formes sibilants de les tres persones 
del singular i la 3a persona del plural de fer (faça, faces i facen) són les predominants al 
valencià general, i són preferibles a les formes palatalitzades faja, fages i fagen, que 
coexisteixen amb elles a la Vall d’Albaida, les serres de Mariola i de Benicadell, la Vall 
de Gallinera, la Marina i el Camp d’Elx. El DCBV descriu les formes següents del 
present de subjuntiu de fer al valencià : 1a : faça, faja i fajga ; 2a : faces, fages i 
fajgues ; 3a : faça, faja i fajga ; 4a : fem, féssem i fajguem ; 5a : feu, fésseu, fajgueu ; 
3a : facen, fagen i fajguen. Segura (1996 : 91) descriu les formes palatalitzades com les 
pròpies del parlar d’Alacant (faja, fages, faja, fem, feu, fagen), i assenyala que entre els 
ancians se senten les formes faça i faces. El mateix autor descriu a Elx la coexistència 
dels dos paradigmes del verb fer, el sibilant i el palatalitzat, però assenyala que, igual 
que passa a Alacant, només els parlants de més edats fan servir les formes sense 
palatalitzar (Segura, 1998 : 71, 84). Ponsoda i Segura (1997 : 78) classifiquen les formes 
següents : faça com a forma tradicional de tot arreu ; faja com a forma innovadora ; 
faixga, faiga i faixca com a formes modernes ; i faga com a forma acastellanada. 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 43) considera que no són recomanables les formes 
palatalitzades 1a : fagi / fagui / faja ; 2a : fagis / faguis / fages, etc.693 Les produccions 
arreplegades a l’Alacantí són les següents : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

faça 35.3% (6) 11.1% (1) 32.4% (35)  14.3% (2) 29.6% (8) 47.1% 
(16) 

27.3% (9) 

faci – – 0.9% (1)  – – – 3% (1) 
faja 64.7% (11) 88.9% (8) 65.7% (71)  85.7% (12) 70.4% (19) 50% (17) 69.7% 

(23) 
fasga  – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

 

                                                 
693 Lacreu (1990 : 185) condemna igualment les formes analògiques faja, fages, faja, fagen. 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
faça 11.1% (1) 25% (2) 44.4% (4)  60.9% (14) 17.6% (3) 24.1% (14) 
faci – – –  – – 1.7% (1) 
faja 88.9% (8) 75% (6) 55.6% (5)  39.1% (9) 82.4% (14) 72.4% (42) 
fasga  – – –  – – 1.7% (1) 
taula 60 : forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb fer (faça) 

Els resultats de l’enquesta mostren que la palatalització del present d’indicatiu 
del verb fer presenta variació generacional (és més freqüent en la generació dels pares 
que no en la de la gent gran) i una diferent distribució geogràfica (és més abundant a 
Alacant, una mica menys a Mutxamel i bastant menys estesa a Xixona). Així, l’ús de les 
formes palatalitzades en la generació més major és el 88.9% a Alacant, del 50% a 
Mutxamel i només del 25% a Xixona, però en la generació dels pares passa al 100% en 
els entrevistats de Mutxamel i al 80% en els de Xixona.  

Entre els jóvens la palatalització continua essent un fenomen majoritari, amb una 
incidència global del 65.7%, però mostra un descens respecte de les generacions adultes, 
especialment respecte de la dels pares. Així, a Alacant només usen aquestes formes el 
39.1% dels estudiants, a Mutxamel el 82.4% i a Xixona el 72.4%. Per tant, en aquest 
fenomen hi ha una diferència clara entre els alumnes d’Alacant i els de les altres dues 
poblacions. Per grups, s’observa que els alumnes que usen més les formes palatalitzades 
són els catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (85.7%), mentre que la 
resta de grups la incidència és menor, sobretot en els bilingües dels programes bilingües 
(50%). Per últim, hi ha una incidència mínima de les formes d’altra procedència 
dialectal (faci) i de les innovacions no normatives (fasga).694 

7.7.4.15.3 Forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu de 
la forma impersonal del verb haver-hi (hi haja) 

Segura (1996 : 91) descriu les formes següents del present de subjuntiu d’haver 
en el parlar d’Alacant : haiga, haigues, haiga, haiguem, haigueu, haiguen ; a Elx 
(Segura, 1998 : 85) descriu un paradigma molt semblant, amb l’únic canvi de les dues 
                                                 

694 Ponsoda i Segura (1997 : 78) troben un percentatge global de palatalització entre els jóvens del 
56.6%, i també troben una incidència major del fenomen en els alumnes catalanoparlants escolaritzants en 
castellà (72.31%). També observen una tendència menor a la palatalització entre els alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües (35%), que no s’ha observat en aquest treball. Per a classificar 
les variants cal considerar faça com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), faja com la forma 
tradicional no normativa (+T-N-C), faci com una innovació normativa (-T+N-C) i fasga com una 
innovació analògica no normativa (-T-N-C). 
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primeres persones del plural (haigam, haigau). Sanchis Guarner (1950 : 179) considera 
absolutament inadmissibles les formes hajga, hajgues, que s’empren en el parlar vulgar 
del tot el País Valencià, i les formes haiga, haigues, que s’escolten a la Vall de Novelda 
i al Camp d’Elx. El DCVB descriu una gran varietat de formes del present de subjuntiu 
d’haver al País Valencià : 1a : haja, haiga, hajga ; 2a : hages, haigues, hajgues ; 3a : 
haja, haiga, hajga ; 4a : hagem, hajam, haguem, haiguem, haigam, hajguem, hajcam, 
hajgam, hàjguem ; 5a : hageu, hajau, hagueu, haigueu, haigau, hajgueu, hajcau, 
hajgau, hàjgueu ; 6a : hagen, haiguen, hajguen. 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 30-31) descriu les formes següents com a pròpies de 
l’àmbit general : 1a : hagi / haja ; 2a : hagis / hages ; 3a : hagi / haja ; 4a : hàgim / 
hàgem ; 5a : hàgiu / hàgeu ; 6a : hagin / hagen, i assenyala que no són recomanables les 
formes hagui, haguis, hagui, haguem, hagueu, haguin. Les produccions arreplegades 
són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

(hi) haja 41.2% (7) 11.1% 
(1) 

28.6% (32)  14.3% (2) 20.7% (6) 34.3% (12) 35.3% (12) 

(hi) hagi – – 1.8% (2)  – – – 5.9% (2) 
(hi) haiga 17.6% (3) 11.1% 

(1) 
4.5% (5)  7.1% (1) 10.3% (3) – 2.9% (1) 

(hi) haixga / 
(hi) hasga / 
(hi) hasgue695 

41.2% (7) 
(7+0+0) 

77.8% 
(7) 

(7+0+0) 

28.6% (32) 
(24+7+1) 

 
35.7% 

(3+2+0) 
 

6.9% 
(2+0+0) 

37.1% 
(9+4+0) 

35.3% 
(10+1+1) 

(hi) haixca / 
(hi) haisca / 
(hi) hasca  

– – 2.7% (3) 
 

7.1% 
(1+0+0) 

3.5% 
(0+0+1) 

2.9% 
(0+1+0) – 

hi ha / 
n’hi ha – – 7.1% (8) 

 
– 17.2% (5) 5.7% (2) 2.9% (1) 

(hi) haia – – 1.8% (2)  – 3.5% (1) 2.9% (1) – 
No 
contesten 696 

– – 25% (28)  35.7% (5) 37.9% (11) 17.1% (6) 17.6% (6) 

 

                                                 
695 Entre parèntesis s’indiquen les realitzacions de cadascuna de les variants d’aquesta fila. 
696 Hi ha 28 alumnes (el 25% del total) que no contesten la pregunta. Si se sumen els 8 alumnes que 

contesten utilitzant el present d’indicatiu, hi ha un 32.1% d’alumnes que no utilitzen el present de subjuntiu 
del verb haver-hi. Com que aquesta dada no pot ser deguda a l’atzar, la no resposta (valors missing) es 
tractarà en aquest quadre com un tipus específic de resposta. 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
(hi) haja 66.7% (6) 25% (2) –  65.2% (15) 16.7% (3) 19.7% (12) 
(hi) hagi – – –  4.4% (1) – 1.6% (1) 
(hi) haiga 33.3% (3) 12.5% (1) –  – – 6.6% (4) 
(hi) haixga / 
(hi) hasga / 
(hi) hasgue 

– 
62.5% (5) 
(5+0+0) 

100% (9) 
(9+0+0) 

 
4.4% 

(1+0+0) 
11.1% 

(1+1+0) 
45.9% 

(21+6+1) 

(hi) haixca / 
(hi) haisca / 
(hi) hasca  

– – – 
 

– – 
4.9% 

(1+1+1) 

hi ha / 
n’hi ha – – – 

 
4.4% (1) 11.1% (2) 8.2% (5) 

(hi) haia – – –  8.7% (2) – – 
No contesten – – –  13% (3) 61.1% (11) 13.1% (8) 
taula 61 : forma de la 3a persona del singular del present de subjuntiu de la forma impersonal del verb 
haver-hi (hi haja) 

L’estat dialectal arreplegat en l’enquesta mostra el predomini de la forma 
tradicional i normativa (hi) haja en la generació més major d’Alacant, però amb un 
percentatge d’introducció de la forma (hi) haiga d’un 33.3%. En aquesta localitat no 
s’ha produït la forma (hi) haixga, que és la predominant entre els adults de Mutxamel 
(62.5%) i de Xixona (100%). Entre els escolars la variabilitat és molt més gran. 
Augmenta l’ús de la forma normativa (hi) haja, principalment entre alumnes bilingües i 
catalanoparlants que estan matriculats en els programes bilingües, però l’ús global 
d’aquesta forma només arriba al 28.6% i es dóna sobretot entre els estudiants d’Alacant 
(62.5%). L’ús de les formes tradicionals no normatives com ara (hi haixga) baixa a 
xifres al voltat del 35% entre els alumnes bilingües i catalanoparlants, però és molt 
reduït entre els alumnes castellanoparlants (6.9%). Apareix un cert percentatge 
d’alumnes que utilitzen formes de l’estil de (hi) haixca, que no són tradicionals en la 
comarca, però el fenomen més important sens dubte és la gran quantitat d’alumnes que 
no utilitzen aquesta forma verbal (el 25% del total), que es concentren en el grup 
d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (35.7%) i entre els 
alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (37.9%), i sobretot a la localitat de 
Mutxamel (61.1%). Caldria aprofundir en l’estudi d’aquest fenomen, però sembla que 
pot tractar-se d’una forma verbal que es troba en recessió entre els jóvens.697 

                                                 
697 Cal considerar la forma (hi) haja com la tradicional i normativa (+T+N-C) ; (hi) haiga, (hi) haixga, 

(hi) hasga, (hi) hasga, (hi) hasgue com a formes tradicionals no normatives (+T-N-C) ; (hi) haixca, (hi) 
haisca i (hi) hasca com a formes no tradicionals en la comarca i no normatives (-T-N-C) ; (hi) hagi com 
una innovació normativa (-T+N-C) ; i (hi) haia com una innovació no normativa i castellanitzant (-T-N+C). 
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7.7.4.15.4 Formes de la 3a persona del singular del present d’indicatiu i del 
present de subjuntiu del verb servir (serveix, servesca) 

Les desinències –ixc, –ixes, –ix, –im, –iu, –ixen, i –ixca, –ixques, –ixca, –im, –
iu,  -ixquen corresponen a la pronúncia dels presents d’indicatiu i de subjuntiu dels 
verbs incoatius al català occidental i a tot el País Valencià (Sanchis Guarner, 1950 : 154-
156 ; Veny, 19834 : 24, 132). Lògicament, es troben les mateixes formes als parlars 
d’Alacant i d’Elx (Segura, 1996 : 92 ; 1998 : 66-71). Sanchis assenyalava el 1950 que 
encara que aquestes formes apareixen de vegades en els autors clàssics, les formes que 
empraven generalment els clàssics prenien les desinències –esc, –eixes, –eix i –eixen en 
el present d’indicatiu i –esca, –esques, –esca, –esquen en el present de subjuntiu. En 
conseqüència, aquesta autor pensava el 1950 que seria convenient assajar-ne la 
reintroducció en el valencià literari, especialment les formes del present d’indicatiu. 
Mentre algunes obres gramaticals posteriors només inclouen les desinències amb –i– 
(Salvador, 19829 : 104, 107), altres van fer cas de la recomanació (Valor, 19792 : 164-
166, Pitarch, 19833 : 64-65, 134, 179-180),698 ja que en les seues obres donen 
preferència a les formes amb –e–. De fet, una obra amb tanta transcendència en aquest 
camp –i en l’ensenyament de la llengua al País Valencià– com és La flexió verbal, 
d’Enric Valor, presenta les dues formes (Valor, 1983 : 78), però manté encara la 
preferència de les formes propugnades per Sanchis per ser les formes de la llengua 
literària i les que generalment empraven els clàssics : “pateix és preferible a patix, que 
no té tradició literària” (Valor, 1983 : 7). Posteriorment, la introducció del català en els 
mitjans de comunicació orals i audiovisuals del País Valencià va fer veure les limitacions 
d’aquesta proposta. Així, Polanco (1990 : 83) indica que en l’ús oral dels mitjans de 
comunicació la pronúncia formal valenciana hauria de ser, independentment de la 
grafia, la col·loquial més estesa i comuna a tot el català occidental, és a dir, les formes 
patixc, patixes, etc. en el present d’indicatiu, i semblantment les formes amb –i– tònica 
en el present de subjuntiu.699 

                                                 
698 S’ha de tenir present que les primeres edicions d’aquestes gramàtiques són de 1951 (la de Carles 

Salvador) i de 1977 (les d’Enric Valor i Vicent Pitarch). Les dates determinen que la recomanació de 
Sanchis Guarner no influesca en l’obra de Salvador –que a més ja havia fet abans de la publicació de la 
seua gramàtica una tasca gramatical important–, però que sí influís en Valor i Pitarch. 

699 Aquest punt de vista és també defensat per Lacreu (1990 : 182) i per Mollà (1990 : 62) en les seues 
propostes d’estàndard oral valencià. La proposta de Lacreu es va ampliar posteriorment a l’estàndard 
escrit (1995 : 16), tot recomanant les formes servisc, serveixes/servixes, serveix/servix, servim, serviu, 
serveixen/servixen, i considerant admissibles les formes serveixo/servixo, usades en alguns parlars. La 
forma servesc només la considera pròpia dels registres molt formals. 
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La PEOLC II (IEC, 1993 : 25-27) admet dins de l’àmbit general les formes 
serveixo, serveixes/servixes, serveix/servix, servim, serviu, serveixen/servixen del 
present d’indicatiu. Les formes serveix, serveixes, etc., utilitzades al País Valencià, 
únicament les recomana en els registres molt formals. La forma habitual de la 1a persona 
singular en els parlars valencians, servisc, només la considera pròpia de l’àmbit 
restringit. Pel que fa al present de subjuntiu són pròpies de l’àmbit general les formes 
serveixi/servisca, serveixis/servisques, serveixi/servisca, servim, serviu, 
serveixin/servisquen. També considera les formes valencianes servesca, servesques, 
etc. com a pròpies de l’àmbit restringit i només en registres molt formals. Els resultats 
arreplegats són els següents :  

a) Present d’indicatiu (serveix) : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

serveix – – 44.6% (50)  35.7% (5) 51.7% (15) 31.4% (11) 55.9% (19) 
servix 100% (17) 100% (9) 55.4% (62)  64.3% (9) 48.3% (14) 68.6% (24) 44.1% (15) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
serveix – – –  26.1% (6) 44.4% (8) 52.5% (32) 
servix 100% (9) 100% (8) 100% (9)  73.9% (17) 55.6% (10) 47.5% (29) 
taula 62 : formes de la 3a persona del singular del present d’indicatiu del verb servir (serveix) 

Entre les generacions adultes només s’ha obtingut una forma : la tradicional i 
normativa servix. Entre els jóvens la introducció de la innovació normativa serveix es 
relativament important (44.6%), sobretot si es compara amb les xifres molt més reduïdes 
(18.89%) que Ponsoda i Segura (1997 : 79) troben en el seu estudi. Per grups, destaca 
l’ús de la forma serveix entre els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües 
(51.7%), tendència similar a la trobada per Ponsoda i Segura (1997 : 79), però també 
l’ús dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (55.9%).700 

                                                 
700 Tot seguint Ponsoda i Segura (1977 : 79) s’ha considerat serveix com una innovació normativa 

(-T+N-C) i servix com la forma tradicional i normativa (+T+N-C). 
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b) Present de subjuntiu (servesca) : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

servesca – – 3.6% (4)  – 3.4% (1) – 8.8% (3) 
serveixca – – 11.6% (13)  21.4% (3) 3.4% (1) 5.7% (2) 20.6% (7) 
serveixga – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
servisca 5.9% (1) – 17% (19)  7.1% (1) 17.2% (5) 28.6% (10) 8.8% (3) 
servixca 94.1% (16) 100% (9) 57.1% (64)  57.1% (8) 55.2% (16) 57.1% (20) 58.8% (20) 
serveixa – – 2.7% (3)  7.1% (1) 3.4% (1) 2.9% (1) – 
sirveix – – 0.9% (1)  – 3.4% (1) – – 
sirva – – 6.3% (7)  7.1% (1) 13.8% (4) 5.7% (2) – 
Formes 
normatives 
(-T+N-C) 

– – 16.1% (18) 
 

21.4% (3) 6.9% (2) 5.7% (2) 32.4% (11) 

Formes 
tradicionals 
(+T+N-C) 

100% (17) 100% (9) 74.1% (83) 
 

64.3% (9) 72.4% (21) 85.7% (30) 67.6% (23) 

Forma 
innovada 
(-T-N-C) 

– – 2.7% (3) 
 

7.1% (1) 3.4% (1) 2.9% (1) – 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) 

– – 7.1% (8) 
 

7.1% (1) 17.2% (5) 5.7% (2) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
servesca – – –  – 11.1% (2) 3.3% (2) 
serveixca – – –  4.3% (1) 11.1% (2) 14.8% (9) 
serveixga – – –  – – – 
servisca 11.1% (1) – –  30.4% (7) 27.8% (5) 9.8% (6) 
servixca 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  52.2% (12) 44.4% (8) 62.3% (38) 
serveixa – – –  4.3% (1) – 3.3% (2) 
sirveix – – –  – 5.6% (1)  
sirva – – –  8.7% (2) – 6.6% (4) 
Formes 
normatives 
(-T+N-C) 

– – –  4.3% (1) 22.2% (4) 18% (11) 

Formes 
tradicionals 
(+T+N-C) 

100% (9) 100% (8) 100% (9)  82.6% (19) 72.2% (13) 72.1% (44) 

Forma innovada 
(-T-N-C) – – –  4.3% (1) – 3.3% (2) 

Formes 
castellanitzants 
(-T-N+C) 

– – –  8.7% (2) 5.6% (1) 6.6% (4) 

taula 63 : formes de la 3a persona del singular del present de subjuntiu del verb servir (servesca) 

En les generacions adultes només hi ha les formes tradicionals i normatives, 
bàsicament la variant servixca. Els jóvens continuen fent un ús majoritari d’aquestes 
formes (74.1%) en totes les localitats. Per grups, cal destacar la major tendència a 
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utilitzar les formes innovades i normatives pels alumnes catalanoparlants dels programes 
bilingües (32.4%), seguits aquesta vegada pels alumnes catalanoparlants i bilingües del 
programa monolingüe (21.4%). Els alumnes bilingües dels programes bilingües 
destaquen lleument per l’ús de les variants tradicionals (85.7%), i els alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües són els que usen més les formes 
castellanitzants (17.2%).701 

7.7.4.15.5 Forma de la 3a persona del plural del pretèrit imperfet de 
subjuntiu del verb cantar (cantessen) 

Sanchis Guarner (1950 : 152-153) explica que les desinències en –ara, –era, –
ira de l’imperfet de subjuntiu són les més usades actualment en els parlars valencians, i 
de fet aquestes són les que apareixen descrites al DCBV i les que descriu Segura per a 
Alacant i Elx (1996 : 88 ; 1998 : 72). Segons Sanchis, només al Baix Maestrat i a la 
Tinença de Benifassà s’empren les desinències en –às en la 1a conjugació, que per a 
aquest autor haurien d’admetre’s en la llengua literària, com també haurien d’admetre-
s’hi les desinències en –és i –ís, ja que eren les que empraven normalment els autors 
valencians de l’època clàssica. Salvador (19829 : 106) opina que les dues desinències 
“són bones, però els escriptors haurien d’usar més la segona”, és a dir, les formes amb –
s. Valor (19792 : 157) només inclou les formes amb –s en la seua gramàtica (parlàs o 
parlés, parlasses o parlessis, etc.), però en La flexió verbal (1983 : 7, 76) aporta tant 
les formes amb –s com els formes amb -r, si bé expressa que les formes amb –s són les 
preferibles per ser les de la llengua literària. Pitarch (19833 : 65-66) dóna les formes 
cantara o cantés, cantares o cantessis, etc., i assenyala la gran diversitat d’aquest temps 
verbal al País Valencià, ja que en la primera conjugació hi ha, a més del paradigma que 
dóna com a model, les formes en –às (cantàs, cantasses, etc.), i descriu també la 
variació dialectal en la resta de conjugacions i en els altres dialectes. 

                                                 
701 Ponsoda i Segura (1997 : 79) consideren les formes servesca i serveixca com a pròpies de la variant 

estàndard valenciana (-T+N-C). Les formes servisca i servixca també ho són, però a més són les formes 
tradicionals (+T+N-C). Per això consideren les dues primeres formes com a normatives, i les dues 
darreres com a tradicionals. Les formes sirva i servixa (aquesta darrera no s’ha produït en l’enquesta) les 
consideren acastellanades (-T-N+C), mentre que en el present treball també ho seria sirveix (-T-N+C). Per 
últim, els apareix una vegada la forma serveixga, que no tenen en compte (en aquest treball es classificarà 
igual que la forma serveixca). Cal considerar serveixa (forma que no apareix en l’article de Ponsoda i 
Segura) com un híbrid entre servesca (o serveixca) i serveixi, essent per tant una forma innovada (-T-N-
C). 
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La PEOLC II (IEC, 1993 : 27) assenyala únicament com a pròpies de l’àmbit 
general les formes amb –s, tant amb –i– com amb –e– : 1a : cantés, 2a : cantessis o 
cantesses, etc. Les formes amb –r serien pròpies de l’àmbit restringit per als parlars 
valencians, i les formes amb les desinències –às, –asses, etc. serien pròpies del parlar 
valencià, però només en els registres molt formals.702 Les produccions arreplegades en 
l’enquesta són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

cantaren 100% 
(17) 

100% (9) 87.4% (97)  92.9% (13) 78.6% (22) 88.6% 
(31) 

91.2% 
(31) 

cantassen – – 6.3% (7)  – 10.7% (3) 5.7% (2) 5.9% (2) 
cantessin – – 4.5% (5)  7.1% (1) 7.1% (2) 2.9% (1) 2.9% (1) 
cantassin – – 1.8% (2)  – 3.6% (1) 2.9% (1) – 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
cantaren 100% (9) 100% (8) 100% (9)  95.7% (22) 77.8% (14) 88.3% (53) 
cantassen – – –  4.3% (1) 11.1% (2) 6.7% (4) 
cantessin – – –  – 5.6% (1) 3.3% (2) 
cantassin – – –  – 5.6% (1) 1.7% (1) 
taula 64 : forma de la 3a persona del plural del pretèrit imperfet del verb cantar (cantassen) 

La totalitat dels adults enquestats utilitzen la forma tradicional i normativa 
cantaren. Els estudiants les utilitzen també majoritàriament (87.4%), però no en 
exclusiva. Si es fa l’anàlisi per grups, només pot destacar-se que els alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües són els que menys utilitzen la variant 
tradicional (78.6%), i els que més han introduït les innovacions, tant les que són 
normatives (17.9%) com les que no ho són (3.6%).703 Per localitats s’observa una major 
tendència a utilitzar les formes innovades a Mutxamel i a Xixona, que no sembla que 
siga significativa. 

                                                 
702 Polanco (1990 : 84-85) proposa l’ús oral de les formes amb –r “amb absoluta preferència”, i l’ús 

escrit de les formes amb –s. Respecte d’aquestes darreres, opina que serien preferibles les formes amb 
vocal tònica –e–, ja que són presents al País Valencià i a la majoria de la producció escrita del domini 
lingüístic i són tan estranyes com les formes amb –a– per als parlants que utilitzen les formes amb –r. 
Mollà (1990 : 62) recomana la utilització de les formes amb –r, sense distingir els mitjans orals o escrits, i 
limitaria l’ús de les formes amb –s per a marcar l’ús de determinats dialectes (valencià septentrional) o 
cronolectes. Lacreu (1990 : 185) també recomana l’ús de les formes amb –r en l’estàndard oral dels 
valencians, i proposa limitar l’ús de les formes amb –s “per a nivells molt formals o per a elocucions 
destinades a tot l’àmbit lingüístic”. El mateix autor concreta més la proposta en Els verbs valencians 
(Lacreu, dir., 1995 : 13). Hi propugna com a formes principals cantara o cantés, cantares o cantesses, 
etc., i continua limitant l’ús de les formes en –às, -asses, etc. per als registres molt formals. 

703 La forma cantaren es considera com a tradicional i normativa (+T+N-C), les formes cantassen i 
cantessin com a innovacions normatives (-T+N-C), i cantassin com una innovació no normativa (-T-N-C). 
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7.7.4.15.6 Desplaçament de l’accent en el pretèrit imperfet d’indicatiu del 
verb dur (duia) 

El DCVB presenta els paradigmes següents del pretèrit imperfet d’indicatiu en 
els parlars valencians : 1a : duia o duïa ; 2a : duies o duïes ; 3a : duia o duïa ; 4a : dúiem 
o duíem ; 5a : dúieu o duíeu ; 6a : duien o duïen. Segura (1996 : 92, 94 ; 1998 : 67) 
descriu l’ús a Alacant de les formes duia, duies, duia, dúiem, dúieu, duien, però al camp 
meridional d’Alacant i a Elx també s’utilitzen les formes duïa, duïes, duïa, duíem, duíeu, 
duïen. Explica que en el pretèrit imperfet d’indicatiu només ha trobat dos casos, duia 
[dúja] i fea, on hi ha hagut desplaçament de l’accent, ja que en altres casos es conserva 
l’accent clàssic (caïa, dia (< deia), traïa, veïa, creïa), conservació que considera que 
podria ser deguda a la influència del castellà. Lacreu (1990 : 186) assenyala que aquesta 
–i– antihiàtica que s’adopta en la normativa no s’ha assimilat en molts parlars 
valencians, i es produeixen vacil·lacions, com ara fer recaure la vocal tònica sobre la i o 
eliminar-la (caïa o quea, creïa o crea, reïa o ria, etc.) i també la pronúncia antihiàtica 
de la i o la caiguda (feia o fea, etc.). Assenyala que en els nivells formals de l’estàndard 
oral cal usar només les formes amb la –i– antihiàtica. Polanco (1990 : 88) opina en la 
seua proposta de model de llengua per als mitjans de comunicació que cal usar les 
formes amb –i– antihiàtica sense excepció, tant en la llengua oral com en l’escrita, i 
relega la resta de formes a la llengua col·loquial. Les produccions arreplegades en 
l’enquesta són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

duia 94.1% (16) 77.8% (7) 70.3% (78)  71.4% (10) 55.2% (16) 77.1% 
(27) 

75.8% 
(25) 

duïa 5.9% (1) 22.2% (2) 29.7% (33)  28.6% (4) 44.8% (13) 22.9% (8) 24.2% (8) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
duia 88.9% (8) 87.5% (7) 88.9% (8)  69.6% (16) 61.1% (11) 73.3% (44) 
duïa 11.1% (1) 12.5% (1) 11.1% (1)  30.4% (7) 38.9% (7) 26.7% (16) 
taula 65 : desplaçament de l’accent en el pretèrit imperfet d’indicatiu del verb dur (duia) 

En la generació dels avis només s’ha trobat un enquestat que utilitza la forma 
duïa. Com que es tracta d’una persona d’Alacant que malgrat tenir com a primera 
llengua el català fa temps que el va abandonar en la parla familiar, pensem que només 
s’ha de considerar duia com a forma tradicional en la parla de la comarca. Es pot 
observar en el gràfic que aquesta forma verbal està sotmesa a un canvi generacional : el 
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22.2% dels pares han introduït la forma duïa i en la generació dels estudiants el 
percentatge d’ús d’aquesta forma puja al 29.7%. L’ús d’aquestes variants no mostra 
diferències importants per localitats, però sí que n’hi ha segons els diferents grups 
d’estudiants : es pot comprovar en la taula que són els alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües els únics que destaquen pel percentatge major d’utilització de la 
variant duïa (44.8%). Per tant, sembla que la introducció de la forma duïa va lligada a la 
primera llengua castellana, tal i com va observar Segura (1996).704 

7.7.4.15.7 Ús locatiu del verb ser 

Solà afirma que al País Valencià els usos dels verbs ser i estar han arribat a ser 
gairebé paral·lels als usos que en fa el castellà. També constata que malgrat els esforços 
fets pels gramàtics, hi ha en l’actualitat una clara extensió de l’ús d’estar (1987 : 14 ; 
1994 : 128, 131-137).705 

Aquest autor, davant de l’avanç dels usos del verb estar i de la dificultat de fer 
propostes que puguen ser assumides per totes les realitats dialectals, fa una “proposta de 
mínims” en què el verb ser conservaria exclusivament el valor locatiu (Solà, 1994 : 128, 
137-139). La proposta “només intenta salvar ser de manera forta en un cas”, que és 
precisament en l’ús locatiu, indicant la “mera localització”. Des del País Valencià les 
propostes d’estàndard han intentat també ajustar-se a la normativa. Valor (1984 : 13-17) 
va fer una meritòria proposta força clara i simplificada per distingir els usos normatius 
de ser i estar, en què ser conservava, òbviament, el valor locatiu. La proposta 
d’estàndard per als mitjans de comunicació feta per Polanco (1990 : 94-95) també 
inclou l’ús de ser amb el sentit de “trobar-se en un lloc (o haver-hi arribat), sense 
determinació quantitativa –però sí possiblement puntual– de temps”, però més endavant 
assenyala que donada la discrepància amb la llengua col·loquial caldria parar atenció i 

                                                 
704 Per tant, les pronúncies duia, duies, etc. es consideraran com a tradicionals i normatives (+T+N-C), i 

les pronúncies duïa, duïes, etc. com a no tradicionals i no normatives, a més de castellanitzants (-T-N+C). 
705 Colomina (1991 : 81-82) ha estudiat els usos d’aquests verbs a la Marina Baixa amb la intenció de 

desfer la idea que en aquest punt el parlar valencià imita exactament l’ús del castellà. Així, descriu que 
entre els parlants més vells d’aquesta comarca es conserva viu l’ús de ser amb el sentit de trobar-se en un 
lloc, i en presenta diversos exemples (–I Cinto ? –És al bancal ; Són al xalet), encara que una bona part 
dels usos que recull són trets de la literatura popular. També aporta exemples de l’ús del verb ser en la 
formació dels temps compostos de verbs de moviment (ex. [...] quan són arribats a ell [...]) i alguns casos 
de ser + participi passat (ex. Això és provat). 



 

El model de llengua  Pàg. 604 

fer un ús moderat d’aquesta construcció.706 En aquest treball s’ha investigat l’ús dels 
verbs ser i estar amb valor locatiu (on són les espardenyes ?). Els resultats arreplegats 
són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

ser – – 6.3% (7)  – 3.4% (1) 5.7% (2) 11.8% (4) 
estar 100% (17) 100% (9) 93.8% 

(105) 
 100% (14) 96.6% (28) 94.3% 

(33) 
88.2% 
(30) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
ser – – –  4.3% (1) 11.1% (2) 1.6% (1) 
estar 100% (9) 100% (8) 100% (9)  95.7% (22) 88.9% (16) 98.4% (60) 
taula 66 : ús locatiu del verb ser 

L’estat dialectal descobert en la generació dels pares és el descrit per Solà, amb 
l’ús exclusiu del verb estar amb sentit locatiu. La introducció de ser amb aquest sentit 
entre els jóvens és molt reduïda (6.3%), i està totalment relacionada amb el programa 
educatiu i la primera llengua : només apareix entre els alumnes dels programes educatius 
bilingües i en percentatges una mica superiors en la mesura que hi ha una major 
presència del català com a primera llengua. És per això que el grup d’alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües és el que presenta percentatges més elevats 
d’introducció del verb ser en aquest context (11.8%). Per localitats destaca l’ús de ser a 
Mutxamel (11.1%), però no sembla que aquesta diferència tinga una interpretació 
significativa.707 

7.7.4.15.8 Ús del futur simple o substitució per altres formes verbals 

Fabra (198411 : 88) afirma que la perífrasi anar a + infinitiu té el valor d’un 
futur immediat, però també avisa que “en una llengua com el català, en què s’usa va 
escoltar amb el valor d’un pretèrit, s’ha d’anar molt amb compte en el maneig d’una 
perífrasi com va a escoltar amb el valor d’un futur. Sanchis Guarner (1950 : 197) 
considera que aquesta perífrasi, i d’altres que es construeixen amb un verb de moviment 

                                                 
706 Mollà (1990 : 61) remet a la descripció de Valor (19842) en la seua proposta de model de llengua per 

als mitjans de comunicació, però també indica que en els contextos orals, i sobretot en els diàlegs de les 
pel·lícules, convé atenir-se a l’ús popular per a no perdre naturalitat i versemblança comunicativa. 

707 Cal considerar l’ús de ser com una innovació normativa (-T+N-C) i l’ús d’estar com la forma 
tradicional no normativa (+T-N+C). 
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(anar, vindre, passsar, etc.) i l’infinitiu del verb que es conjuga lligats per la preposició 
a, expressen l’acció que es verifica en un futur immediat. Badia (1962 : 392-395 ; 1994 : 
615) distingeix entre el valor incoatiu i el valor com a futur immediat, i considera que la 
perífrasi anar a + infinitiu té un valor incoatiu, és a dir, d’acció que comença a 
realitzar-se –i que pot no acabar, quedant per tant en grau de conat–, però que l’ús amb 
el valor de futur immediat és un tret castellanitzant que cal evitar, tot substituint-la per 
altres solucions genuïnes, com ara el futur o bé el present amb valor de futur. També 
indica que són construccions molt generalitzades en català. Valor (19842 : 25-27) alerta 
sobre l’ús indegut de la perífrasi incoativa anar a + infinitiu amb valor de futur 
immediat i, fins i tot, de futur general. Segons Valor, aquest ús incorrecte, que s’ha 
generalitzat en la llengua castellana –sobretot a l’Amèrica de parla hispana–, comença 
també a estendre’s en el català parlat i, sobretot, en el català escrit.708 

En el treball s’ha investigat l’ús del futur simple per tal de comprovar si la 
utilització d’aquest temps verbal es troba interferida per la perífrasi d’imminència, en la 
frase : “la setmana vinent...”. Els resultats arreplegats són els següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

aniré a 94.1% (16) 100% (8) 73.9% (82)  78.6% (11) 58.6% (17) 77.1% (27) 81.8% (27) 

me’n vaig a – – 2.7% (3)  14.3% (2) – – 3% (1) 

vaig a anar a 5.9% (1) – 23.4% (26)  7.1% (1) 41.4% (12) 22.9% (8) 15.2% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
aniré a 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  72.7% (16) 83.3% (15) 73.8% (45) 

me’n vaig a – – –  – – 4.9% (3) 

vaig a anar a 11.1% (1) – –  27.3% (6) 16.7% (3) 21.3% (13) 

taula 67 : ús del futur simple o substitució per altres formes verbals 

L’enquesta de les generacions adultes mostra que l’ús de la perífrasi incoativa 
anar a + infinitiu amb valor de futur no forma part del model lingüístic tradicional de la 
comarca. Però els resultats dels estudiants confirmen que aquest ús no normatiu de la 
perífrasi s’ha introduït en la parla d’una quarta part de la generació jove. Els resultats 

                                                 
708 Polanco (1990 : 93), Mollà (1990 : 60) i Lacreu (1990 : 216-218) recorden en les seues propostes 

d’estàndard oral que aquesta perífrasi no té valor de futur, i que cal utilitzar amb aquest ús el futur simple. 
Lacreu també atribueix aquest ús no normatiu a un calc del castellà. 
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per grups indiquen amb gran claredat que el fenomen afecta més els jóvens de primera 
llengua castellana i bilingües, encara que a aquests darrers amb menor intensitat.709 

7.7.4.15.9 Ús de la 2a persona del pretèrit perfet o substitució per altres 
formes verbals 

La utilització del pretèrit indefinit en comptes del pretèrit perfet és un tret que se 
sent entre la gent jove, encara que no ha estat descrit ni pels dialectòlegs ni pels 
tractadistes de la llengua normativa. Si bé tots dos temps verbals tenen un aspecte 
perfectiu, el pretèrit perfet indica una acció acabada en el temps passat mentre que 
l’indefinit indica una acció acabada en un temps encara present. Hi ha autors que 
indiquen que en castellà s’utilitza cada vegada més el pretèrit perfet com un passat 
immediat, sobretot per a accions realitzades en el mateix dia (ex. esta mañana me 
levanté temprano en compte de esta mañana me he levantado temprano), que és l’ús 
propi del pretèrit indefinit (Jordana, 1968 : 24 ; Badia, 1962 : 423 ; Farràs & Garcia : 
1993 : 65). El fenomen estudiat en aquest treball està relacionat amb aquest darrer 
fenomen, però no és idèntic, ja que es comprova l’ús del pretèrit indefinit en compte del 
pretèrit perfet en una acció acabada en un temps passat (ahir). Els resultats obtinguts 
són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

vas venir o 
vas vindre710 

94.1% 
(16) 

100% (9) 73% 
(81) 

 78.6% 
(11) 

64.3% 
(18) 

65.7% 
(23) 

85.3% 
(29) 

vingueres – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
has vingut 5.9% (1) – 26.1% (29)  21.4% (3) 35.7% (10) 34.3% (12) 11.8% (4) 

 

                                                 
709 L’ús del futur simple en aquest context cal considerar-lo com la forma tradicional i normativa 

(+T+N-C) ; l’ús del present històric és també una forma tradicional i normativa (+T+N-C), i la perífrasi 
vaig a + infinitiu és una forma no tradicional i no normativa (-T-N+C). 

710 La immensa majoria dels alumnes d’aquest grup (77, el 95.1% del grup) utilitzen la forma vas vindre, 
i només 4 alumnes (el 4.9% del grup) utilitzen vas venir. Entre les generacions adultes, el 100% dels pares 
han usat vindre i només una persona de la generació de la gent gran ha usat venir.  
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
vas venir o 
vas vindre 

100% (9) 100% (9) 88.9% (8)  39.1% 
(9) 

77.8% 
(14) 

86.9% 
(53) 

vingueres – – –  – 5.6% (1) – 
has vingut – – 11.1% (1)  60.9% (14) 16.7% (3) 13.1% (8) 
taula 68 : ús de la 2a persona del pretèrit perfet o substitució per altres formes verbals 

L’ús del pretèrit indefinit en compte del pretèrit perfet no és un fenomen que 
afecte les generacions adultes, on només se n’ha trobat un cas marginal. Per contra, 
afecta més de la quarta part dels estudiants enquestats. Els resultats dels grups 
d’alumnes indiquen que és un fenomen clarament relacionat amb la primera llengua, ja 
que són els alumnes castellanoparlants i els bilingües dels programes educatius bilingües 
els que presenten uns percentatges majors d’ús del pretèrit indefinit (35.7% i 34.3% 
respectivament). En aquesta ocasió sí que hi ha una distribució geogràfica del fenomen, 
ja que es localitza sobretot a Alacant, on el realitzen el 60.9% dels jóvens enquestats. 
Aquesta darrera dada és també una confirmació de la influència del castellà en aquest 
canvi. Per últim, cal assenyalar que l’ús del pretèrit perfet simple en aquest context és 
totalment residual (0.9%).711 

7.7.4.15.10 L’expressió de l’obligació personal. Ús de la perífrasi haver de + 

infinitiu 

Sanchis Guarner (1950 : 197) explica l’ús de la perífrasi haver de + infinitiu per 
a expressar l’obligació, i també assenyala l’ús vulgar d’altres combinacions (tenir que i 
tenir de), que considera que no són acceptables en la llengua literària. Valor (1983 : 18-
20) també recomana la perífrasi haver de + infinitiu per a expressar l’obligació personal 
i proscriu per castellanitzant la forma tenir que + infinitiu. Pel que fa a l’ús de deure, 
diu que no és incorrecte però tampoc recomanable per causa de la confusió que es crea 
amb l’expressió de la probabilitat. Segura (1996 : 95) comenta des d’una perspectiva 
dialectològica que la perífrasi acastellanada tindre que, tot alternant amb la construcció 
amb deure i la construcció ser menester, ha substituït completament la perífrasi 

                                                 
711 Cal considerar l’ús del pretèrit perfet perifràstic com la forma normativa i tradicional (+T+N-C), l’ús 

del pretèrit perfet simple com una forma no tradicional i normativa (-T+N-C), i l’ús del pretèrit indefinit 
com una innovació no normativa (-T-N+C). 
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d’obligació haver de en el parlar d’Alacant. Igualment caldre (en l’expressió negativa 
no cal) s’ha vist quasi completament substituïda per no fa falta.712 

En l’enquesta s’ha investigat l’expressió de l’obligatorietat personal. Les formes 
arreplegades són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

haver de – 22.2% (2) 18.9% (21)  – 17.9% (5) 37.1% (13) 8.8% (3) 

tenir de – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

tenir que 100% 
(17) 

77.8% (7) 79.3% (88)  100% (14) 82.1% (23) 57.1% (20) 91.2% (31) 

haver-hi que – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
haver de – – 22.2% (2)  60.9% (14) 11.8% (2) 3.3% (2) 
tenir de – – –  – – 1.6% (1) 
tenir que 100% (9) 100% (8) 77.8% (7)  39.1% (9) 88.2% (15) 93.4% (57) 
haver-hi que – – –  – – 1.6% (1) 
taula 69 : l’expressió de l’obligació personal : ús de la perífrasi haver de + infinitiu 

L’estat dialectal descrit per Segura (1996) per a la ciutat d’Alacant es confirma 
per a la totalitat de la comarca : tots els enquestats de la generació dels més majors han 
usat la perífrasi castellanitzant tindre que + infinitiu. L’ús majoritari dels adults 
continua essent el mateix, encara que a Xixona s’ha trobat un cert percentatge de pares 
(22.2%) que utilitzen la perífrasi normativa. Entre els jóvens la perífrasi normativa 
haver de + infinitiu té un ús global inferior al de la generació dels pares (18.9%), que es 
concentra en la ciutat d’Alacant, on és majoritari entre els jóvens enquestats (60.9%). 
En les altres dues localitats l’ús n’és molt limitat, sobretot a Xixona (3.3%).  

                                                 
712 Els tractadistes valencians que han fet propostes d’estàndard oral han condemnat unànimement l’ús de 

la perífrasi tenir que + infinitiu per a expressar l’obligació personal. Així, Polanco (1990 : 92) aconsella 
l’ús en l’estàndard oral d’haver de i de caldre, per ser les formes normatives que coincideixen amb l’ús 
col·loquial, i també accepta l’ús de deure, encara que amb limitacions per a evitar ambigüitats amb 
l’expressió de la probabilitat. Pel que fa a la perífrasi tenir de creu que s’ha d’acceptar, però només en un 
ús espontani i menys formal. Mollà (1990 : 61-62) recomana l’ús de la forma haver de per a expressar 
l’obligació i indica que no cal abusar de l’ús del verb caldre –que convé reservar per a les frases 
negatives, interrogatives i condicionals–, i usar expressions sinònimes com ara haver de, ser necessari o 
fer falta. Lacreu (1990 : 218, 220-221) condemna l’expressió tenir que per ser un calc del castellà i 
defensa la correcció de la perífrasi deure + infinitiu, encara que considera que cal limitar-ne l’ús als 
contextos en què no hi haja ambigüitat amb l’expressió de la probabilitat o en textos que no vagen dirigits a 
tot el domini lingüístic. 
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Els resultats dels diferents grups d’alumnes semblen indicar la relació entre l’ús 
de la perífrasi haver de + infinitiu amb els programes educatius bilingües, ja que és 
acceptada sobretot pels alumnes bilingües i castellanoparlants d’aquests programes. Per 
contra, els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà no la utilitzen en 
absolut. Aquest resultat juntament amb els percentatges d’ús més alts de la perífrasi 
haver de + infinitiu dels alumnes d’Alacant suggereixen que aquesta innovació 
normativa s’accepta millor pels alumnes amb menor contacte amb el model de llengua 
col·loquial tradicional.713 

7.7.5 Anàlisi global dels resultats de les variables morfològiques 

7.7.5.1 Evolució de les tendències morfològiques segons els trets 

± Tradicional i ± Normatiu 

Els resultats de les variables morfològiques de l’enquesta s’analitzaran 
globalment amb una metodologia similar a la utilitzada en l’apartat dedicat a la fonètica. 
Per tant, també s’han classificat els resultats obtinguts en quatre grups : a) formes 
tradicionals i normatives (+T+N) ; b) formes tradicionals i no normatives (+T-N) ; 
c) formes no tradicionals i normatives (-T+N) ; d) formes no tradicionals i no normatives 
(-T-N).  

Anàlisi gràfica i dels percentatges en la taula de contingència 

En el gràfic 7 hi ha els resultats obtinguts per a cadascun dels grups enquestats. 
Si es recorda el gràfic similar que s’ha presentat anteriorment referit a les variables 
fonètiques714 s’apreciarà que les tendències que mostra aquest gràfic són les mateixes 
que les que s’han obtingut a partir de l’anàlisi de les variables fonètiques, encara que en 
aquesta ocasió no apareixen tan marcades.715 Es torna a comprovar el paral·lelisme en 
els resultats de les dues generacions adultes. Tots dos grups destaquen per l’ús de les 

                                                 
713 Cal considerar tenir que com una forma tradicional, encara que no normativa i castellanitzant, 

(+T-N+C), haver de com una forma no tradicional (no apareix en la generació dels avis) i normativa 
(-T+N-C), tenir de és també una forma no tradicional però normativa (-T+N-C), i haver-hi que és una 
forma no tradicional, no normativa i castellanitzant (-T-N+C). 

714 Supra, gràfic 2, pàg. 511. 
715 Sí que són, però, estadísticament significatives (p < 0.00001). Es pot consultar la taula de 

contingència en la figura 12 de l’annex al model de llengua 
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variants tradicionals, però si en el cas de les variables fonètiques predominaven les 
formes tradicionals i normatives, en aquesta ocasió hi ha equilibri entre l’ús de les 
formes tradicionals que són normatives i les que no ho són. Sembla, doncs, que en el 
model de llengua col·loquial tradicional representat per les generacions adultes hi ha una 
major presència de variables no normatives en el subsistema morfològic que no en el 
fonètic. L’anàlisi dels residus de la taula de contingència permet comprovar que la 
tendència que realment diferencia els dos grups adults respecte dels grups d’estudiants 
és l’ús de les variants tradicionals no normatives, que arreplega percentatges elevats en 
els dos casos (49.75% en els avis i 45.9% en els pares) que no són deguts a l’atzar. 

Els alumnes catalanoparlants i bilingües matriculats en el programa vehiculat en 
castellà tornen a ser una espècie de grup pont, amb un perfil intermedi (de transició) 
entre els dos grups d’adults i la resta de 
grups d’estudiants. Es pot observar en el 
gràfic 7 que en aquest grup disminueix 
l’ús de les variables tradicionals no nor-
matives respecte dels adults i augmenta 
l’ús de les variables no tradicionals, tant 
de les que són normatives com de les 
innovacions no normatives. L’anàlisi 
dels residus confirma la seua posició 
“mitjana” entre els grups, ja que l’única 
tendència remarcable per la seua signi-
ficació estadística és la proporció 
reduïda (10.4%) d’ús de les innovacions 
normatives (-T+N) en relació a la resta de grups de jóvens, ja que la manca d’ús 
d’aquestes innovacions és molt més acusada entre els adults.  

La comparació entre els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa 
monolingüe i els alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües mostra 
que els alumnes del programa monolingüe presenten un percentatge inferior (8 punts) de 
producció de formes normatives i, com és lògic, percentatges superiors (8 punts) de 
producció de variants morfològiques no normatives. Si es recorda que tots dos grups 
tenen molt de contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional i es diferencien 
sobretot en la llengua d’instrucció del programa educatiu que segueixen, es pot 
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concloure que els programes educatius bilingües acceleren la introducció de les variants 
lingüístiques –morfològiques en aquest cas– que són normatives. 

Els tres grups de jóvens que han assistit als programes educatius bilingües tornen 
a mostrar unes tendències clarament relacionades amb la primera llengua i el contacte 
amb el model de llengua tradicional. S’observa en el gràfic 7 que en la mesura que hi ha 
una major presència del català com a primera llengua augmenta gradualment l’ús de les 
formes tradicionals i normatives i, paral·lelament, disminueix l’ús de les innovacions no 
normatives. L’anàlisi dels residus en la taula de contingència demostra que :  

a) el grup d’alumnes castellanoparlants dels programes bilingües destaca per l’ús 
de les innovacions normatives (16.8%) i, sobretot, per l’ús de les innovacions no 
normatives (16.8%), així com pel baix ús de totes les formes tradicionals ;  

b) el grup d’alumnes bilingües té com a característiques més remarcables l’ús de 
les innovacions normatives (16.1%) i el baix ús de les variants tradicionals no 
normatives ;  

c) el grup dels alumnes catalanoparlants destaca per l’ús de totes les formes 
normatives, tant les que són innovacions (17.8%) com les que tenen el caràcter de 
formes tradicionals (50.1%), i al mateix temps és remarcable el baix ús que fa de totes 
les variants no normatives.716 

En resum, l’estudi de la taula de contingència i del gràfic que la representa 
(gràfic 7) permet formular les conclusions següents :  

a) La variació morfològica generacional és reduïda entre la generació dels pares i 
la dels avis. Totes dues generacions destaquen per la utilització de les variants 
tradicionals, però a diferència de l’estudi fonètic, en aquesta ocasió hi ha una situació 
d’equilibri entre l’ús de les variants tradicionals normatives i les que no ho són. Per tant, 
es pot deduir que el model de llengua tradicional representat per aquestes generacions és 
més refractari a l’ús de variables no normatives en el subsistema fonètic que no en el 
morfològic. Dit en altres mots, hi ha una major qualitat lingüística en els usos fonètics de 
les generacions adultes que no en els usos morfològics. 

                                                 
716 Totes les tendències comentades són estadísticament significatives (p < 0.05). 
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b) La variació morfològica generacional entre les dues generacions adultes i la 
dels estudiants és intensa, però el grau d’intensitat de la variació morfològica sembla una 
mica inferior al de la variació fonètica. 

c) Els programes educatius bilingües promouen la utilització de les variants 
morfològiques normatives. 

d) La influència de la primera llengua –a través del contacte amb el model de 
llengua tradicional– explica la 
variació morfològica que hi ha 
entre els grups d’alumnes dels 
programes educatius bilingües. 
Així, en la mesura que aug-
menta la presència del català 
com a primera llengua dels 
alumnes –i s’incrementa per 
tant el contacte amb el model 
de llengua tradicional– hi ha un 
major percentatge d’ús de les 
variants morfològiques 
tradicionals i normatives, i 
disminueix correlativament el 
percentatge d’ús de les 
innovacions morfològiques que no són normatives. 

Anàlisi de correspondències 

En el gràfic 8 es presenten resumits els resultats de l’anàlisi de correspondències 
que s’ha fet a partir de la taula de contingència que s’acaba d’analitzar.717 Tot seguit es 
resumeixen les principals conclusions que se’n poden extraure :  

                                                 
717 Cal recordar que les etiquetes de les categories de les variables estan simplificades per a millorar la 

lectura del gràfic. Així, les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2, i així successivament, i fan 
referència als diferents grups d’individus enquestats. Els significats són : g1 : generació de la gent gran ; 
g2 : generació dels pares ; g3 : alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (PIP bàsic) ; 
g4 : alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes bilingües dels 
programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g6 : alumnes de primera llengua catalana dels programes 
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gràfic 8 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 

de l’anàlisi de correspondències per a les tendències en l’ús de les 
variables morfològiques 
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a) El grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà (g3) és 
el que es troba més a prop del centroide. A més, és el grup d’estudiants que es troba més 
a prop dels dos grups d’adults (g1 i g2). Aquest resultat, semblant al que s’ha descrit en 
l’anàlisi fonètica, referma la conclusió que aquest grup té un caràcter “mitjà” entre la 
resta de grups.718 

b) Pel que fa a les relacions entre grups d’individus i tendències morfològiques, 
cal destacar-ne les següents :  

b.1) Es pot observar en el gràfic la proximitat entre els dos grups d’adults (g1 i 
g2), que indica unes tendències semblants en el seu model de llengua, i la relació entre 
aquests dos grups i les variants morfològiques tradicionals no normatives (+T-N). 

b.2) Els alumnes de primera llengua catalana o bilingües (g3, g5 i g6) són els més 
propers a les variants tradicionals i normatives (+T+N), independentment de la llengua 
d’instrucció del programa educatiu en què estan escolaritzats. 

b.3) Els alumnes catalanoparlants i els alumnes bilingües dels programes 
educatius bilingües (g6 i g5) són els més propers a les innovacions normatives (-T+N). 
Tots dos grups són els que es troben més a prop simultàniament de les variants 
tradicionals i normatives (+T+N) i de les variants no tradicionals i normatives (-T+N), 
sobretot de les primeres, però el grup dels alumnes bilingües (g5) es troba més a prop de 
les innovacions no normatives (-T-N). 

b.4) També convé remarcar que el grup d’alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües (g4) és el que es troba situat més a prop de les formes no 
tradicionals i no normatives (-T-N). 

En conjunt aquests resultats ratifiquen les conclusions formulades a partir de 
l’anàlisi del gràfic 7 i són gairebé idèntics als que s’han obtingut en l’estudi de les 
variants fonètiques.  

                                                                                                                                               
bilingües (PIP bilingüe, PIL i PEV). Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències es poden 
consultar en la figura 13 de l’annex al model de llengua.  

718 En aquest cas la qualitat de la representació del grup d’alumnes bilingües i catalanoparlants del 
programa monolingüe (g3) és millor (83.6%) que en l’estudi de les variants fonètiques. La resta de grups 
d’enquestats té una qualitat de representació molt bona (igual o superior al 99.5%). Pel que fa a les 
tendències de les produccions morfològiques, totes tenen una qualitat de representació molt bona (la menor 
és del 95.2%). 
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c) L’anàlisi de les relacions entre les diferents categories dins de cadascuna de 
les variables, permet arribar a unes conclusions que també són molt semblants a les 
formulades en l’anàlisi de les variants fonètiques : 

c.1) Cadascuna de les tendències dels usos morfològics es troba en un quadrant 
diferent del gràfic. Aquesta separació s’ha d’interpretar com que presenten resultats 
bastant diferents entre els diversos grups de l’enquesta i que, per tant, són pertinents per 
a l’estudi realitzat. 

c.2) Pel que fa a les categories que representen els grups d’enquestats, s’observa 
la proximitat que hi ha entre les dues generacions adultes (g1 i g2) i la important 
separació que hi ha en el gràfic entre els adults i tots els grups de jóvens, que indica la 
intensitat de la variació morfològica generacional.  

c.3) La distància que hi ha entre els diferents grups d’estudiants indica que 
presenten comportaments relativament diferents pel que fa a les produccions 
morfològiques, sobretot entre el grup d’alumnes castellanoparlants (g4) i la resta de 
grups de jóvens (g3, g5 i g6).  

d) Per últim s’han d’interpretar les dimensions subjacents de l’anàlisi de corres-
pondències. En concret les dues dimensions identificades són : 719 

d.1) Cal interpretar la primera dimensió com la influència del contacte amb el 
model de llengua tradicional de la comarca, ja que està basada en l’oposició entre els 
dos grups adults i les variables morfològiques tradicionals i no normatives d’una banda 
(amb coordenades positives) i l’únic grup d’alumnes de primera llengua castellana i els 
usos morfològics no tradicionals (amb coordenades negatives) de l’altra.720 Aquesta 
factor és el que més contribueix a explicar els resultats descrits (amb una inèrcia del 
85.3%), i és el que explica millor la variabilitat morfològica de tots els grups de 

                                                 
719 Les dues dimensions de l’anàlisi expliquen el 99.6% de la inèrcia total. L’aportació de la primera 

dimensió (85.3%) és molt superior a l’aportació de la segona (14.3%). 
720 Les modalitats de les variables amb major inèrcia en la primera dimensió són els grups dels avis (g1 

= 0.503), dels pares (g2 = 0.216) i dels alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g4 = 0.182), 
així com les tendències -T+N (0.397), +T-N (0.360) i -T-N (0.239). Els grups g1, g2 i g4 són els que 
presenten coordenades més extremes en la primera dimensió, els dos primers de signe positiu i el darrer de 
signe negatiu. Així mateix, les tendències -T-N, -T+N i +T-N són les que tenen unes coordenades majors 
aquesta primera dimensió, la tendència +T-N de signe positiu i les tendències -T+N i -T-N de signe 
negatiu. 
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l’enquesta a excepció dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües.721 S’ha de 
subratllar que aquesta dimensió té una interpretació similar a la de la primera dimensió 
obtinguda en l’anàlisi de les variables fonètiques. 

d.2) Cal interpretar la dimensió segona com la influència de la normativa en 
l’ús de les variants morfològiques, i té un pes en l’explicació global dels resultats 
(14.3%) bastant inferior al de la primera dimensió, encara que és la que més contribueix 
a explicar els resultats dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (65.6%). 
En aquesta dimensió s’oposen el grup de primera llengua castellana dels programes 
bilingües (i en menor mesura el grup dels avis) i les variants no normatives d’una banda, 
i de l’altra, els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües i les tendències 
normatives.722 En resum, la dimensió segona oposa les tendències no normatives i els 
grups més proclius a usar-les d’una banda i les tendències normatives i el grup que més 
les utilitza de l’altra. S’ha de tornar a subratllar que la interpretació és coincident amb la 
que s’ha fet en analitzar les variables fonètiques. 

Si alguna cosa s’ha de destacar globalment dels resultats de l’anàlisi de 
correspondències és que han permés confirmar l’existència d’unes tendències molt 
similars en l’evolució dels usos fonètics i en l’evolució dels usos morfològics : les 
relacions entre els grups d’enquestats i les tendències morfològiques que més els 
identifiquen són pràcticament les mateixes, i les causes explicatives no només són les 
mateixes sinó que, a més, tenen un pes explicatiu similar. 

Aquesta anàlisi ha revalidat globalment les conclusions obtingudes anteriorment 
amb l’anàlisi del gràfic 7 i de la taula de contingència : la similitud de comportament de 
les dues generacions adultes, relacionades estretament amb les variants morfològiques 
tradicionals (especialment amb les no normatives) ; la relació entre els alumnes 
castellanoparlants i les variants no tradicionals, especialment amb les que no són 
normatives ; la relació entre els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües i les 
                                                 

721 L’anàlisi de les contribucions relatives dels diferents grups a la dimensió primera mostra que aquesta 
dimensió només explica el 33.9% de la variabilitat morfològica dels alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües. 

722 En la segona dimensió destaca la inèrcia dels grups d’alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües (g4 = 0.505) i d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g6 = 0.438), i les tendències 
morfològiques -T-N (0.621) i, a certa distància, +T+N (0.154) i -T+N (0.136). Pel que fa a les 
coordenades, es pot veure en el gràfic l’oposició entre les tendències -T-N i +T-N i el grup 4 d’una banda 
(amb coordenades positives) i el grup 6 i les tendències -T+N i +T+N de l’altra banda (amb coordenades 
negatives). 
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produccions fonètiques normatives, tant les que són tradicionals com les que no ho són, 
etc. Una altra conclusió revalidada per l’anàlisi de correspondències és que els alumnes 
castellanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà són el grup de jóvens que més 
s’assembla als adults i, a més, presenta un comportament intermedi entre tots els grups 
pel que fa als usos morfològics. Per últim, l’anàlisi de correspondències ha permés 
aprofundir en la interpretació de les causes d’aquestes relacions entre les variables, amb 
uns resultats que són els mateixos que en l’estudi de les variables fonètiques : les 
relacions entre les categories de les variables són degudes principalment a la influència 
del contacte amb el model de llengua tradicional, i en segon lloc a la percepció de la 
normativitat de les variants morfològiques, i també ha permés demostrar que aquesta 
segona dimensió, la percepció de la normativitat, és la que millor explica els usos 
morfològics dels alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües. 

7.7.5.2 La influència del castellà en l’evolució de les tendències 
morfològiques 

Anàlisi gràfica i dels percentatges en la taula de contingència 

En el gràfic 9 es mostra en quina mesura les variants morfològiques usades pels 
diferents grups són o no paral·leles a les 
equivalents castellanes. Les tendències 
tornen a tenir punts de semblança a les 
que s’han observat en un gràfic similar 
analitzat en l’apartat dedicat a la fonè-
tica,723 encara que en aquell cas sem-
blaven més clares. En concret, l’anàlisi 
del gràfic i dels residus estandarditzats i 
ajustats de la taula de contingència724 
permeten destacar el major paral·lelisme 
morfològic amb el castellà del model de 
llengua dels alumnes castellanoparlants 

                                                 
723 Supra, gràfic 4, pàg. 519. 
724 La taula de contingència es pot consultar en la figura 14 de l’annex al model de llengua. 
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dels programes bilingües i, en menor mesura, de la generació de la gent gran. Aquest 
darrer aspecte és bastant diferent dels resultats de l’estudi fonètic. 

De fet, l’augment del paral·lelisme amb el castellà no es comprova només en la 
generació dels avis (que passa del 8.9% en les variants fonètiques al 30.1% en les 
morfològiques), sinó també en la dels pares (que passa de l’11.1% al 21.1%). Per tant, 
es pot afirmar que en el model de llengua tradicional hi ha un major paral·lelisme amb el 
castellà en el subsistema morfològic que no en el fonètic. Per contra, el model de llengua 
dels estudiants reflecteix la tendència oposada : a) els catalanoparlants i bilingües 
escolaritzats en castellà passen del 30.5% al 25% ; b) els castellanoparlants dels 
programes bilingües passen del 40.5% al 33.1% ; c) els bilingües dels programes 
bilingües passen del 33.6% al 24% ; d) els catalanoparlants dels programes bilingües 
passen del 24% al 21.1%. En resum, hi ha un major anivellament del paral·lelisme amb 
el castellà entre els grups de l’enquesta pel que fa a les tendències morfològiques que no 
a les tendències fonètiques : mentre que els grups d’adults incrementen el paral·lelisme 
amb el castellà en els seus usos morfològics, els grups d’estudiants el disminueixen 
globalment. 

Un altre fenomen a observar en el gràfic 9 és la tendència que hi ha en els grups 
d’alumnes dels programes bilingües a tenir menor influència del castellà en la producció 
morfològica en la mesura que hi ha una major presència del català com a primera 
llengua, tendència que és semblant a la que ja s’havia trobat en l’estudi de la producció 
fonètica. En resum, aquests resultats revaliden la conclusió de Ponsoda i Segura (1997 : 
90) en el sentit que en les generacions jóvens la fonètica és el camp més permeable a la 
castellanització. 

 El gràfic 10 representa les tendències en l’ús de les variables morfològiques en 
els diferents grups d’enquestats, tenint en compte tots els factors vistos fins ara : la 
pertinença de la variable al model de llengua tradicional, la normativitat i el paral·lelisme 
o no amb la llengua majoritària. L’acumulació de modalitats fa que el gràfic tinga una 
lectura difícil, però l’anàlisi conjunta amb la taula de contingència725 permet descriure 
les relacions següents :  

                                                 
725 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 15 de l’annex al model de llengua. 
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a) el grup dels avis presenta percentatges alts que no són deguts a l’atzar en la 
majoria de les tendències tradicionals 
(+T+N+C, +T-N-C i +T-N+C). També 
presenta percentatges anormalment bai-
xos en totes les tendències no tradicio-
nals (-T+N-C, -T-N-C i -T-N+C) ;  

b) el grup dels pares presenta 
percentatges alts i significatius en la ten-
dència +T-N-C, i resultats baixos també 
significatius en algunes de les tendèn-
cies no tradicionals (-T+N-C i 
-T-N+C) ;  

c) el grup dels alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe 
només presenta resultats baixos en la tendència -T+N-C, cosa que indica que, igual que 
els adults, és un grup bastant refractari a les innovacions normatives ;  

d) els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües destaquen en l’ús de 
les variants morfològiques no tradicionals (-T+N-C, -T-N-C i -T-N+C), i pel baix ús de 
moltes de les variants tradicionals, sobretot d’aquelles que no coincideixen amb el 
castellà (+T+N-C i +T-N-C) ;  

e) els alumnes bilingües dels programes bilingües destaquen per la introducció 
d’innovacions normatives (-T+N-C), i pel baix ús de moltes de les variants tradicionals 
(+T+N+C, +T-N-C i +T-N+C) ;  

f) per últim, els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües destaquen en 
l’ús de les tendències morfològiques normatives que no coincideixen amb el 
castellà (+T+N-C i -T+N-C), i pel baix ús de les tendències no normatives (+T-N-C, 
+T-N+C i -T-N+C). 
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gràfic 10 : tendències en l’ús de les variants morfològi-

ques entre els diferents grups d’individus enquestats 
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Anàlisi de correspondències 

La descripció que s’acaba de fer pot resultar confusa, per la qual cosa la 
interpretació visual a partir de 
l’anàlisi de correspondències és 
una eina que ajudarà a explicar 
aquestes relacions i, sobretot, a 
interpretar-ne les dimensions 
subjacents. En el gràfic 11 hi ha 
representat el diagrama de 
dispersió de les puntuacions de 
les files i de les columnes. Les 
conclusions més interessants 
formulades a partir de l’anàlisi 
conjunta d’aquest gràfic (i dels 
resultats numèrics de l’anàlisi 
de correspondències) són : 726 

a) S’observa una altra vegada la major proximitat al centroide del grup 
d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa vehiculat en castellà (g3), que 
confirma el caràcter “mitjà” d’aquest grup. Continua essent el grup d’alumnes més 
proper als dos grups d’adults.727  

                                                 
726 Una altra vegada s’han simplificat les etiquetes de les categories de les variables per millorar la 

lectura del gràfic. Així, cal recordar que les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2... i fan 
referència als diferents grups d’individus enquestats. Els significats són : g1 : generació de la gent gran ; 
g2 : generació dels pares ; g3 : alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (PIP bàsic) ; 
g4 : alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes bilingües dels 
programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g6 : alumnes de primera llengua catalana dels programes 
bilingües (PIP bilingüe, PIL i PEV). D’igual manera, les etiquetes de les tendències són : t1 : variants 
fonètiques tradicionals i normatives no relacionades amb el castellà (+T+N-C) ; t2 : variants fonètiques 
tradicionals i normatives paral·leles al castellà (+T+N+C) ; t3 : variants fonètiques tradicionals i no 
normatives no relacionades amb el castellà (+T-N-C) ; t4 : variants fonètiques tradicionals i no normatives 
relacionades amb el castellà (+T-N+C) ; t5 : variants fonètiques no tradicionals i normatives no 
relacionades amb el castellà (-T+N-C) ; t6 : variants fonètiques no tradicionals i normatives relacionades 
amb el castellà (-T+N+C) ; t7 : variants fonètiques no tradicionals i no normatives no relacionades amb el 
castellà (-T-N-C) ; t8 : variants fonètiques no tradicionals i no normatives paral·leles al castellà (-T-N+C). 

727 Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències es poden consultar en la figura 16 de l’annex 
al model de llengua. La ubicació en l’origen de coordenades de la tendència sisena (-T+N+C) no té cap 
significació, ja que, com es pot comprovar en la taula de contingència que encapçala l’anàlisi de 
correspondències, aquesta tendència no ha aparegut al llarg de l’enquesta morfològica. Per tant, la qualitat 
de la representació de la tendència sisena (t6), que es pot veure en la columna titulada Total de l’apartat 
Contribution of dimensions to the inertia of each column point, és nul·la. La resta de tendències presenten 
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gràfic 11 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 

de l’anàlisi de correspondències per a les tendències en l’ús de les 
variables morfològiques 



 

El model de llengua  Pàg. 620 

b) Pel que fa a les associacions entre els grups de l’enquesta i les tendències en 
l’ús morfològic, cal destacar :  

b.1) Els dos grups d’adults es troben situats a prop de dues de les tendències 
tradicionals, especialment de la tendència tercera (+T-N-C). La resta de tendències que 
tenen més a prop són les altres tendències tradicionals. 

b.2) Els tres grups d’alumnes catalanoparlants i bilingües (g3, g5 i g6) es troben 
relativament a prop de la tendència primera (+T+N-C), però els dos grups escolaritzats 
en els programes bilingües són també els que es troben més a prop de la tendència (t5) 
que indica les innovacions normatives sense paral·lelisme amb el castellà (-T+N-C), 
mentre que el grup escolaritzat en castellà es troba més a prop de la resta de tendències 
tradicionals (t2 : +T+N+C, t3 : +T-N-C, i t4 : +T-N+C).  

b.3) El grup dels alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g4) és el 
que es troba més a prop de les dues tendències no tradicionals i no normatives (t7 : 
-T-N-C i t8 : -T-N+C). 

c) En analitzar les associacions entre les modalitats o categories dins de cada 
variable es veu que, en general, no hi ha relacions molt estretes. De tota manera, cal 
destacar algunes proximitats entre els grups o entre les tendències morfològiques que es 
poden observar en el gràfic 11, encara que sense oblidar el seu caràcter relatiu : 

c.1) Pel que fa als grups, hi ha semblances en l’ús morfològic dels dos grups 
d’adults (g1 i g2), i entre els alumnes bilingües i els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües (g5 i g6). 

c.2) També cal comentar la relació –en aquest cas bastant estreta– entre les 
tendències segona i quarta d’una banda (+T+N+C i +T-N+C), i entre les tendències 
setena i vuitena de l’altra (-T-N-C i -T-N+C). 

                                                                                                                                               
una qualitat de representació adequada (la menor és del 86.2%), i també els grups (el grup 3 té una qualitat 
de representació una mica més moderada [81.2%], però la qualitat de la representació de la resta de grups 
és igual o superior al 94.4%). 
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d) Per acabar aquest apartat, s’han d’interpretar les dimensions identificades en 
l’anàlisi de correspondències : 728 

d.1) Cal interpretar la dimensió primera com el contacte amb el model de 
llengua tradicional, ja que oposa les tendències +T-N-C i +T+N+C (t3 i t2), que 
comparteixen el caràcter tradicional, i els dos grups d’adults (g1 i g2), caracteritzats 
precisament per l’ús de les variants tradicionals, en front de les tendències -T-N-C, 
-T+N-C i -T-N+C, (t7, t5 i t8), que tenen en comú el fet de no ser tradicionals, i el grup 
dels alumnes de primera llengua castellana (g4), que com s’ha vist és el propens a l’ús 
de les innovacions.729 Aquesta dimensió és la que millor explica la variabilitat de tots els 
grups a excepció dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües.730 

d.2) La dimensió segona està formada per la combinació del grau de 
normativitat i el paral·lelisme amb el castellà perquè oposa els alumnes 
catalanoparlants del programa bilingüe (g6) i les tendències +T+N-C i -T+N-C (t1 i t5) 
d’una banda, i el grup d’alumnes castellanoparlants del mateix programa (g4) i les 
tendències -T-N+C i +T-N+C (t8 i t4) de l’altra. Per tant, en aquesta dimensió s’oposen 
les tendències normatives i no paral·leles al castellà i el grup que més es caracteritza per 
utilitzar-les d’una banda, i les tendències no normatives i paral·leles al castellà i el grup 
amb més tendència a usar-les de l’altra.731 Aquesta dimensió és la que explica la major 

                                                 
728 Les dues dimensions de l’anàlisi de correspondències expliquen el 97.6% de la inèrcia total, quantitat 

que és plenament satisfactòria. La inèrcia de la primera dimensió és del 82.6%, i la inèrcia de la segona 
dimensió és del 14.9%. 

729 Les modalitats que aporten més inèrcia a la dimensió primera són els grups dels avis (g1 = 0.481), 
dels pares (g2 = 0.234) i dels alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües (g4 = 0.190) 
i les tendències -T+N-C (t5 = 0.364), +T-N-C (t3 = 0.336) i -T-N+C (t8 = 0.195). En el gràfic s’observa 
que les coordenades més extremes en aquesta dimensió les tenen els grups dels avis i dels pares, amb 
coordenades positives (g1 = 1.032 i g2 = 0.989) i dels alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües, amb coordenades negatives (g4 = -0.502) ; igualment, tenen coordenades elevades de signe 
positiu les tendències +T-N-C i +T+N+C (t3 = 0.763 i t2 = 0.456), i de signe negatiu les tendències 
-T-N-C, -T+N-C i -T-N+C (t7 = -0.923, t5 = -0.872 i t8 = -0.811). 

730 L’estudi de les contribucions relatives mostra que la dimensió primera només explica el 32.3% de la 
variabilitat dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües. 

731 Les modalitats de les files i de les columnes amb major inèrcia en la segona dimensió són els grups 
d’alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g4 = 0.499) i d’alumnes catalanoparlants del 
mateix programa (g6 = 0.376), i les tendències -T-N+C (t8 = 0.480), +T-N+C (t4 = 0.180), +T+N-C (t1 = 
0.174) i -T+N-C (t5 = 0.126). Aquestes modalitats es troben també entre les que presenten coordenades 
més extremes en la segona dimensió : el grup 6 i les tendències 1 i 5 de signe positiu i el grup 4 i les 
tendències 8 i 4 de signe negatiu. Cal fixar-se que encara que la tendència 7 (-T-N-C) té unes coordenades 
elevades en la dimensió segona (-0.466), la inèrcia que hi aporta és molt reduïda (0.18), per la qual cosa 
no la tenim en compte en la interpretació del significat de la dimensió. 
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part de la variabilitat morfològica dels alumnes catalanoparlants dels programes 
bilingües (63.6%), i també explica una part substancial de la variabilitat dels alumnes 
castellanoparlants dels mateixos programes (32.2%). 

La interpretació de les dimensions subjacents que s’han identificat és que les 
produccions morfològiques dels enquestats s’expliquen principalment pel grau de 
contacte amb el model de llengua tradicional (dimensió primera), i secundàriament, pel 
grau de normativitat i pel paral·lelisme amb el castellà de les variants morfològiques 
(dimensió segona), però en el cas dels alumnes catalanoparlants dels programes 
bilingües aquest segon aspecte té un pes important en l’explicació dels seus usos 
morfològics. 

7.7.6 Conclusions de l’anàlisi global de les variables morfològiques 

Arrepleguem els resultats més interessants comentats al llarg dels apartats 
precedents en les conclusions següents : 

a) La variació morfològica generacional és reduïda entre la generació dels pares i 
la dels avis, i més intensa entre les generacions adultes i els jóvens. En tot cas, la 
variació morfològica entre els adults i els estudiants sembla menys intensa que la 
variació fonètica. 

b) El model de llengua tradicional (representat per les generacions adultes) és 
més refractari a l’ús de variables no normatives en el subsistema fonètic que no en el 
morfològic. Per tant, els usos fonètics de les generacions adultes tenen una major 
qualitat lingüística que no en els usos morfològics. 

c) Els programes educatius bilingües afavoreixen la introducció de les variants 
morfològiques normatives. 

d) El grau de contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional és el 
principal factor que explica la variació morfològica entre els diferents grups de 
l’enquesta. 

e) La primera llengua –a través del contacte amb el model de llengua 
tradicional– és el principal factor que explica la variació morfològica que hi ha entre els 
grups d’alumnes dels programes educatius bilingües. En la mesura que augmenta la 
presència del català com a primera llengua dels alumnes d’aquests programes hi ha un 
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major percentatge d’ús de les variants morfològiques tradicionals i normatives, i 
disminueix correlativament el percentatge d’ús de les innovacions morfològiques que no 
són normatives. 

f) Sembla que el coneixement o la consciència de la normativa té una paper 
reduït en l’explicació global de la variació morfològica global dels grups de l’enquesta, 
però sí que explica bastant bé la variació morfològica dels alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües. 

g) Pel que fa al paral·lelisme amb el castellà, hi ha un major anivellament entre 
els grups en la morfologia que no en la fonètica, ja que els grups d’adults incrementen el 
paral·lelisme amb el castellà en els seus usos morfològics (respecte dels usos fonètics) i 
els grups d’estudiants el disminueixen. 

h) La influència del castellà en els usos morfològics dels jóvens és més intensa en 
la mesura que tenen el castellà com a primera llengua i que assisteixen a programes 
educatius vehiculats en castellà. 

i) Els resultats per localitats indiquen que la menor presència del model de 
llengua tradicional en el context afavoreix la introducció de les innovacions 
morfològiques, especialment les que són normatives però en alguns casos les que són 
paral·leles als usos de la llengua dominant. 

j) La tendència morfològica que millor caracteritza els dos grups d’adults és l’ús 
de les variants tradicionals, no normatives i no relacionades amb el castellà (+T-N-C). 

k) Els alumnes catalanoparlants i bilingües que reben l’ensenyament en castellà 
es caracteritzen sobretot per ser un grup pont entre els grups d’adults i els dels jóvens, i 
per tenir un caràcter “mitjà” entre la resta de grups de l’estudi. 

l) Els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües es caracteritzen per 
l’ús (superior a la resta de grups) de les variants morfològiques no tradicionals i no 
normatives (-T-N-C i -T-N+C). El seu model morfològic és el menys genuí de tots els 
grups de l’enquesta i el de pitjor qualitat lingüística. 

m) Els tres grups d’alumnes catalanoparlants i bilingües es caracteritzen per l’ús 
de les variants tradicionals i normatives no influïdes pel castellà (+T+N-C), però mentre 
el grup escolaritzat en castellà es troba més relacionat amb l’ús de la resta de tendències 
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morfològiques tradicionals (+T+N+C, +T-N-C i +T-N+C), els dos grups dels programes 
bilingües tenen major tendència a l’ús de les innovacions normatives sense influència del 
castellà (-T+N-C). 

n) El grup d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües és el que 
presenta un model d’ús morfològic més equilibrat, pel manteniment del model lingüístic 
tradicional, l’ús preferent de les variants morfològiques normatives i per ser el més 
refractari entre els jóvens a la influència de la llengua dominant. 

En resum, s’ha pogut comprovar la semblança que hi ha entre les tendències de 
l’evolució morfològica i les tendències de l’evolució fonètica que s’havien estudiat 
abans. La variació morfològica que s’ha descrit entre les generacions dels adults i les 
dels jóvens és important, encara que no tant com la variació fonètica. La causa principal 
d’aquesta variació torna a ser el major o el menor contacte amb el model de llengua 
col·loquial tradicional, mentre que el coneixement o la consciència de la normativa i el 
paral·lelisme amb el castellà contribueixen menys a explicar aquests resultats. De tota 
manera els programes educatius bilingües sí que afavoreixen la introducció de les 
variants morfològiques normatives. 
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7.7.7 Variables lèxiques732 

7.7.7.1 Substantius 

7.7.7.1.1 La llar (elements i objectes) 

Brossa : escombraries.733 Segura (1996 : 139) arreplega el mot brossa a Alacant 
en un llibre de festa, però hi és d’ús normal. Altres sinònims usuals són fem (que a 
Alacant té el sentit general d’excrements d’animal que s’utilitzen d’adob, però la brossa 
que s’arreplega de les cases es llança al femer) i el castellanisme basura. Mollà i Borràs 
(1985 : 67) donen fem com a entrada principal, brossa com a sinònim usual, 
escombraries com a sinònim regional i basura com a castellanisme habitual.734 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

brossa 64.7% (11) 77.8% (7) 79.5% (89)  50% (7) 89.7% (26) 82.9% (29) 79.4% (27) 
basura 35.3% (6) 22.2% (2) 20.5% (23)  50% (7) 10.3% (3) 17.1% (6) 20.6% (7) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
brossa 88.9% (8) 25% (2) 88.9% (8)  91.3% (21) 72.2% (13) 80.3% (49) 
basura 11.1% (1) 75% (6) 11.1% (1)  8.7% (2) 27.8% (5) 19.7% (12) 
taula 70 : resultats del mot brossa 

La introducció del castellanisme basura en les generacions adultes està 
clarament vinculada a la localitat de Mutxamel, on afecta el 100% de la generació dels 
més majors i el 50% de la generació dels pares. Les diferències entre les localitats s’han 
atenuat per a les generacions més jóvens, encara que el mot basura continua essent més 
usat a Mutxamel. Les diferències que s’observen entre els diferents grups d’estudiants 
semblen estar relacionades amb el contacte amb el model de llengua col·loquial 
tradicional i amb la llengua del programa educatiu : l’ús de basura és més important en 

                                                 
732 Els criteris per a la selecció dels mots de l’apartat de lèxic de l’enquesta es poden consultar a supra, 

apartat, 7.5.1, pàgs. 448-449. 
733 Es dóna l’accepció del mot en l’enquesta en els casos que pot haver-hi dubte del significat o 

l’accepció. 
734 Les obres lexicogràfiques valencianes actuals (Colomina, 1995 : 149) arrepleguen les formes 

escombraries, fem, fems, porqueria, desperdicis i brossa. Colomina assenyala que la forma desperdicis 
només l’arreplega un diccionari situat en l’anomenat secessionisme lingüístic. 
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els grups amb més contacte amb el model de llengua tradicional i, sobretot, en el grup 
d’alumnes catalanoparlants o bilingües familiars escolaritzats en castellà.735 

Calaix : Receptacle corredís d’un moble. El DCBV arreplega genèricament 
calaix al País Valencià. Segura (1996 : 144) només el documenta amb el sentit de “caixó 
dels diners” en un llibre de festa d’Alacant. Colomina (1991 : 134) l’arreplega a la 
Marina Baixa, però ja d’una manera residual, sobretot en el folklore, i assenyala que en 
el parlar de la Marina Alta encara es conserva amb el sentit de “caixa gran”. Aquest 
autor indica que la introducció del mot caixó amb el sentit de calaix –canvi que 
considera un castellanisme– deu ser de la primeria del segle. 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

calaix – – 33.9% (38)  21.4% (3) 31% (9) 25.7% (9) 50% (17) 
caixó 100% 

(17) 
100% (9) 66.1% (74)  78.6% (11) 69% (20) 74.3% (26) 50% (17) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
calaix – – –  43.5% (10) 5.6% (1) 37.7% (23) 
caixó 100% (9) 100% (8) 100% (9)  56.5% (13) 94.4% (17) 62.3% (38) 
taula 71 : resultats del mot calaix 

Es pot veure que l’única forma existent en les generacions adultes és caixó, 
mentre que entre els jóvens la introducció de la innovació normativa calaix arriba al 
33.9%. El grup de jóvens que destaca més en l’acceptació de la variant normativa no 
tradicional són els alumnes catalanoparlants escolaritzats en la pròpia llengua, amb una 
50% d’acceptació. Per localitats, s’observa que Mutxamel és la localitat on els jóvens 
s’acosten més al model de llengua col·loquial tradicional (igual que s’ha vist en el mot 
estudiat anteriorment), ja que el 94.4% continua emprant el mot caixó.736 

                                                 
735 Cal considerar brossa com la forma tradicional i normativa (+T+N-C) i basura com una forma 

tradicional, no normativa i castellanitzant (+T-N+C). Les obres lexicogràfiques normatives que s’han 
utilitzat de referència són : Institut d’Estudis Catalans (1995), Gran Enciclopèdia Catalana (1998) i Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana i Conselleria de Cultura Educació i Ciència (19962), que d’ara 
endavant se citarà com a IIFV (19962). Si bé l’única obra lexicogràfica normativa en sentit estricte és la de 
l’IEC, la inclusió de les altres obres que poden considerar paranormatives, i especialment la publicada per 
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i la Conselleria de Cultura Educació i Ciència, sembla 
imprescindible en un treball realitzat en l’àmbit del País Valencià, ja que de fet és utilitzada com a 
referència normativa per molts professionals de l’ensenyament. 

736 Cal considerar calaix com una forma no tradicional i normativa (-T+N-C) i caixó com una forma 
tradicional, no normativa i paral·lela al castellà (+T-N+C). 
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Forqueta : forquilla. El DCVB documenta forqueta a Castelló. En l’enquesta 
s’ha arreplegat :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

forqueta737 – – 34.2% (38)  7.1% (1) 39.3% (11) 34.3% 
(12) 

41.2% 
(14) 

forquilla – – 9% (10)  – 7.1% (2) 14.3% (5) 8.8% (3) 
tene(d)or 100% 

(17) 
100% (9) 56.8% (63)  92.9% (13) 53.6% (15) 51.4% 

(18) 
50% (17) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
forqueta – – –  50% (11) 5.6% (1) 37.7% (23) 
forquilla – – –  18.2% (4) 11.1% (2) 1.6% (1) 
tene(d)or 100% (9) 100% (8) 100% (9)  31.8% (7) 83.3% (15) 60.7% (37) 
taula 72 : resultats del mot forqueta 

Mentre que les generacions adultes usen d’una manera categòrica la variant 
tradicional castellanitzant, el 43.2% dels jóvens han adoptat les innovacions normatives 
en la llengua formal, especialment la variant forqueta (34.2%). L’adopció de la variant 
normativa està relacionada amb els programes educatius bilingües, ja que mentre que el 
50% aproximadament dels alumnes dels programes bilingües usen forqueta o forquilla, 
el 92.9% dels alumnes catalanoparlants o bilingües escolaritzats en castellà continua 
emprant la variant tradicional no normativa tenedor. Els resultats per localitats mostren 
un fenomen que ja s’havia detectat anteriorment : els alumnes de Mutxamel són els que 
mantenen millor el model de llengua col·loquial tradicional, seguits dels de Xixona, 
mentre que els alumnes d’Alacant –que tenen un menor contacte amb el model lingüístic 
tradicional de la localitat– accepten amb més facilitat la innovació normativa.738 

Safata : Plat gran, molt planer, amb vores de poca altura, que serveix per a 
portar alguns objectes, com gots, tasses, etc., o per a presentar alguna cosa. El DCVB la 
documenta genèricament al País Valencià.739 Les produccions arreplegades són : 

                                                 
737 Hi ha un alumne d’Alacant del grup castellanoparlant de línia en català que ha produït la forma el 

forquet, que només es pot interpretar com el resultat d’una manca de competència lingüística o com un 
lapsus. 

738 Forqueta i forquilla serien innovacions normatives (-T+N-C), tenedor una forma tradicional, no 
normativa i castellanitzant (+T-N+C) i el forquet és una forma no tradicional i no normativa (-T-N-C).  

739 Les obres lexicogràfiques valencianes actuals (Colomina, 1995 : 149) arrepleguen les formes safata, 
font, batea, fritera, plata i fruitera. Colomina assenyala que les formes font, batea, fritera i fruitera 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

safata – – 21.3% (23)  – 21.4% (6) 25.7% (9) 25% (8) 
font 5.9% (1) – –  – – – – 
bande[X]a 94.1% (16) 100% (9) 60.2% (65)  84.6% (11) 50% (14) 51.4% 

(18) 
68.8% 
(22) 

bandeixa – – 15.7% (17)  15.4% (2) 21.4% (6) 20% (7) 6.3% (2) 
bande[d Z]
a 

– – 2.8% (3)  – 7.1% (2) 2.9% (1) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
safata – – –  52.4% (11) – 18.6% (11) 
font 11.1% (1) – –  – – – 
bande[X]a 88.9% (8) 100% (8) 100% (9)  19% (4) 66.7% (12) 74.6% (44) 
bandeixa – – –  28.6% (6) 33.3% (6) 5.1% (3) 
bande[d Z]a – – –  – – 1.7% (1) 
taula 73 : resultats del mot safata 

La variant utilitzada per la majoria dels adults és la forma castellanitzant 
bandeja, pronunciada amb el so castellà [X]. La introducció de la innovació normativa 

safata entre els jóvens està vinculada als programes educatius bilingües, ja que hi ha 
percentatges d’ús de safata d’entre el 20% i el 25% entre els alumnes d’aquests 
programes independentment de la primera llengua dels alumnes. Es continuen observant 
diferències importants entre els jóvens per localitats : mentre més de la meitat dels 
estudiants alacantins (52.4%) utilitza la innovació normativa safata, cap dels alumnes de 
Mutxamel utilitza aquest mot, i a Xixona només l’empra el 18.6% de l’alumnat.740 

Sitara : Paret prima que separa les habitacions (envà, barandat). El DCBV recull 
sitara a Alacant, Albaida i Castalla, i sitala a Patró i Planes. Segura (1996 : 248 ; 1998 : 
126) arreplega sitara a Alacant i a Elx. En aquesta darrera població indica que alguns ja 
comencen a dir tabic.741 Els resultats arreplegats són : 

                                                                                                                                               
només les inclouen obres de caire secessionista. Casanova (1990 : 132) proposa font, amb el sentit general 
de plata, per als mitjans de comunicació valencians. 

740 Cal considerar safata com una innovació normativa (-T+N-C). El mot font (plata, plat de forma 
ovalada en què certs menjars són servits a taula) no apareix en les obres lexicogràfiques normatives amb el 
sentit de safata (plat gran, molt planer, amb vores de poca altura, que serveix per a portar alguns objectes, 
com gots, tasses, etc., o per a presentar alguna cosa), per la qual cosa cal considerar-lo com a tradicional i 
no normatiu (+T-N-C). La resta de formes es consideren no tradicionals, no normatives i castellanitzants 
(-T-N+C).  

741 Colomina (1991 : 303) arreplega sitara a Polop, Altea i la Vila, i sitala a Confrides i Penàguila. 
Garcia Rosselló i Beltran (1994 : 93) arrepleguen barandat a Pedreguer i assenyalen que des de la Marina 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

sitara 70.6% (12) 22.2% (2) –  – – – – 
paret – 11.1% (1) 64.3% (72)  57.1% (8) 65.5% (19) 68.6% (24) 61.8% (21) 
tabic 29.4% (5) 66.7% (6) 33% (37)  28.6% (4) 34.5% (10) 31.4% (11) 35.3% (12) 
tabique – – 2.7% (3)  14.3% (2) – – 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
sitara 55.6% (5) 62.5% (5) 44.4% (4)  – – – 
paret – – 11.1% (1)  39.1% (9) 50% (9) 80.3% (49) 
tabic 44.4% (4) 37.5% (3) 44.4% (4)  60.9% (14) 38.9% (7) 18% (11) 
tabique – – –  – 11.1% (2) 1.6% (1) 
taula 74 : resultats del mot sitara 

El mot tradicional sitara és conegut majoritàriament pels avis (70.6%), però el 
coneixement que en tenen els pares és molt més reduït (22.2%). Entre els jóvens és un 
mot totalment oblidat. El castellanisme tabic ha substituït sitara en les generacions 
adultes, especialment entre els pares (66.7%). Malgrat que tabic és utilitzat per un terç 
dels jóvens, en l’actualitat la tendència que triomfa entre tots els grups d’estudiants és la 
substitució per l’hiperònim paret, que si bé és un mot normativament correcte, no té el 
sentit que es demanava en l’enquesta (paret més prima que separa dues habitacions). Es 
pot veure, doncs, que sembla que s’imposa una forma normativa (paret) sobre una que 
no n’és, però l’ús de l’hiperònim implica una pèrdua de sentit especialitzat que indica en 
la pràctica un procés d’empobriment lèxic. Un altre aspecte a destacar és la no aparició 
de les variants envà (normativa) o barandat (tradicional –i normativa–, però pròpia 
d’altres comarques valencianes), que són totalment desconegudes pels alumnes 
entrevistats.742 

                                                                                                                                               
Alta cap al nord (a la major part del País Valencià, a Tortosa i a diverses comarques del català nord-
occidental) es fa servir aquest mot, mentre que cap al sud s’empra l’arabisme sitara o la variant sitala. 
Beltran (1997 : 44) arreplega barandat a Benissa, i assenyala que a Alcoi s’empra el localisme tapió. 

742 Ponsoda i Segura (1997 : 81) arrepleguen percentatges superiors d’ús de tabic entre els jóvens i un 
ús de paret molt inferior. Cal considerar sitara com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), ja que 
l’arreplega IIFV (19962), l’hiperònim paret com una forma no tradicional i no normativa amb aquest sentit 
que compta amb el reforç del paral·lelisme amb el castellà (-T-N+C), tabic com una forma tradicional no 
normativa i castellanitzant (+T-N+C), i tabique com una variant no tradicional, no normativa i 
castellanitzant (-T-N+C). 
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Tovalló : Peça quadrada de lli, de cotó, de paper, etc., que hom usa en els àpats 
per a netejar-se els llavis. El DCVB documenta tovalló a Alacant, i el seu sinònim 
torcaboca a València.743 En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

tovalló744 – – 8.3% (9)  – 7.1% (2) 11.8% (4) 9.4% (3) 
torcaboques – – 10.2% (11)  – 14.3% (4) 11.8% (4) 9.4% (3) 
servilleta 100% 

(17) 
100% (9) 81.5% (88)  100% (14) 78.6% (22) 76.4% 

(26) 
81.2% 
(26) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
tovalló – – –  22.7% (5) – 5.1% (3) 
torcaboques – – –  4.5% (1) – 16.9% (10) 
servilleta 100% (9) 100% (8) 100% (9)  72.7% (16) 100% (18) 78% (46) 
taula 75 : resultats del mot tovalló 

Es pot veure que mentre les generacions adultes només coneixen l’ús de la 
variant castellana servilleta, la introducció de les variants normatives entre els jóvens 
només suposa el 18.5% del total. En general s’observa que en els mots que estan més 
relacionats amb la vida familiar (forqueta, safata i ara tovalló) els percentatges de 
manteniment de les variants tradicionals no normatives són importants, i la introducció 
de les innovacions normatives relativament reduïda. Sembla, per tant, que l’escola 
només incideix d’una manera molt limitada en l’ús del lèxic que es relaciona molt 
directament amb àmbits extraescolars, on té més pes el model de llengua familiar 
col·loquial tradicional (per als alumnes catalanoparlants) o la llengua majoritària (per als 
alumnes castellanoparlants). La diferència més important que hi ha entre els grups 
d’alumnes és l’ús categòric de servilleta entre els alumnes catalanoparlants i bilingües 
escolaritzats en castellà. Per tant, el programa monolingüe és també més ineficaç que els 
programes bilingües en la introducció del lèxic normatiu relacionat amb els àmbits no 

                                                 
743 La lexicografia valenciana actual (Colomina, 1995 : 148-149) inclou les formes tovalló, 

torcaboques, torcaboca, tovalloleta i, fins i tot, servilleta. Colomina assenyala que les formes servilleta i 
tovalloleta només apareixen en obres lexicogràfiques de caire secessionista. 

744 Entre els alumnes també s’han trobat les variants tovalla, torqueta, estovalla i torcamans, amb una 
producció cadascuna. Es tracta d’innovacions no normatives que no es tenen en compte en el càlcul dels 
subtotals. 
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escolars. Els resultats dels estudiants per localitats mostren, una altra vegada, que els 
alumnes de Mutxamel són els més fidels al model de llengua col·loquial tradicional.745 

Trespol : Part interior d’una casa, d’una habitació o d’una altra construcció, que 
la limita per dalt (en oposició al sòl o paviment, que la limita per baix). El DCVB 
l’arreplega al País Valencià amb el sentit de “superfície que limita per dalt el buit d’una 
cambra”, però també aporta altres accepcions. Amb el mateix sentit també arreplega 
sostre. Segura (1996 : 250, 262) arreplega trespol a Alacant (pronunciat traspol) amb el 
sentit de “pis” (que és un significat arreplegat pel DCVB), motlades (pronunciat molaes) 
amb el sentit de “sostre, treginat, sobretot quan té bigues”, i sostre amb el sentit de 
sostrall.746 Mollà i Borràs (1985 : 66) donen com a entrada principal trespol, sostre com 
a sinònim usual i tetxo com a castellanisme. 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

trespol 17.6% (3) 22.2% (2) 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
sostre – – 54.1% (59)  21.4% (3) 44.4% (12) 64.7% 

(22) 
64.7% 
(22) 

cel ras 17.6% (3) 11.1% (1) –  – – – – 
tetxo 64.7% (11) 66.7% (6) 45% (49)  78.6% (11) 55.6% (15) 35.3% 

(12) 
32.4% 
(11) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
trespol – – 55.6% (5)  – – 1.7% (1) 
sostre – – –  91.3% (21) 38.9% (7) 43.3% (26) 
cel ras – 37.5% (3) 11.1% (1)  – – – 
tetxo 100% (9) 62.5% (5) 33.3% (3)  8.7% (2) 61.1% (11) 55% (23) 
taula 76 : resultats del mot trespol 

Els resultats mostren que només les generacions adultes de Xixona conserven la 
forma tradicional i normativa trespol, que pràcticament ha desaparegut entre els jóvens 
de la mateixa localitat. Els adults també utilitzen com a forma secundària l’expressió 
normativa cel ras (amb un sentit una mica diferent a sostre), que és desconeguda entre 

                                                 
745 Cal considerar les formes tovalló i torcaboques com a innovacions normatives (-T+N-C), ja que no 

es coneixen entre les generacions adultes de la comarca, mentre que servilleta és una forma tradicional no 
normativa i castellanitzant (+T-N+C). 

746 Segura (1998 : 126) arreplega trespol a Elx amb el sentit de “mena de material per a fer el sostre, 
motlada com a “part del sostre de les cases”, i el mot sostre amb el sentit de “rastre de brutesa”. Colomina 
(1991 : 326) arreplega trespol a diverses poblacions de les Marines, però sempre amb el sentit de 
“paviment no enrajolat”. 
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els jóvens i, sobretot, la variant castellanitzant tetxo, que és l’única que han produït els 
adults d’Alacant. Els jóvens utilitzen la forma castellanitzant tetxo en un percentatge 
(45%) inferior als adults i, a canvi, han introduït la variant normativa innovada sostre en 
un percentatge relativament elevat (54.1%). La introducció de sostre es relaciona 
clarament amb els programes educatius bilingües i amb la primera llengua, ja que els 
alumnes castellanoparlants dels programes bilingües utilitzen en un percentatge inferior 
(44.4%) la variant sostre. L’ús dels estudiants segons les localitats torna a mostrar que 
els alumnes d’Alacant són els més proclius a l’ús de les innovacions normatives, mentre 
que els de Mutxamel tornen a ser els que menys les incorporen al seu model de 
llengua.747 

7.7.7.1.2 Altres llocs 

Drecera : Camí més curt que el principal per arribar a un lloc. El DCVB 
l’arreplega a Castelló, Valencià i Alacant, i també el sinònim travessa, general al País 
Valencià.748 En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

drecera – – 3.9% (4)  – – 3.2% (1) 9.4% (3) 
travessa 58.3% (7) 55.6% (5) 12.7% (13)  30.8% (4) 7.7% (2) 6.5% (2) 15.6% (5) 
senda 8.3% (1) 11.1% (1) –  – – – – 
atajo 25% (3) 22.2% (2) 52.9% (54)  30.8% (4) 69.2% (18) 61.3% (19) 40.6% (13) 
atall 8.3% (1) 11.1% (1) 15.7% (16)  15.4% (2) 15.4% (4) 16.1% (5) 15.6% (5) 
ataix – – 10.8% (11)  23.1% (3) 3.8% (1) 9.7% (3) 12.5% (4) 

Altres formes749 – – 3.9% (4)  – 3.8% (1) 3.2% (1) 6.3% (2) 

-T+N-C – – 4.1% (4)  – – 3.3% (1) 10% (3) 
+T+N-C 58.3% (7) 55.6% (5) 13.3% (13)  30.8% (4) 8% (2) 6.7% (2) 16.7% (5) 
+T-N-C 8.3% (1) 11.1% (1) –  – – – – 
+T-N+C 33.3% (4) 33.3% (3) 82.6% (81)  69.2% (9) 92% (23) 90% (27) 73.3% (22) 

 

                                                 
747 Cal considerar trespol com una forma tradicional i normativa (+T+N-C) ; cel ras és també una forma 

tradicional (apareix en les generacions adultes) i normativa, però paral·lela al castellà cielo raso 
(+T+N+C) ; sostre és una innovació normativa (-T+N-C) ; per últim, tetxo és una forma tradicional no 
normativa i castellanitzant (+T-N+C). 

748 Colomina (1991 : 170-171) arreplega drecera a Tàrbena, Benimantell i Anna, i també la variant 
endrecera a Callosa, i documenta els dos mots en diversos autors. 

749 Són formes com adreça, sender, travessia o estall, que només s’han produït una vegada. Aquestes 
formes no es tindran en compte en calcular els subtotals. Cal esmentar també que hi ha 10 alumnes (el 8.9% 
del total) i 5 adults d’Alacant (el 19.2% del total d’adults) que no han produït cap resposta en aquest ítem. 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
drecera – – –  – 5.9% (1) 3.6% (2) 
travessa – 75% (6) 66.7% (6)  – 5.9% (1) 21.4% (12) 
senda – 25% (2) –  – – – 
atajo 75% (3) – 22.2% (2)  70% (14) 70.6% (12) 39.3% (22) 
atall 25% (1) – 11.1% (1)  20% (4) 5.9% (1) 17.9% (10) 
ataix – – –  10% (2) 11.8% (2) 10.7% (6) 
Altres formes     – – 7.1% (4) 
-T+N-C – – –  – 5.9% (1) 3.6% (2) 
+T+N-C – 75% (6) 66.7% (6)  – 5.9% (1) 21.4% (12) 
+T-N-C – 25% (2) –  – – – 
+T-N+C 100% (4) – 33.3% (3)  100% (20) 88.2% (15) 75% (42) 
taula 77 : resultats del mot drecera 

L’ús de la forma tradicional i normativa travessa, que és majoritària entre els 
adults (58.3% dels avis i 55.6% dels pares ), s’ha reduït molt entre els jóvens (12.7%), ja 
que només els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe la 
mantenen en un percentatge apreciable (30.8%). Un altre resultat interessant és que es 
tracta d’un mot desconegut a Alacant, tant entre els adults com entre els jóvens. La 
introducció de la innovació normativa drecera és desconeguda entre els adults i molt 
reduïda entre els jóvens (3.9%), ja que l’únic grup de jóvens on ha tingut una certa 
introducció són els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (9.4%). 

En resum, els alumnes es decanten majoritàriament envers la forma 
castellanitzant atajo o les seues variants, i molt especialment els alumnes de llengua 
castellana o bilingües, amb percentatges d’ús al voltant del 90%. Els alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà i els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües són els únics grups que s’escapen mínimament d’aquesta tendència. 
Aquestes dades permeten apuntar la hipòtesi que es tracta d’un mot que els alumnes no 
han conegut a través del procés escolar d’aprenentatge, i que coneixen només en la 
mesura que estan exposats al model de llengua tradicional.750 

Estrela : El DCVB arreplega el mot estrela al català occidental i al valencià 
(Alcoi, Castelló, València i Benissa). Segura (1996 : 180), arreplega estrela –que és la 

                                                 
750 Cal considerar travessa com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), ja que apareix amb aquest 

sentit a IIFV (19962). Drecera és una innovació normativa en la comarca (-T+N-C). Atajo i les seues 
variants són formes castellanitzants utilitzades per les generacions adultes (+T-N+C). Malgrat que el 
DCVB considera senda com a sinònim de drecera al País Valencià, el mot senda no apareix en les obres 
normatives com a sinònim de drecera, sinó amb el significat de sendera (camí estret per als vianants). Per 
tant, cal considerar-lo tradicional no normatiu (+T-N-C). 
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forma més habitual al parlar valencià–, a Alacant, però recull estrella a Elx (1998 : 
124).751 Les formes arreplegades són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

estreles 58.8% (10) 33.3% (3) 75.9% (85)  78.6% (11) 82.8% (24) 82.9% 
(29) 

61.8% 
(21) 

estrelles 41.2% (7) 66.7% (6) 17% (19)  21.4% (3) 17.2% (5) 11.4% (4) 20.6% (7) 
estels – – 7.1% (8)  – – 5.7% (2) 17.6% (6) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
estreles 22.2% (2) 75% (6) 55.6% (5)  87.2% (20) 83.3% (15) 67.2% (41) 
estrelles 77.8% (7) 25% (2) 44.4% (4)  4.3% (1) 11.1% (2) 26.2% (16) 
estels – – –  8.7% (2) 5.6% (1) 6.6% (4) 
taula 78 : resultats del mot estrela 

L’ús d’estrela experimenta una baixada de 25.5 punts en la generació del pares 
respecte de la dels avis, però s’aferma com l’ús predominant dels jóvens (75.9%). Per 
grups, s’observa que l’ús de la variant estrela és una mica inferior en els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües (61.8%), descens que s’explica per la 
introducció superior de la innovació normativa estel (17.6%). L’ús superior d’estrella 
entre els jóvens de Xixona (26.2%) s’explica també per la major presència en el model 
de llengua tradicional de la localitat.752 

Engrunsadora : gronxador. El DCVB dóna engrunsar i engrunsadora 
(pronunciat angrunsar i angrunsaora) a Alacant, i engronsar i engronsadora a 
Castelló. Segura (1996 : 170 ; 1998 : 148) recull engrunsar a Alacant i a Elx, i agrunsar 
a aquesta darrera població.753 Els resultats arreplegats són : 

                                                 
751 A diversos pobles de les Marines s’empra també la forma estrel (Colomina, 1991 : 187 ; Garcia 

Roselló & Bertran, 1994 : 106-107 ; Bertran, 1997 : 55). Aquest darrer autor constata que la forma 
estrella, que considera castellanitzant, s’introdueix entre la gent jove de Benissa. Mollà i Borràs (1985 : 
86) donen estrela com a forma principal, estrella com a sinònim usual i estel com a sinònim regional. La 
lexicografia valenciana actual (Colomina, 1995 : 145), mostra diferències importants en l’acceptació del 
mot, que arriba a presentar fins a cinc formes diferents : estrella, estrela, estrel, estel i estela. Cal 
remarcar que el mot estrela apareix en la proposta de lèxic per als mitjans de comunicació valencians 
elaborada per Casanova (1990 : 131). 

752 Cal considerar estrela i estrella com a formes tradicionals i normatives, però estrela es diferencia 
més del castelllà (+T+N-C) que no estrella (+T+N+C), i estel com una innovació normativa (-T+N-C). 

753 Casanova (1990 : 123) inclou la forma agrunsar en la seua proposta de lèxic per als mitjans de 
comunicació valencians. Mollà i Borràs (1985 : 52) donen com a forma principal engrunsadora, com a 
sinònim habitual agrunsadora, gronxador com a sinònim regional i columpio com a castellanisme. 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

engrunsa(d)or 
/a 
engrosa(d)or /a 

41.2% (7) 11.1% (1) 13.5% (14) 
 

21.4% (3) – 25% (8) 9.4% (3) 

agrunsadora 23.5% (4) – –  – – – – 
esgrunsa(d)or /a – – 1.9% (2)  – – 3.1% (1) 3.1% (1) 
engronxador   1.9% (2)  – – 6.3% (2) – 
balancí – – 5.8% (6)  14.3% (2) 15.4% (4) – – 
columpio 35.3% (6) 77.8% (7) 47.1% (49)  57.1% (8) 57.7% (15) 34.4% (11) 46.9% (15) 

columpi754 – 11.1% (1) 29.8% (31)  7.1% (1) 26.9% (7) 31.2% (10) 40.6% (13) 

+T+N-C 64.7% (11) 11.1% (1) 13.5% (14)  21.4% (3) – 25% (8) 9.4% (3) 
-T-N-C – – 9.6% (10)  14.3% (2) 15.4% (4) 9.4% (3) 3.1% (1) 
+T-N+C 35.3% (6) 77.8% (7) 47.1% (49)  57.1% (8) 57.7% (15) 34.4% (11) 46.9% (15) 
-T-N+C – 11.1% (1) 29.8% (31)  7.1% (1) 26.9% (7) 31.2% (10) 40.6% (13) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
engrunsa(d)or 
/a 
engrosa(d)or /a 

44.4% (4) 25% (2) 22.2% (2) 
 

19% (4) 11.1% (2) 14.3% (8) 

agrunsadora – 37.5% (3) 11.1% (1)  – – – 
esgrunsa(d)or /a – – –  9.5% (2) – – 
engronxador – – –  9.5% (2) – – 
balancí – – –  – 11.1% (2) 5.4% (3) 
columpio 55.6% (5) 37.5% (3) 55.6% (5)  42.9% (9) 55.6% (10) 42.9% (24) 
columpi – – 11.1% (1)  19% (4) 22.2% (4) 37.5% (21) 
+T+N-C 44.4% (4) 62.5% (5) 33.3% (3)  19% (4) 11.1% (2) 14.3% (8) 
-T-N-C – – –  19% (4) 11.1% (2) 5.3% (3) 
+T-N+C 55.6% (5) 37.5% (3) 55.6% (5)  42.9% (9) 55.6% (10) 42.9% (24) 
-T-N+C – – 11.1% (1)  19% (4) 22.2% (4) 37.5% (21) 
taula 79 : resultats del mot engrunsadora 

Els resultats mostren la variació en moviment entre la generació dels avis i la 
dels pares : mentre que els avis mantenen l’ús de les formes tradicionals i normatives en 
un 64.7%, aquest ús baixa a l’11.1% en la generació dels pares. L’ús del castellanisme 
columpio augmenta correlativament del 35.3% en els avis al 88.9% en els pares. Per 
localitats, l’ús de les variants tradicionals entre els adults ha aguantat una mica millor a 
Mutxamel que no a Alacant o a Xixona.  

Entre els jóvens l’ús de les formes tradicionals i normatives és molt semblant al 
dels pares (13.5%). L’ús de les variants tradicionals està totalment relacionat amb la 
                                                 

754 Els alumnes també han produït altres formes, com ara barquetes (les primeres engrunsadores 
modernes que es van col·locar en una plaça pública de Xixona tenien forma de barca), albulsera [?], 
gronsador, engruixador i garxola [?], amb una aparició cadascuna i que no es tenen en compte en el càlcul 
dels subtotals. 
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primera llengua, ja que cap dels alumnes de primera llengua castellana no les utilitza. 
L’escola, però, tampoc no ha aconseguit introduir els usos normatius. S’observa 
l’aparició d’una certa quantitat de variants innovades no normatives (9.6%) i, sobretot, 
l’ús dominant del castellanisme columpio (47.1%) o de l’adaptació columpi (29.8%), 
que és el resultat de la consciència que columpio és un mot castellà unida a la manca de 
coneixement del nom de l’aparell.755 Cal subratllar que aquestes adaptacions són un 
fenomen que si bé apareix en determinats mots de la parla col·loquial valenciana de les 
generacions adultes (columpio, grifo, melocotó, ciruelo, atún, etc.), normalment amb un 
sentit especialitzat,756 s’estén en l’actualitat entre els jóvens, que mostren una gran 
facilitat per a la formació d’adaptacions noves (ataix, bandeixa, barc, hip, etc.), la 
majoria de les quals són impensables en les generacions adultes. Aquestes adaptacions 
noves són normalment de caràcter fonètic, no presenten el sentit especialitzat que hi ha 
en moltes de les de les generacions adultes, són cada vegada més freqüents entre els 
jóvens i són, com ja s’ha dit, el resultat d’una manca de competència lingüística unida a 
la consciència –adquirida normalment a l’escola– que el mot originari és d’origen 
castellà.  

Illa : El DCVB dóna el mot illa a tot el domini lingüístic, esmentant en el cas del 
País Valencià la ciutat de Benidorm. Avisa, però, que en el llenguatge col·loquial de 
moltes comarques –i sobretot en el català continental i en el valencià– s’ha adoptat la 
forma isla “per influència dels llibres castellans”. Per a la conservació del mot en la 
toponímia posa l’exemple de l’Illa Plana, així com d’altres topònims valencians. En 
l’enquesta s’ha pogut comprovar que alguns dels enquestats adults utilitzen l’expressió 
“l’illa” per a referir-se a una illa concreta, però empren el mot isla quan es refereixen a 
una illa indeterminada. Així, per exemple, una enquestada d’Alacant amb avantpassats 
de l’Illa Plana (o Tabarca) s’hi referia com l’illa, mentre que en mostrar-li un dibuix que 
representava aquest mot deia que es tractava d’una isla. Segura (1998 : 123) també 

                                                 
755 Cal considerar les formes engronsador/a, engrunsador/a i agrunsadora com a formes tradicionals i 

normatives (+T+N-C), –engronsador és normal a les obres normatives i la resta les arreplega IIFV 
(19962)–; esgrunsador/a és una variant no tradicional (no la produeixen els adults de la comarca) i no 
normativa (-T-N-C) ; engronxador és una innovació no normativa (-T-N-C) ; balancí és també una 
innovació no normativa (-T-N-C), ja que no té el sentit que es demanava en l’enquesta ; columpio és un 
castellanisme tradicional (+T-N+C), i columpi és una innovació castellanitzant (-T-N+C). 

756 Sembla que en aquest mot s’ha produït un procés d’especialització del significat, fenomen habitual 
que apareix en molts altres casos en la parla dels valencians (suc - zumo, aixeta - grifo, etc.). Per a alguns 
informants una engrunsadora és la que està feta de corda i penja de la branca d’un arbre, mentre que les 
engrunsadores metàl·liques que solen col·locar-se en les places públiques en l’actualitat (com la que es 
mostrava en el dibuix de l’enquesta) són columpios. 
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descriu aquest ús en el parlar d’Elx : el mot illa només s’empra per a referir-se a l’Illa 
Plana, mentre que la resta són isles. Els resultats arreplegats són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

illa – 22.2% (2) 88.4% (99)  64.3% (9) 93.1% (27) 82.9% (29) 100% (34) 
isla 94.1% (16) 77.8% (7) 11.6% (13)  35.7% (5) 6.9% (2) 17.1% (6) – 
irla 5.9% (1) – –  – – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
illa – 12.5% (1) 11.1% (1)  100% (23) 94.4% (17) 80.3% (49) 
isla 100% (9) 87.5% (7) 77.8% (7)  – 5.6% (1) 19.7% (12) 
irla – – 11.1% (1)  – – – 
taula 80 : resultats del mot illa 

Es pot veure que mentre la generació dels avis és categòrica en l’ús del mot 
isla,757 la forma normativa illa s’ha introduït tímidament en la generació dels pares 
(22.2%) i és clarament majoritària (88.4%) en la dels fills. L’ús de la variant 
castellanitzada entre els jóvens està clarament relacionada amb el programa educatiu 
vehiculat en castellà (el 35.7% dels alumnes d’aquest programa produeixen isla). Per 
localitats és a Xixona on hi ha una major presència del castellanisme isla entre els 
jóvens (19.7%).758 

Platja759 : Segura (1996 : 228) documenta la forma platja en diversos llibres de 
festa d’Alacant dels anys trenta i explica que en el parlar d’Alacant s’ha estés 
modernament el castellanisme plaia. Hem comprovat que la gent major, encara que 
coneix el mot platja, utilitza preferentment l’expressió anar a la mar en comptes d’anar 
a la platja, avui més freqüent. Els resultats arreplegats en l’enquesta són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

platja 29.4% (5) 22.2% (2) 90.2% (101)  71.4% (10) 89.7% (26) 91.4% (32) 97.1% (33) 
plaia 70.6% (12) 77.8% (7) 9.8% (11)  28.6% (4) 10.3% (3) 8.6% (3) 2.9% (1) 

                                                 
757 La forma irla és simplement un cas de rotacisme. 
758 Les tendències són semblants a les arreplegades per al mateix mot per Ponsoda i Segura (1997 : 81). 

Cal considerar que isla és la forma tradicional, no normativa i influïda pel castellà (+T-N+C) i illa la 
forma no tradicional i normativa (-T+N-C). 

759 Seguint Ponsoda i Segura (1997 : 80) es considera que la substitució de platja per plaia és un 
fenomen lèxic (i no fonètic) perquè afecta persones que no manifesten aquesta interferència fonètica en 
altres mots que també presenten el so [d Z]. 



 

El model de llengua  Pàg. 638 

 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
platja 11.1% (1) 62.5% (5) 11.1% (1)  100% (23) 88.9% (16) 86.9% (53) 
plaia 88.9% (8) 37.5% (3) 88.9% (8)  – 11.1% (2) 13.1% (8) 
taula 81 : resultats del mot platja 

Mentre que en les generacions adultes predomina l’ús de la variant 
castellanitzada plaia (70.6% entre els avis i 77.8% entre els pares), entre els jóvens s’ha 
imposat l’ús de la variant normativa platja (90.2%), sobretot entre els alumnes dels 
programes educatius bilingües i especialment entre els alumnes catalanoparlants 
escolaritzats en la pròpia llengua (97.1%). Els resultats dels jóvens per localitats semblen 
confirmar que la presència del mot plaia està relacionada amb el contacte amb el model 
de llengua tradicional, ja que a Alacant no es detecta.760  

Vaixell : El DCBV explica que el mot vaixell és un arcaisme que només utilitzen 
els mariners vells de Mallorca, però que s’ha reintroduït modernament dins de la llengua 
literària per substituir el castellanisme barco. D’aquest darrer mot diu que està introduït 
i arrelat dins del tot el territori del domini lingüístic. Alguns lexicògrafs, com ara 
Coromines (1980-1991), no en condemnen l’ús. A més, el mot barco té entrada pròpia 
en obres lexicogràfiques com el Gran Larousse Català.761 Pel que fa als mitjans de 
comunicació audiovisual, mentre hi ha alguns que solen limitar l’ús de barco, com ara la 
TV3,762 n’hi ha d’altres, com el Canal 9, que utilitzen aquest mot sistemàticament i, en 
canvi, no empren gairebé mai vaixell. Els resultats arreplegats són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

vaixell – – 68.8% (77)  64.3% (9) 72.4% (21) 68.6% 
(24) 

67.6% 
(23) 

barca – – 1.8% (2)  – 3.4% (1) 2.9% (1) – 
barco 100% (17) 100% (9) 19.6% (22)  21.4% (3) 13.8% (4) 20% (7) 23.5% (8) 
barc – – 9.8% (11)  14.3% (1) 10.3% (3) 8.6% (3) 8.8% (3) 

                                                 
760 Aquestes tendències són globalment semblants a les que presenten Ponsoda i Segura (1997 : 81). Cal 

considerar que platja és una variant tradicional i normativa (+T+N-C) i plaia una forma tradicional no 
normativa i castellanitzant (+T-N+C). 

761 L’anàlisi de la lexicografia catalana actual editada per Solà (1992) resulta molt útil per a contrastar 
els criteris d’acceptació d’alguns mots conflictius –com ara el cas de barco– dins de les diferents obres 
lexicogràfiques. 

762 El llibre d’estil de la TV3 recomana limitar l’ús de barco als nivells informals i no especialitzats 
(Comissió de Normalització Lingüística de TVC, 1995 : 158). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
vaixell – – –  82.6% (19) 72.2% (13) 60.7% (38) 
barca – – –  4.3% (1) – 1.6% (1) 
barco 100% (9) 100% (8) 100% (9)  – 22.2% (4) 27.9% (17) 
barc – – –  13% (3) 5.6% (1) 9.8% (6) 
taula 82 : resultats del mot vaixell 

S’observa la introducció de la variant normativa vaixell –desconeguda entre les 
generacions adultes– en un 68.8% dels jóvens. Encara que la introducció de vaixell 
apareix en tots els programes educatius, els alumnes del programa monolingüe són els 
que menys la incorporen, mentre que dins dels programes bilingües són els alumnes de 
primera llengua castellana els que destaquen en l’acceptació de la variant normativa.763 
Per localitats l’ús de la variant normativa és superior a Alacant (82.6%).764 Aquests 
resultats indiquen que els alumnes amb menor contacte amb el model de llengua 
col·loquial tradicional (bé perquè no és present en el context o bé perquè són de primera 
llengua castellana) són els que accepten amb més facilitat les innovacions normatives. 

Vorera : Colomina (1985a : 194-195, 335) explica que el valencià de l’Alacantí-
Vinalopó empra el castellanisme baldosa en comptes d’un altre castellanisme, cera 
< acera, habitual en el valencià general. La isoglossa que separa les formes cera i 
baldosa coincideix amb la línia fronterera Biar-Busot, amb les úniques excepcions de 
cera a Crevillent i cera juntament amb baldosa a Xixona. Colomina creu que el mot 
baldosa prové del murcià, des d’on deu haver-se introduït en la zona que es comenta. 
També assenyala l’existència d’algunes creacions lèxiques interessants que no figuren al 
DCBV amb aquest sentit : penya a Monòver, rajola (pronunciat rejola) a Novelda i 
gradeta (pronunciat graeta) a Mutxamel. Segura (1985 : 125) confirma l’ús del mot 
baldosa al municipi d’Alacant, però assenyala que en algunes zones del terme i de la 
ciutat ja ha penetrat el castellanisme cera. Els mots arreplegats en l’enquesta són :  

                                                 
763 Si bé les tendències que s’han trobat són semblants a les descrites per Ponsoda i Segura (1997 : 81) 

hi ha una diferència important en el fet que aquests autors troben una producció del mot vaixell molt 
inferior (15.52%) entre els alumnes catalanoparlants escolaritzats en castellà. 

764 Cal considerar vaixell com una innovació normativa (-T+N-C), barca com una forma tradicional i 
normativa (+T+N+C), barco com una forma tradicional no normativa (+T-N+C), i barc com una innovació 
no normativa (-T-N+C). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

vorera – – 20.5% (23)  7.1% (1) 17.2% (5) 31.4% 
(11) 

17.6% (6) 

volera – – 1.8% (2)  – – 2.9% (1) 2.9% (1) 
vora – – 1.8% (2)  – – – 5.9% (2) 
baldosa 82.4% (14) 44.4% (4) 8.9% (10)  7.1% (1) – 8.6% (3) 17.6% (6) 
cera 17.6% (3) 55.6% (5) 65.2% (73)  85.7% (12) 75.9% (22) 57.1% 

(20) 
55.9% 
(19) 

acera – – 1.8% (2)  – 6.9% (2) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
vorera – – –  34.8% (8) – 23% (14) 
volera – – –  – – 3.3% (2) 
vora – – –  – 5.6% (1) 1.6% (1) 
baldosa 100% (9) 100% (8) 11.1% (1)  4.3% (1) 33.3% (6) 3.3% (2) 
cera – – 88.9% (8)  56.5% (13) 55.6% (10) 68.9% (42) 
acera – – –  4.3% (1) 5.6% (1) – 
taula 83 : resultats del mot vorera 

Es pot veure que l’estat dialectal reflectit pels resultats de les generacions 
adultes és semblant al descrit per Colomina : ús majoritari de cera a Xixona (amb algun 
cas de baldosa), i ús de baldosa a Alacant i a Mutxamel. Entre els jóvens s’ha imposat 
la variant cera d’una manera generalitzada a totes les localitats, i sobretot a Xixona on 
és la forma tradicional més emprada. L’ús de la variant normativa vorera és globalment 
del 20.5% i es concentra en els alumnes dels programes educatius bilingües, 
especialment en els alumnes bilingües d’aquests programes. Els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe destaquen per l’ús de les variants 
tradicionals castellanitzades.  

Per localitats, s’observa que a Mutxamel no apareix en absolut la variant 
normativa vorera i, per contra, té una presència destacada la variant baldosa, 
tradicional en aquesta localitat. Si, a més, s’observa que el mot baldosa no ha estat 
produït pels alumnes de primera llengua castellana, sembla com si a ulls dels alumnes el 
mot baldosa (pronunciat normalment amb essa sonora) fos una forma catalana enfront 
del mot cera, molt més semblant al mot castellà acera que té el mateix significat.765 

                                                 
765 Cal considerar vorera com una innovació normativa (-T+N-C), volera i vora com a innovacions no 

normatives (-T-N-C), baldosa i cera com a formes tradicionals no normatives i castellanitzants (+T-N+C) 
i acera com una forma no tradicional, no normativa i castellanitzant (-T-N+C). 
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7.7.7.1.3 Les persones (els cos, les malalties, els vestits i altres mots) 

Arracades : Colomina (1985a : 191) assenyala que molts pobles valencians han 
adoptat el mot castellà pendientes en comptes del mot genuí arracades. Algunes 
poblacions de l’Alacantí-Vinalopó han integrat el mot en la forma pendents (Elx, Santa 
Pola i Guardamar), i en algun cas –Novelda– la integració només és parcial (pendients). 
Per a Colomina, aquesta integració pot ser un símptoma de dependència respecte de la 
llengua dominant, ja que pot indicar que hom no és capaç de diferenciar allò que és 
propi d’allò que pertany a un altre codi. El mateix autor (1986 : 310) assenyala que 
Xixona és l’única població de la comarca de l’Alacantí que manté el mot arracaes, 
mentre que a la resta de les localitats de l’Alacantí hi ha pendientes. El DCVB 
documenta la forma arracada (pronunciada arracà) a València, i arracade a Sueca. 
Segura (1996 : 118) arreplega arracaes en els llibres de festa d’Alacant, i assenyala que 
també existeix la forma racaes, i que el mot ha estat substituït recentment per les formes 
castellanitzants pendiente, piniente o pinyente. A Alacant el mot arracada es manté en 
l’actualitat referit a les que s’utilitzen per a ballar les danses tradicionals, que tenen una 
forma especial,766 però en la resta de casos s’ha substituït per pendiente o les seues 
variants, tal i com descriu Segura.767 Les formes arreplegades són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

arraca(d)es 29.4% (5) 22.2% (2) 63.4% (71)  50% (7) 72.4% (21) 77.1% 
(27) 

47.1% 
(16) 

pendientes 52.9% (9) 77.8% (7) 18.8% (21)  7.1% (1) 3.4% (1) 17.1% (6) 38.2% 
(13) 

penientes 11.8% (2) – –  – – – – 
pendients 5.9% (1) – 10.7% (12)  42.9% (6) 3.4% (1) 2.9% (1) 11.8% (4) 
pendents – – 7.1% (8)  – 20.7% (6) 2.9% (1) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
arraca(d)es – 12.5% (1) 66.7% (6)  100% (23) 55.6% (10) 50.8% (31) 
pendientes 66.7% (6) 87.5% (7) 33.3% (3)  – 11.1% (2) 27.9% (17) 
penientes 22.2% (2) – –  – – – 
pendients 11.1% (1) – –  – 22.2% (4) 13.1% (8) 
pendents – – –  – 11.1% (2) 8.2% (5) 
taula 84 : resultats del mot arracada 
                                                 

766 Devem aquesta informació a Miquel-Àngel Flores i Abad. Les arracades de ballar són llargues i 
pengen, mentre que les arracades més habituals solen ser apegades a l’orella. 

767 Segura (1998 : 141) també troba a Elx el mot arracada però amb un sentit diferent : “penjoll d’un 
grapat de grans de raïm”. 
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L’estat dialectal ací descrit és semblant als explicats per Colomina i per Segura, 
però permet fer-hi alguna puntualització : l’ús d’arracada a Xixona encara és categòric 
entre els avis, però baixa al 40% en la generació dels pares, que ja utilitza 
majoritàriament el mot castellà pendiente. A Mutxamel predomina pendiente, però hi ha 
un cas d’arracada entre els més majors que indica que el mot no és totalment 
desconegut. A Alacant només s’ha obtingut el mot pendiente i alguna de les variants 
descrites per Segura : penientes o l’adaptació pendients.  

Entre els jóvens predomina la forma tradicional i normativa arracades, encara 
que amb diferències importants entre les localitats : el 100% dels jóvenes d’Alacant han 
produït aquesta forma mentre que a Mutxamel i a Xixona hi ha percentatges d’ús 
d’aquest mot que es mouen al voltant del 50%. Els grups que més utilitzen la forma 
normativa són els castellanoparlants i els bilingües dels programes educatius bilingües 
(amb percentatges superiors al 70%), mentre que els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües i els catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe empren 
el mot arracada en percentatges inferiors (al voltant del 50%). 

Aquests resultats indiquen que el mot arracada, encara que és tradicional a la 
comarca, funciona en la pràctica com una innovació normativa, per la qual cosa és més 
acceptat pels alumnes que tenen menys contacte amb el model de llengua tradicional. 
Un últim resultat que diferència els estudiants respecte de les generacions adultes és l’ús 
molt superior de les adaptacions tipus pendent o pendient, que en conjunt arriben al 
17.9% i que són més freqüents entre els alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües (24.1%).768 

Butxaca : El DCVB documenta al País Valencià butxaca a Alzira i Pego, boljaca 
a València i Sanet, i borjaca a Benassal. Segura (1996 : 141) descriu la forma híbrida 
boltxaca en els llibrets de festa d’Alacant, però també assenyala que si bé el mot ha 
estat substituït pel castellà bolsillo, encara se sent butjaca en el camp i entre els vells de 
la ciutat. En l’enquesta s’ha arreplegat :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

butxaca – – 26.8% (30)  21.4% (3) 34.5% (10) 34.3% 14.7% (5) 

                                                 
768 Cal considerar arracada com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), pendiente i peniente com a 

formes tradicionals, no normatives i castellanitzants (+T-N+C), i les adaptacions pendients i pendents com 
a formes no tradicionals, no normatives i castellanitzants (-T-N+C). 
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(12) 
butjaca 23.5% (4) 55.6% (5) 47.3% (53)  42.9% (6) 37.9% (11) 42.9% 

(15) 
61.8% 
(21) 

bolsillo 76.5% (13) 44.4% (4) 25.9% (29)  35.7% (5) 27.6% (8) 22.9% (8) 23.5% (8) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
butxaca – – –  34.8% (8) 16.7% (3) 26.2% (16) 
butjaca – – 100% (9)  47.8% (11) 27.8% (5) 54.1% (33) 
bolsillo 100% (9) 100% (8) –  17.4% (4) 55.6% (10) 19.7% (12) 
taula 85 : resultats del mot butxaca 

L’estat dialectal observat és molt clar : ús de butjaca entre els adults de Xixona i 
ús de bolsillo a Mutxamel i a Alacant. Entre els jóvens predominen les formes 
normatives butxaca (26.8%) i, sobretot, butjaca (47.3%). L’ús de bolsillo entre els 
jóvens (25.9%) és molt inferior al dels adults, i només destaca l’ús dels alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà (35.7%), que en tot cas continua 
essent inferior al dels adults. Sí que hi ha diferències notables entre les localitats, ja que 
els jóvens de Mutxamel destaquen en l’ús de la variant castellanitzant bolsillo 
(55.6%).769 

Canell : El DCBV no documenta l’ús del mot canell al País Valencià. Sí que hi 
arreplega, en canvi, altres mots com ara braó (Maestrat), gobanella (a València i l’Alt 
Maestrat) i monyeca o monyica, formes aquestes últimes que es troben tant al català 
oriental com a l’occidental, i que al País Valencià són pronunciades de maneres 
diferents : munyica (Castelló, València, Crevillent), monyique (Sueca), monyica (Xàtiva, 
Alacant i Guardamar) i monyiqueta (Benilloba i Beniali). Segura (1996 : 213) arreplega 
monyiqueta a Alacant.770 Les formes arreplegades en l’enquesta són :  

                                                 
769 Cal considerar butjaca com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), ja que es tracta simplement 

d’una variant de pronúncia del mot butxaca. La pronunciació butxaca, apresa a través de la llengua escrita, 
es considera una innovació normativa (-T+N-C). Per últim, bolsillo és una forma tradicional no normativa 
i castellanitzant (+T-N+C). 

770 La lexicografia valenciana moderna (Colomina, 1995 : 155) recull les formes puny, monyó, canell, 
monyeca, braó, gobanilla, munyiqueta, munyeca, monyica, munyica i gobanella. Casanova (1990 : 132) 
proposa les formes govanella i monyica per a l’ús en els mitjans de comunicació valencians. 
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AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - L. 

Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

canell – – 2.7% (3)  – – 5.7% (2) 2.9% (1) 
monyica / munyica 
/ monyiqueta / 
munyiqueta771 

94.1%(16) 100%(9) 78.6% (88) 

 

92.9%(13) 
58.6% (17) 74.3% (26) 94.1% (32) 

munyeca / 
munyequeta 5.9% (1) – 18.7% (21) 

 
7.1% (1) 

41.4% (12) 
20% (7) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
canell – – –  8.7% (2) – – 
monyica / munyica 
/ monyiqueta / 
munyiqueta 100% (9) 100% (8) 88.9% (8) 

 

82.6% (19) 77.8% (14) 78.7% (48) 

munyeca / 
munyequeta – – 11.1% (1) 

 
8.7% (2) 22.2% (4) 21.3% (13) 

taula 86 : resultats del mot canell 

Mentre que en les generacions adultes predominen totalment les formes 
tradicionals que poden considerar-se normatives (monyiqueta, munyiqueta i munyica), 
l’ús d’aquestes formes ha baixat al 78.6% entre els jóvens, mentre que ha augmentat 
paral·lelament l’ús de les innovacions castellanitzants munyeca i munyequeta (18.7%). 
Per contra, la introducció de la innovació normativa canell és molt reduïda (2.7% del 
total d’alumnes) i es localitza únicament a Alacant. 

Els resultats per grups mostren que l’ús de les variants castellanitzants està 
relacionat amb la primera llengua dels alumnes, ja que és més important entre els 
alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (41.4%), seguits dels alumnes 
bilingües dels mateixos programes (20%), mentre que és pràcticament inexistent entre 
els alumnes catalanoparlants escolaritzats en català (2.9%).772 

                                                 
771 La forma més freqüent d’aquest grup entre els alumnes és monyica (l’han produïda 50 alumnes, el 

44.6% del total), seguida de monyiqueta (34 alumnes, el 30.4% del total). Munyica i munyiqueta compten 
només amb 2 produccions cadascuna, que representen l’1.8% del total en cada cas. Entre la gent gran la 
forma més habitual és monyiqueta (12 realitzacions, 70.6%), seguida de munyiqueta (3 realitzacions, 
17.6%) i munyica (una única realització, 5.9%). El 100% dels pares han produït monyiqueta. 

772 Canell és una innovació normativa (-T+N-C). Monyica, munyica, monyiqueta i munyiqueta són 
formes tradicionals i castellanitzants, que cal considerar normatives perquè IIFV (19962) arreplega 
monyica amb aquest sentit, i les altres formes són, bé variants de pronunciació, bé diminutius (+T+N+C). 
Munyeca o munyequeta són formes no tradicionals, no normatives i castellanitzants (-T-N+C). 
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Clau : Dent puntada situada a cada costat de les incisives (ullal). El DCVB 
arreplega el mot genèricament a tot el domini lingüístic català. La forma ullal, també 
comuna, només la documenta amb aquest sentit en el País Valencià a la comarca del 
Maestrat. El mot clau és el proposat per Casanova (1990 : 127) per al model de llengua 
dels mitjans de comunicació valencians. Les formes arreplegades són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. 

- L. 
Castellà 

Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

claus773 88.2% (15) 55.6% (5) 11.1% (11)  9.1% (1) – 15.6% (5) 16.1% (5) 

ullals – – 1% (1)  – – – 3.2% (1) 
canins – – 9.1% (9)  – 4% (1) 15.6% (5) 9.7% (3) 
colmills / 
colmells – – 5.1% (5) 

 
– 12% (3) 3.2% (1) 3.2% (1) 

colmillos 11.8% (2) 44.4% (4) 73.7% (73)  90.9% 
(10) 

84% (21) 65.6% (21) 67.7% (21) 

+T+N-C 88.2% (15) 55.6% (5) 11.1% (11)  9.1% (1) – 15.6% (5) 16.1% (5) 
-T+N-C – – 1% (1)  – – – 3.2% (1) 
-T-N+C 11.8% (2) 44.4% (4) 87.9% (87)  90.9% 

(10) 
100% (25) 84.4% (27) 80.7% (25) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
claus 88.9% (8) 62.5% (5) 77.8% (7)  5.6% (1) – 15.8% (9) 
ullals – – –  – – 1.8% (1) 
canins – – –  11.1% (2) 13.3% (2) 8.8% (5) 
colmills / 
colmells – – –  – 20% (3) 1.8% (1) 

colmillos 11.1% (1) 37.5% (3) 22.2% (2)  83.3% (15) 66.7% (10) 71.9% (41) 
+T+N-C 88.9% (8) 62.5% (5) 77.8% (7)  5.6% (1) – 15.8% (9) 
-T+N-C – – –  – – 1.8% (1) 
-T-N+C 11.1% (1) 37.5% (3) 22.2% (2)  94.4% (17) 100% (15) 82.5% (47) 
taula 87 : resultats del mot clau 

Es comprova que hi ha un procés de substitució generacional de la forma 
tradicional i normativa claus per la forma castellana colmillos o per adaptacions 
fonètiques d’aquest mot. Mentre que la introducció de la variant normativa ullals és 
pràcticament inexistent (1%), sí que s’ha introduït en un cert grau (9.1%) la innovació 
no normativa canins. Per grups, s’observa que la forma clau és totalment desconeguda 
per als alumnes de primera llengua castellana, i que l’ús d’aquesta variant, si bé és molt 

                                                 
773 Hi ha 13 alumnes (l’11.6% del total) que no recorden (o no coneixen) el mot. 
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reduït, està relacionat amb la primera llengua catalana i amb els programes educatius 
vehiculats en català.774 

Cognom : Colomina (1985a : 191, 330 ; 1986 : 310) arreplega la forma adaptada 
apellit a Agost, Sant Vicent, Busot i Aigües de Busot, mentre que a la resta de la 
comarca arreplega apellido. Igual que en el cas del mot pendiente, assenyala que molts 
pobles valencians han adoptat el mot castellà apellido, i que la integració (apellit) pot 
ser més un símptoma de dependència respecte de la llengua dominant que de vitalitat de 
la llengua pròpia. Pel que fa a les formes genuïnes, el DCVB documenta llinatge a tot el 
País Valencià. Els resultats arreplegats són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

cognoms 5.9% (1) 11.1% (1) 81.3% (91)  64.3% (9) 89.7% (26) 85.7% 
(30) 

76.5% 
(26) 

apellits 29.4% (5) 11.1% (1) 8% (9)  21.4% (3) 6.9% (2) 5.7% (2) 5.9% (2) 
apellidos 64.7% (11) 77.8% (7) 10.7% (12)  14.3% (2) 3.4% (1) 8.6% (3) 17.6% (6) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
cognoms – 25% (2) –  100% (23) 77.8% (14) 75.4% (46) 
apellits 44.4% (4) – 22.2% (2)  – 5.6% (1) 9.8% (6) 
apellidos 55.6% (5) 75% (6) 77.8% (7)  – 16.7% (3) 14.8% (9) 
taula 88 : resultats del mot cognom 

Aquests resultats permeten matisar la descripció de Colomina, ja que també es 
diu la forma adaptada apellit a Alacant i, en menor grau, a Xixona. Entre els jóvens s’ha 
imposat clarament la variant innovada i normativa cognom (81.3%), que està vinculada 
clarament als programes educatius bilingües i que té major difusió entre els alumnes de 
primera llengua castellana i bilingües. Per localitats, tornen a ser els jóvens d’Alacant –
que tenen menor contacte amb el model lingüístic col·loquial tradicional– els que 
destaquen per l’acceptació de la innovació normativa (100%).775 

                                                 
774 Claus seria la forma tradicional i normativa (+T+N-C), ullals seria una innovació normativa 

(-T+N-C), i colmillos i les seues variants són innovacions castellanitzants (-T-N+C). Canins és una 
innovació no normativa, ja que els diccionaris arrepleguen dent canina com a sinònim d’ullal, però cal 
remarcar que la forma masculina que empren els alumnes (canins) no es correspon amb el gènere d’aquest 
mot. Potser es tracta d’una forma castellanitzant (-T-N+C). 

775 Cognoms, malgrat que haja aparegut esporàdicament entre pares i avis, és una innovació normativa 
(-T+N-C) i apellits o apellidos les formes tradicionals no normatives i castellanitzants (+T-N+C). 
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Constipat : Colomina (1985a : 183 ; 1986 : 309) assenyala que en general 
s’empra la forma constipat al nord de la línia Biar-Busot (pronunciada costipat) i 
refredat al sud. En l’Alacantí s’utilitzen tant la forma constipat com la forma refredat 
(pronunciada refreat), igual que a Onil i al Camp de Mirra. En concret, a la Torre només 
s’empra constipat, a Agost i a Sant Vicent només hi ha refredat, i a la resta de 
l’Alacantí s’empren indistintament l’un i l’altre mot. En l’enquesta s’ha arreplegat :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

constipat 47.1% (8) 66.7% (6) 82.1% (92)  85.7% (12) 82.8% (24) 77.1% 
(27) 

85.3% 
(29) 

refre(d)at 52.9%(9) 33.3% (3) 17% (19)  14.3% (2) 17.2% (5) 20% (7) 14.7% (5) 
resfriat – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
constipat 55.6% (5) 37.5% (3) 66.7% (6)  78.3% (18) 77.8% (14) 88.5% (54) 
refre(d)at 44.4% (4) 62.5% (5) 33.3% (3)  21.7% (5) 22.2% (4) 9.8% (6) 
resfriat – – –  – – 1.6% (1) 
taula 89 : resultats del mot constipat 

Els resultats de les dues generacions adultes confirmen la descripció dialectal de 
Colomina. També s’observa com la variant constipat està guanyant terreny a refredat, 
que passa de ser majoritària entre els més majors (52.9%) a ser bastant minoritària entre 
els jóvens (17%). Aquest procés es troba més avançat a Xixona, cosa lògica perquè la 
forma constipat també predomina entre els adults d’aquesta població per causa de la 
major proximitat a la frontera històrica Biar-Busot.776 

Geniva : En aquest cas es vol saber si es manté l’ús de la forma tradicional i 
normativa (geniva) o si, pel contrari, l’ús del mot s’ha castellanitzat. Els resultats 
obtinguts són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

geniva 777 88.2% (15) 100% (9) 53.8% (50)  54.5% (6) 4.5% (1) 58.1% 
(18) 

86.2% 
(25) 

                                                 
776 Tant constipat com refredat són formes tradicionals i normatives (+T+N-C). Per contra, resfriat és 

una innovació castellanitzant (-T-N+C). 
777 Cal destacar que 19 alumnes (el 17% del total) no han produït cap mot en aquest ítem. 
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encia 11.8% (2) – 46.2% (43)  45.5% (5) 95.5% (21) 41.9% 

(13) 
13.8% (4) 

 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
geniva 77.8% (7) 100% (8) 100% (9)  35% (7) 41.7% (5) 69.2% (36) 
encia 22.2% (2) – –  65% (13) 58.3% (7) 30.8% (16) 
taula 90 : resultats del mot geniva 

El mot geniva és la forma tradicional en la comarca, encara que a Alacant hi ha 
una certa introducció del castellanisme encia entre els adults. L’ús d’aquest mot entre 
els jóvens està relacionat amb la primera llengua, ja que l’ús de geniva entre els alumnes 
de primera llengua castellana escolaritzats en català és anecdòtic (4.5%), i amb el 
programa educatiu (hi ha una diferència en l’ús de geniva de 31.7 punts a favor dels 
alumnes catalanoparlants dels programes bilingües respecte dels alumnes 
catalanoparlants i bilingües dels programes monolingües).778 El fet que el 17% dels 
alumnes desconeguen el mot s’ha de valorar com una mostra de l’empobriment lèxic 
que es pot detectar entre la joventut. 

Pinta : Estri consistent en una làmina prima oblonga de metall, fusta, os, vori, 
matèria plàstica, etc., proveïda de pues més o menys espesses en una de les vores 
llargues, o en ambdues, que serveix per a desembullar i pentinar els cabells. El DCVB 
arreplega diverses formes al País Valencià, com ara pinta, batidor i escarpidor. Del mot 
pinta arreplega les variants pinte i pinti, sense especificar-ne la procedència. No hi 
inclou la forma pintó (amb el mateix sentit hi ha la pinta espessa o llemenera). Aquests 
mots corresponen a objectes que si bé tenien funcions semblants –tots servien per a 
arreglar els cabells–, no eren idèntics ni servien per al mateix. Un dels informants de 
Mutxamel ens ha explicat que en temps encara recents moltes famílies –com ara la 
seua– disposaven d’una capsa de pentinar on hi havia diferents estris (pinta, pintó, 
escarpidor...) per a arreglar el cabell, però en l’actualitat aquest informant utilitza el mot 
peine perquè assegura que si utilitzés altres paraules la gent més jove no l’entendria. 
Segura (1996 : 173 ; 1998 : 125-126) arreplega pintó i pintot a Elx, i escarpidor a 
Alacant i a Elx.779 Les formes arreplegades són : 

                                                 
778 Geniva és la forma tradicional i normativa (+T+N-C) i encia una innovació castellanitzant (-T-N+C). 
779 Colomina (1991 : 268) assenyala l’ús de pinta a la Marina Baixa i a Alcoi, i diu que és general en el 

parlar valencià. També recull pintó a diversos pobles de la Marina Baixa. Assenyala l’ús de batidor a 



 

El model de llengua  Pàg. 649 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües - 
L. Català 

Català -  
L. Català 

pinta – – 29.1% (32)  – 42.9% (12) 38.2% (13) 20.6% (7) 
escarpi(d)or – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
bati(d)or 70.6% (12) 33.3% (3) 11.8% (13)  7.1% (1) 3.6% (1) 23.5% (8) 8.8% (3) 
pintó – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
pintí – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 
raspall – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 
peine 29.4% (5) 66.7% (6) 54.5% (60)  78.6% (11) 53.6% (15) 35.3% (12) 64.7% (22) 

cepillo780 – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 

-T+N-C – – 30% (33)  7.1% (1) 42.9% (12) 38.2% (13) 20.6% (7) 
+T+N-C 70.6% (12) 33.3% (3) 12.7% (14)  7.1% (1) 3.6% (1) 23.5% (8) 11.8% (4) 
-T-N-C – – 1.8% (2)  – – 2.9% (1) 2.9% (1) 
-T-N+C 29.4% (5) 66.7% (6) 55.5%(61)  85.7% (12) 53.6% (15) 35.3% (12) 64.7% (22) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
pinta – – –  65.2% (15) 5.9% (1) 23.3% (14) 
escarpi(d)or – – –  4.3% (1) – – 
bati(d)or 66.7% (6) 50% (4) 55.6% (5)  13% (3) 5.9% (1) 15% (9) 
pintó – – –  – – – 
pintí – – –  – – – 
raspall – – –  – – 1.7% (1) 
peine 33.3% (3) 50% (4) 44.4% (4)  17.4% (4) 88.2% (15) 58.3% (35) 
cepillo – – –  – – 1.7% (1) 
-T+N-C – – –  65.2% (15) 5.9% (1) 25% (15) 
+T+N-C 66.7% (6) 50% (4) 55.6% (5)  17.4% (4) 5.9% (1) 15% (9) 
-T-N-C – – –  – – – 
-T-N+C 33.3% (3) 50% (4) 44.4% (4)  17.4% (4) 88.2% (15) 60% (36) 
taula 91 : resultats del mot pinta 

Els resultats de les generacions adultes mostren que la forma tradicional més 
estesa en la comarca és batidor, que és majoritària entre la gent gran (70.6%), però que 
és abandonada pels pares (33.3%) a favor del castellanisme peine, que guanya terreny 
(66.7%). Entre les jóvens la forma batidor és clarament minoritària (11.8%), però s’ha 
introduït amb força la innovació normativa pinta (29.1%). De tota manera, la forma 
predominant entre els jóvens continua essent el castellanisme peine (54.5%). Si es 
comparen els resultats dels diferent grups d’alumnes s’observa que la introducció de la 
innovació normativa pinta és més important entre els alumnes castellanoparlants i 
bilingües dels programes educatius bilingües, mentre que els alumnes de primera llengua 

                                                                                                                                               
Crevillent, Xixona, Penàguila, Beniarres, Xàbia i Confrides, i d’escarpidor al Pinós, Guardamar i Pego, 
així com entre els vells d’Alcoi. 

780 Pronunciat amb [s]. 
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catalana presenten uns percentatges superiors d’ús de peine, resultat que s’explica pel 
major contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional. Aquesta explicació està 
reforçada pel fet que la introducció de pinta és molt superior a Alacant (62.5%), 
localitat en què els alumnes tenen menor contacte amb el model de llengua col·loquial. 
De fet, s’observa que els alumnes de Mutxamel destaquen per l’ús de la variant 
castellanitzant peine (88.2%), 28.2 punts per damunt dels alumnes de Xixona i 70.8 
punts per damunt dels d’Alacant.781 

Rellotge : En aquest cas es vol aclarir si es manté la forma col·loquial i 
tradicional rellonge o hi ha la introducció de la forma normativa rellotge.782 El DCVB 
arreplega les pronúncies tradicionals amb –n– (relonge, rellonge o similars) a 
pràcticament tot el País Valencià (Morella, Castelló, Vinaròs, Sueca, Pego, Alcoi, 
Alacant o València). La forma normal a Alacant segons el DCVB és rellonge. Els 
resultats arreplegats en l’enquesta són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

rellotge – – 72.3% (81)  50% (7) 79.3% (23) 71.4% (25) 76.5% (26) 
rellonge / 
relonge 100% (17) 100% (9) 27.7% (31)  50% (7) 20.7% (6) 28.6% (10) 23.5% (8) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
rellotge – – –  95.7% (22) 66.7% (12) 63.9% (39) 
rellonge / 
relonge 100% (9) 100% (8) 100% (9)  4.3% (1) 33.3% (6) 36.1% (22) 

taula 92 : resultats del mot rellotge 

Mentre que les variants col·loquials tradicionals rellonge o relonge són les 
úniques obtingudes en les dues generacions adultes, entre els jóvens la innovació 
normativa rellotge s’ha introduït amb força fins a arribar a ser molt majoritària (72.3%). 
Aquesta introducció està lligada a l’ensenyament, i sobretot als programes educatius 

                                                 
781 Cal considerar que batidor i escarpidor són formes tradicionals i normatives (+T+N-C), ja que totes 

dues són arreplegades per IIFV (19962). Pinta és una forma normativa no tradicional en la comarca 
(-T+N-C), ja que no han estat produïda per les generacions adultes. Els mots pintó i pintí són formes no 
tradicionals en la comarca i no normatives (-T-N-C) ; raspall és una innovació normativa (-T+N-C), ja que 
IIFV (19962) arreplega la forma “raspall del cap”, i peine i cepillo són innovacions castellanitzants 
(-T-N+C). 

782 Encara que el fenomen pot considerar-se fonètic, s’ha inclòs en l’apartat lèxic perquè es pot 
considerar que es tracta realment de la introducció d’una variant formal i normativa enfront d’una altra de 
col·loquial i tradicional. 
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bilingües, ja que els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà 
destaquen per ser els que mantenen en major grau l’ús de les variants tradicionals 
(50%). Per localitats, es torna a comprovar que a Alacant és on més s’ha introduït la 
innovació normativa rellotge (95.7%).783  

Singlot : Contracció espasmòdica del diafragma, que determina una brusca 
sotragada del tòrax i de l’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. Les formes genuïnes al País Valencià, 
arreplegades pel DCVB, són sanglot o xanglot (pronunciada també sangló, xenglot o 
xangló) i singlot o xinglot (també pronunciada xingló o singló ). En concret, arreplega 
xinglot a València, Cullera i Benilloba, singlot a Morella, Pego i Gandia, xanglot a Calp 
i xenglot a Oropesa i Benassal. Segura (1996 : 248, 270) arreplega singlot a Alacant, 
però assenyala que només es conserva entre els ancians, ja que la resta de la gent empra 
el castellanisme hipo. També hi arreplega la forma xanglot en un llibre de festa, però 
amb el sentit de sospir en què la inspiració i l’expiració es produeixen amb un moviment 
convulsiu, com els que solen acompanyar el plor desfet. A Elx (1998 : 146) arreplega 
xangló amb el sentit de singlot. Alguns informants adults ens han comentat que 
coneixen el mot, però que només l’usen per a referir-se al plor convulsiu dels nadons. 
Amb el sentit ací estudiat empren hipo. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 
 

AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - L. 

Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

singlot – – 7.1% (8)  – 3.4% (1) 14.3% (5) 5.9% (2) 
sanglot / 
xanglot784 11.8% (2) – 0.9% (1)  – 3.4% (1) – – 

hipo 88.2% (15) 100% (9) 87.5% (98)  92.9% (13) 89.7% (26) 80% (28) 91.2% (31) 
hip – – 4.5% (5)  7.1% (1) 3.4% (1) 5.7% (2) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS 

  
ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
singlot – – –  17.4% (4) – 4.9% (3) 
xanglot / 
sanglot 11.1% (1) 12.5% (1) –  4.3% (1) – – 

hipo 88.9% (8) 87.5% (7) 100% (9)  73.9% (17) 100% (18) 88.5% (54) 
hip – – –  4.3% (1) – 6.6% (4) 
taula 93 : resultats del mot singlot 

                                                 
783 Cal considerar rellonge o relonge com les formes tradicionals no normatives (+T-N-C) i rellotge 

com una innovació normativa (-T+N-C). 
784 Els dos membres de la generació de la gent gran han produït xanglot, mentre que l’estudiant ha 

produït sanglot. 
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En la generació dels avis s’han descobert els darrers vestigis de l’ús de la variant 
tradicional xanglot, que ja no apareix en la generació dels pares, que ha consumat el 
canvi envers el castellanisme hipo. La reintroducció entre els jóvens de les formes 
normatives singlot o xanglot és mínima (8%), i es localitza sobretot a Alacant. L’ús 
majoritari dels estudiants és el castellanisme hipo (87.5%), de vegades sota la forma 
adaptada hip (4.5%).785 

Taca : Colomina (1985a : 194, 334 ; 1986 : 310 ; 1991 : 311-312) indica que el 
substantiu taca i el verb tacar no s’usen en cap localitat de l’Alacantí-Vinalopó. En 
general, es produeixen les formes híbrides tatxa i tatxar al nord de la línia Biar-Busot, i 
els castellanismes manxa i manxar al sud. Pel que fa a la comarca de l’Alacantí, només 
s’usa la forma tatxa a Xixona i a la Torre.786 També existeix el verb sullar-se (amb el 
sentit d’embrutar-se, tacar-se) a tota la zona, llevat d’Alcoi, Onil, Castalla i Guardamar. 
En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

taca – – 45.5% (51)  14.3% (2) 24.1% (7) 62.9% 
(22) 

58.8% 
(20) 

tatxa 23.5% (4) 55.6% (5) 11.6% (13)  14.3% (2) 6.9% (2) 14.3% (5) 11.8% (4) 
manxa 76.5% (13) 44.4% (4) 42.9% (48)  71.4% (10) 69% (20) 22.9% (8) 29.4% 

(10) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
taca – – –  69.6% (16) 33.3% (6) 36.1% (22) 
tatxa – – 100% (9)  4.3% (1) – 19.7% (12) 
manxa 100% (9) 100% (8) –  26.1% (6) 66.7% (12) 44.3% (27) 
taula 94 : resultats del mot taca 

Els resultats de les generacions adultes confirmen la descripció dialectal de 
Colomina : tatxa a Xixona i manxa a Alacant i a Mutxamel. La introducció de la forma 
normativa taca entre els jóvens és important (45.5%), i es concentra sobretot entre els 
alumnes bilingües i catalanoparlants dels programes educatius bilingües, mentre que l’ús 
de manxa està clarament relacionat amb els alumnes de primera llengua castellana i amb 

                                                 
785 Cal considerar xanglot (o sanglot) com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), i singlot com una 

variant no tradicional (ja que no s’ha recollit en les generacions adultes) i normativa (-T+N-C). Hipo és 
una forma tradicional no normativa i castellanitzant (+T-N+C), i hip és una innovació castellanitzant 
(-T-N+C). 

786 Per a l’origen de tatxa i tatxar es pot consultar Veny (1978 : 223). 
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els alumnes escolaritzats en castellà. Per localitats, cal destacar la major introducció de 
la innovació normativa taca a Alacant (69.6%) i la forta penetració del castellanisme 
manxa a Xixona (43.3%), que està desplaçant la forma tradicional tatxa (19.7%).787 

7.7.7.1.4 Aliments 

Amanida : Plat compost principalment de verdura amanida amb sal, oli, vinagre, 
etc. El DCVB recull genèricament amanida al català oriental i a l’occidental i ensalada 
(pronunciat ensalà a València) també a tot el domini lingüístic. Les formes enciam o 
encisam s’arrepleguen a tot el domini lingüístic. A València, Castelló i Alacant hi ha la 
forma encisam, pronunciada ancisam. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

amanida788 – – 3.7% (4)  – – 6.1% (2) 5.9% (2) 

ensala(d)a 100% 
(17) 

100% (9) 93.6% (102)  100% (14) 92.9% (26) 93.9% (31) 91.2% (31) 

enciam / 
encisam – – 2.7% (3)  – 7.1% (2) – 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
amanida – – –  15% (3) – 1.6% (1) 
ensala(d)a 100% (9) 100% (8) 100% (9)  80% (16) 100% (18) 96.7% (59) 
encisam / 
enciam – – –  5% (1) – 1.6% (1) 

taula 95 : resultats del mot amanida 

La forma tradicional i normativa que arrepleguen en les dues generacions adultes 
és ensalada. Entre els jóvens continua essent la forma majoritària (91.1%), amb una 
mínima introducció de la innovació normativa amanida (3.4%) o d’altres variants com 
encisam o enciam (2.7%), que afecta sobretot els estudiants d’Alacant.789 

                                                 
787 Cal considerar taca com una innovació normativa (-T+N-C), tatxa com una forma tradicional i no 

normativa (+T-N-C) i manxa com una forma tradicional, no normativa i castellanitzant (+T-N+C). 
788 Hi ha 3 alumnes del PIL d’Alacant (un de primera llengua castellana i dos de bilingües) que han 

produït la variant cansalada, que sembla una hipercorrecció deguda a la manca de competència lingüística. 
789 Cal considerar ensalada com la forma tradicional i normativa (+T+N+C), amanida com una 

innovació normativa en la comarca (-T+N-C), encisam i enciam com a innovacions no normatives 
(-T-N-C), ja que les obres lexicogràfiques normatives no arrepleguen aquests mots amb el sentit 
d’amanida (hi ha les formes encisamada, enciamada o amanida d’encisam o d’enciam). 
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Entrepà : Panet migpartit o dues llesques de pa amb un tall de carn, embotit, 
formatge, etc., a dins. La lexicografia valenciana actual recull les formes entrepà, 
sandvitx, badall, emparedat, mossegadeta i cantell (Colomina, 1995 : 146). El mot 
entrepà no apareix documentat al DCBV, malgrat que s’utilitza al valencià central, i 
tampoc no l’arrepleguen els estudis dialectològics de la comarca de l’Alacantí. En canvi, 
el DCVB sí que inclou l’anglicisme sandvitx i els mots badall (al valencià), emparedat 
(qualificat de neologisme) i cantell (que té, però, el sentit de tros, conforme indica 
Colomina). Tradicionalment se solia menjar pa de coca, ja que la gent només pastava i 
anava al forn un parell de vegades a la setmana, i el pa de coca suporta millor el pas del 
temps. És per això que les expressions que nosaltres hem sentit de menuts són tros o 
tallada de pa, i col·locàvem el companatge (l’embotit, el formatge, etc.) entre dues 
tallades de pa. S’estudia, per tant, la introducció del mot entrepà o l’ús de l’equivalent 
castellà bocadillo. Els resultats que s’han arreplegat són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

entrepà – – 71.3% (77)  50% (7) 63% (17) 74.3% 
(26) 

84.4% 
(27) 

bocadillo 100% 
(17) 

100% (9) 15.7% (17)  42.9% (6) 14.8% (4) 14.3% (5) 6.3% (2) 

bocata – – 13% (14)  7.1% (1) 22.2% (6) 11.4% (4) 9.4% (3) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
entrepà – – –  95.2% (20) 72.2% (13) 62.7% (37) 
bocadillo 100% (9) 100% (8) 100% (9)  – 16.7% (3) 22% (13) 
bocata – – –  4.8% (1) 11.1% (2) 15.3% (9) 
taula 96 : resultats del mot entrepà 

El fet que entrepà siga una innovació en la comarca fa que no aparega en les 
generacions adultes, que utilitzen unànimement bocadillo. La introducció de la 
innovació normativa entrepà entre els jóvens és important (71.3%), i es localitza 
sobretot entre els alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes educatius 
bilingües (84.4% i 74.3% respectivament). L’ús de bocadillo (o la seua variant bocata) 
està més relacionat amb el programa educatiu vehiculat en castellà (50%) o amb la 
primera llengua castellana (37%). Per localitats, una altra vegada és a Alacant on hi ha 
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major acceptació de la innovació normativa entrepà, segurament pel menor contacte 
amb el model de llengua tradicional.790 

Lletuga : El DCVB arreplega lletuga a tot el domini lingüístic. Les pronúncia 
general al País València és lletuga, però arreplega llentuga a Castelló i lletua a Elx. 
També arreplega encisam (o enciam) que s’empra a tot el domini lingüístic.791 El mot 
copet, arreplegat pel DCVB a Elx però habitual al Camp d’Alacant, és una espècie de 
lletuga. Segura (1996 : 156) documenta copet a Alacant. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

lletuga 29.4% (5) 77.8% (7) 90.2% (101)  85.7% (12) 89.7% (26) 97.1% (34) 85.3% (29) 
enciam / 
encisam – – 7.1% (8) 

 
7.1% (1) 3.4% (1) 2.9% (1) 14.7% (5) 

copet 70.6% (12) 22.2% (2) –  – – – – 
lechuga / 
llechuga – – 2.7% (3) 

 
7.1% (1) 6.9% (2) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
lletuga 11.1% (1) 25% (2) 100% (9)  95.7% (22) 83.3% (15) 91.8% (56) 
enciam / 
encisam – – – 

 
4.3% (1) – 8.2% (5) 

copet 88.9% (8) 75% (6) –  – – – 
lechuga / 
llechuga – – – 

 
– 16.7% (3) – 

taula 97 : resultats del mot lletuga 

Els resultats de l’enquesta mostren que copet és la forma tradicional de les 
poblacions del Camp d’Alacant (Alacant i Mutxamel), mentre que el mot lletuga, 
encara que és conegut a tota la comarca, és la variant que s’usa habitualment a Xixona. 
La forma copet és desconeguda entre els jóvens, que utilitzen majoritàriament lletuga 
(90.2%). També s’ha detectat l’ús de les variants encisam o enciam (7.1%), no 
tradicionals a la comarca, i un ús molt esporàdic de la forma castellanitzant llechuga (o 

                                                 
790 Entrepà seria la innovació normativa (-T+N-C), bocadillo una forma tradicional (atenent als resultats 

de les generacions adultes) no normativa (+T-N+C), i bocata una innovació castellanitzant (-T-N+C). 
791 Per al mot enciam es pot veure supra, pàg. 653. 
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lechuga), resultat de la manca de competència lingüística i que està lligat als alumnes de 
primera llengua castellana o escolaritzats en aquesta llengua.792 

Llimó : Fruit del llimoner. Colomina (1986 : 309) assenyala que a tota la 
comarca s’empra el mot llimó, mentre que el DCVB només documenta aquesta forma en 
el català nord-occidental, l’eivissenc i l’alguerés. Aquesta obra lexicogràfica arreplega 
genèricament la forma llima al País Valencià i a Tortosa, i a Eivissa com a varietat de 
llimona molt grossa. Segura (1996 : 200 ; 1998 : 140) arreplega llimó a Alacant i a Elx. 
Casanova (1990 : 133) proposa la variant llima per als mitjans de comunicació 
valencians. En l’enquesta s’ha recollit :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

llimó 94.1% (16) 100% (9) 75.9% (82)  78.6% (11) 75.9% (22) 71.9% 
(23) 

78.8% 
(26) 

llimona – – 3.7% (4)  – 3.4% (1) 3.1% (1) 6.1% (2) 
llima 5.9% (1) – 20.4% (22)  21.4% (3) 20.7% (6) 25% (8) 15.2% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
llimó 100% (9) 87.5% (7) 100% (9)  42.9% (9) 72.2% (13) 93.2% (55) 
llimona – – –  14.3% (3) – – 
llima – 12.5% (1) –  42.9% (9) 27.8% (5) 6.8% (4) 
taula 98 : resultats del mot llimó 

Es comprova en els resultats dels adults que llimó és la forma tradicional de la 
comarca malgrat l’ús esporàdic del mot llima. La majoria dels jóvens utilitzen aquesta 
forma (75.9%), però es constata la forta introducció de la variant general valenciana 
llima i una introducció molt més tímida de la variant general llimona, que afecten 
sobretot la ciutat d’Alacant, sense que hi haja diferències importants entre els diferents 
grups d’alumnes.793 

Maduixa : El DCVB arreplega les formes fresa (al País Valencià i a Mallorca), 
fraula (a València i a Mallorca), fraura (a València), fraga (català oriental) i maduixa –

                                                 
792 Lletuga és la forma tradicional i normativa en la comarca (+T+N-C), copet és una forma tradicional 

(local) no normativa (+T-N-C), enciam i encisam són innovacions normatives (-T+N-C) i letxuga o 
lletxuga són formes castellanitzants (-T-N+C). 

793 Cal considerar llimó com la forma tradicional i normativa de la comarca (+T+N+C), i llima i llimona 
com a innovacions normatives (-T+N-C). 
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o dialectalment madoixa– (al català oriental i nord-occidental).794 En l’enquesta s’han 
recollit les formes : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

maduixa795 – 11.1% (1) 58.9% (66)  14.3% (2) 58.6% (17) 80% (28) 58.8% 
(20) 

fresa 100% 
(17) 

88.9% (8) 40.2% (45)  85.7% (12) 41.4% (12) 20% (7) 41.2% 
(14) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
maduixa – – 11.1% (1)  78.3% (18) 55.6% (10) 54.1% (33) 
fresa 100% (9) 100% (8) 88.9% (8)  21.7% (5) 44.4% (8) 45.9% (28) 
taula 99 : resultats del mot maduixa 

L’ús dels adults es decanta envers la forma castellanitzada fresa, ja que la 
introducció del mot maduixa en la generació dels pares és molt tímida. Per contra, més 
de la meitat dels jóvens (58.9%) utilitza la innovació normativa maduixa. L’ús de la 
forma tradicional no normativa fresa es relaciona sobretot amb el programa educatiu 
monolingüe, ja que els jóvens catalanoparlants i bilingües d’aquest programa són els 
únics que empren la forma fresa majoritàriament (85.7%). Per contra, l’ús de maduixa 
es relaciona amb els programes bilingües i, sobretot, amb la ciutat d’Alacant (78.3%) ja 
que, com s’està veient, els estudiants enquestats d’aquesta ciutat són els que incorporen 
amb més facilitat les innovacions normatives.796 

Pernil : El DCVB arreplega les formes pernil (o pernill) i cuixot. Totes dues 
formes es donen tant al català oriental com a l’occidental i també al valencià. En 
concret, les formes arreplegades al País Valencià són pernil a València i cuixot al 
Maestrat, Castelló, València, Ribera del Xúquer, Gandia, Xàtiva, Pego, Alcoi i Alacant. 
Segura (1996 : 159 ; 1998 : 137, 142) arreplega cuixot a Alacant i pernil a Elx, i 
comenta que en l’actualitat se’n diu jamó o jamón. Les formes que s’han recollit són : 

                                                 
794 La lexicografia valenciana moderna (Colomina 1995 : 147-148) arreplega maduixa, fraula, fraura i 

fresa. 
795 Un dels alumnes ha produït madruixa. 
796 Cal considerar maduixa com una innovació normativa (-T+N-C) i fresa com una forma tradicional 

castellanitzant (+T-N+C). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

pernil 11.8% (2) 11.1% (1) 58.9% (66)  21.4% (3) 69% (20) 65.7% (23) 58.8% (20) 
cuixot – – 1.8% (2)  – – 2.9% (1) 2.9% (1) 

jamón / jamó797 88.2% (15) 88.9% (8) 39.3% (44)  78.6% (11) 31% (9) 31.4% (11) 38.2% (13) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
pernil – – 33.3% (3)  78.3% (18) 33.3% (6) 57.4% (35) 
cuixot – – –  8.7% (2) – – 
jamón / jamó 100% (9) 100% (8) 66.7% (6)  13% (3) 66.7% (12) 42.6% (26) 
taula 100 : resultats del mot pernil 

L’estat dialectal només permet suposar que pernil és la forma tradicional usada a 
Xixona, però que es troba en l’actualitat en un procés molt avançat de substitució per 
jamón. A Alacant i a Mutxamel només s’ha obtingut aquesta darrera forma en les 
generacions adultes. La introducció de les variants normatives entre els jóvens (que es 
concentra gairebé exclusivament en la variant pernil) és del 60.7%, i afecta sobretot els 
alumnes dels programes educatius bilingües, especialment els de primera llengua 
castellana i els bilingües. Els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en 
castellà mostren un ús molt més reduït d’aquestes innovacions normatives (21.4%). Els 
resultats per localitats mostren una vegada més la major acceptació de les innovacions 
normatives a Alacant (87%), i la introducció molt més reduïda a Mutxamel (33.3%).798 
En resum, una altra vegada es constata que les innovacions normatives són més 
acceptades pels alumnes dels programes educatius bilingües i especialment pels que 
tenen menys contacte amb el model de llengua tradicional col·loquial, bé per raó de la 
primera llengua o bé per raó de la localitat on resideixen. 

Poma : Colomina (1985a : 185-186 ; 1986 : 309) descriu l’ús de les formes 
mançana i mançaner en comptes de poma i pomera a quasi tots els pobles situats al sud 
de l’antiga línia fronterera Biar-Busot. Només Novelda, la Romana, Agost, Busot i 

                                                 
797 Només 7 alumnes (el 6.3% del total) produeixen la forma adaptada jamó, mentre que hi ha 37 

alumnes (el 33% del total) que diuen jamón. Entre les dues generacions adultes l’ús predominant és jamón, 
ja que tan sols un adult de Mutxamel ha produït la variant jamó. 

798 Cal considerar pernil com una forma tradicional i normativa (+T+N-C), cuixot com una innovació 
normativa en la comarca, ja que no apareix en les generacions adultes (-T+N-C), i jamón (i l’adaptació 
jamó) com a formes tradicionals castellanitzants (+T-N+C). 
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Aigües empren poma al sud d’aquesta línia. Així, a la comarca de l’Alacantí empren 
mançana Sant Joan, Mutxamel, el Campello, Alacant i Sant Vicent. Explica que la 
forma mançana no es pot considerar un castellanisme, i que s’empra a d’altres indrets 
del domini lingüístic (català nord-occidental, valencià septentrional, Camp de Tarragona 
i baleàric), de vegades amb un sentit restringit. Així mateix, descriu l’ús del mot amb 
sentit restringit a la Romana. Segura (1996 : 229 ; 1998 : 140) recull poma i pomera a 
Alacant, però també mançana, i a Elx arreplega generalment mançana i mançanera, i 
poma amb el sentit de “mena de poma”. A nosaltres ens consta que a d’altres poblacions 
de l’Alacantí-Vinalopó (Fondó dels Frares i Mutxamel) també s’empra el mot amb sentit 
restringit, encara que l’ús actual és poc habitual. En concret, un enquestat adult de 
Mutxamel ens va explicar que la poma és una varietat de mançana blanca i més 
xicoteta. Els resultats que s’han arreplegat són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

poma 76.5% (13) 55.6% (5) 90.2% (101)  78.6% (11) 86.2% (25) 94.3% (33) 94.1% (32) 
mançana 23.5% (4) 44.4% (4) 9.8% (11)  21.4% (3) 13.8% (4) 5.7% (2) 5.9% (2) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
poma 100% (9) – 100% (9)  95.7% (22) 66.7% (12) 95.1% (58) 
mançana – 100% (8) –  4.3% (1) 33.3% (6) 4.9% (3) 
taula 101 : resultats del mot poma 

Els resultats dialectals de Xixona i de Mutxamel coincideixen amb la descripció 
de Colomina, i els resultats d’Alacant, on el 100% dels enquestats han produït la forma 
poma, poden sorprendre, però són coherents amb la descripció de Segura. L’ús de la 
forma normativa poma entre els jóvens és majoritari (90.2%), i només hi ha un ús més 
reduït entre els alumnes escolaritzats en castellà (78.6%) i, en menor mesura, entre els 
alumnes de primera llengua castellana (86.2%). Per localitats hi ha un ús més elevat de 
mançana a Mutxamel (33.3%), cosa lògica perquè es tracta de la forma col·loquial 
d’aquesta localitat.799 

Préssec : El DCVB documenta la forma melicotó o la variant melocotó al català 
oriental, a l’occidental, al baleàric i al valencià. En concret, en el País Valencià recull les 
variants melocotó (genèrica), malocotó (Castelló i Pego) i malacató (Guardamar). En 

                                                 
799 Cal considerar poma com una forma tradicional i normativa (+T+N-C), i mançana com una forma 

tradicional no normativa (+T-N+C). 
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tot cas la forma melocotó s’imposa actualment en zones on tradicionalment s’han 
emprat altres mots, per la qual cosa cal pensar o bé que és un castellanisme integrat 
fonèticament o bé que s’introdueix pel reforç de la coincidència amb el mot castellà. La 
forma bresquilla, que té el significat de “varietat de préssec”, l’arreplega al País 
Valencià al Maestrat, València, Alcoi i Biar, encara que és una forma molt general i que 
en l’actualitat ha pres el sentit genèric de préssec. El DCVB no arreplega la variant 
ambresquilla, també popular, però sí que inclou d’altres varietats de préssec com ara 
l’alberge, que en el cas del País Valencià documenta a Alcoi, i també les variants 
albèrxic a Castalla i ambèrxic a Benilloba. Segura (1996 : 109, 139, 209 ; 1998 : 139) 
documenta bresquilla, melocotó i albèrxic a Alacant, i d’aquest últim mot esmenta les 
variants alberge, albèrgic, albérgego, albèrgigo i albèrxico ; a Elx documenta 
bresquilla amb el sentit restringit de “mena de préssec primerenc”.800 Una informant 
major de Xixona va produir préssec en primer lloc, i va comentar que també coneix i 
usa habitualment la forma bresquilla. En concret va explicar que son pare utilitzava el 
mot préssec, i que es tracta d’una varietat diferent de la bresquilla. Els resultats 
obtinguts en l’enquesta són :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

préssec 5.9% (1) – 2.7% (3)  – – 8.6% (3) – 
bresquilla 82.4% (14) 55.6% (5) 17.9% (20)  7.1% (1) 17.2% (5) 11.4% (4) 29.4% (10) 
ambresquilla 5.9% (1) – 1.8% (2)  – – 5.7% (2) – 
albèrgic – – 0.9% (1)  – – – 2.9% (1) 
melocotó 5.9% (1) 44.4% (4) 76.8% (86)  92.9% (13) 82.8% (24) 74.3% (26) 67.6% (23) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
préssec – – 11.1% (1)  8.7% (2) – – 
bresquilla  77.8% (7) 75% (6) 66.7% (6)  4.3% (1) – 31.1% (19) 
ambresquilla 11.1% (1) – –  4.3% (1)  1.6% (1) 
albèrgic – – –  4.3% (1) – – 
melocotó 11.1% (1) 25% (2) 22.2% (2)  78.3% (18) 100% (18) 67.2% (41) 
taula 102 : resultats del mot bresquilla 

                                                 
800 Colomina (1991 : 275) troba préssec i presseguer a Polop, Altea, l’Alfàs i Benimantell, i les variants 

pérsec o alpérsec a Xàbia, i opina que encara que el mot no és usual en l’actualitat a moltes zones del País 
Valencià sí que ho devia ser en temps passats. També descriu alberge a la Vila i albèrxic a Relleu, Alcoi i 
Monòver. 
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Els resultats de les generacions adultes mostren que bresquilla és la forma 
tradicional en la comarca, encara que en la generació dels pares hi ha una forta 
introducció de la variant melocotó (44.4%). El fet d’haver descobert un cas d’ús de 
préssec a Xixona és una confirmació de la hipòtesi de Colomina en el sentit que aquesta 
forma devia ser habitual a moltes zones del País Valencià encara no fa massa temps. El 
procés de canvi lèxic no s’ha aturat entre els jóvens, que utilitzen predominantment 
melocotó (76.8%). La variant tradicional i normativa bresquilla té un ús reduït entre els 
estudiants (19.6%), i se centra sobretot a Xixona, mentre que l’ús de la innovació 
normativa préssec és pràcticament inexistent (2.7%), i només apareix a Alacant. Els 
resultats segons els diferents grups d’alumnes només permeten destacar que l’ús de 
melocotó està relacionat sobretot amb els alumnes catalanoparlants i bilingües 
escolaritzats en castellà (92.9%) i, en menor grau, amb els alumnes de primera llengua 
castellana dels programes educatius bilingües (82.8%).801  

Tomaca : El DCVB arreplega al País Valencià les variants tomata (Maestrat, 
Castelló i València) i tomaca (general al País Valencià, pronunciada tomaque a Sueca i a 
Alcoi). Les variants amb [t] i amb [k] del mot (tomàquet, tomaca, tomata, tomàtiga...) 
s’arrepleguen de fet al llarg de tot el domini lingüístic. Segura (1996 : 257 ; 1998 : 141) 
explica que la forma general a Alacant i a Elx en l’actualitat és tomata.802 En l’enquesta 
s’ha arreplegat :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

tomaca 76.5% (13) 44.4% (4) 90.1% (100)  78.6% (11) 93.1% (27) 97.1% (34) 84.8% (28) 
tomata 23.5% (4) 55.6% (5) 9.9% (11)  21.4% (3) 6.9% (2) 2.9% (1) 15.2% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
tomaca – – 100% (9)  87% (20) 88.9% (16) 93.3% (56) 
tomata 100% (9) 100% (8) –  13% (3) 11.1% (2) 6.7% (4) 
taula 103 : resultats del mot tomaca 

                                                 
801 Cal considerar préssec com una innovació normativa (-T+N-C), ja que malgrat que se n’ha trobat un 

vestigi a Xixona es tracta d’un mot pràcticament oblidat a la comarca ; la forma bresquilla és una forma 
tradicional i normativa (+T+N-C) ; ambresquilla i albèrgic són variants tradicionals no normatives, ja que 
la forma normativa del segon mot és alberge (+T-N-C) ; per últim, melocotó seria una forma tradicional 
però no normativa i castellanitzant (+T-N+C). 

802 Colomina (1991 : 19) troba la variant tumaca a la Vila i a Altea. 
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Els resultats de les generacions adultes mostren amb gran claredat l’ús dialectal 
de la comarca : tomata és la forma usada a Alacant i a Mutxamel i tomaca la variant de 
Xixona. Entre els jóvens s’imposa la variant amb [k], ja que el 90.1% ha produït el mot 
tomaca, i aquest resultat es produeix fins i tot a llocs com Mutxamel on la forma 
tradicional és tomata i, a més, el mot té una freqüència d’ús alta.803 Els resultats semblen 
indicar que aquest predomini de la variant tomaca està relacionada amb els programes 
educatius bilingües, i afecta sobretot els alumnes castellanoparlants i bilingües, que són 
els que tenen menor contacte amb el model de llengua tradicional.804 

7.7.7.1.5 Animals 

Ànec : El mot castellà pato és l’emprat habitualment en comptes d’ànec en la 
zona estudiada, i també a molts altres indrets de tot el domini lingüístic (DCVB). Ànec 
també es documenta pel DCVB a pràcticament tot el domini del català. Dins del País 
Valencià s’esmenten Benassal, Sueca, Xàtiva, Alacant i Elx. El DCVB també aporta les 
formes ànet, àneda i ànnera a altres zones del domini lingüístic. Colomina (1995 : 134) 
destaca que la forma etimològica ànet és la que apareix a la major part de la lexicografia 
valenciana antiga (Orellana, Escrig i Llombart), i ànec apareix per primera vegada a 
l’obra de Martí Gadea. Segura recull a Elx (1998 : 129, 137) ànera (femella de l’ànec 
coll-verd) i també pato, amb el sentit d’ànec domèstic. Colomina (1991 : 94) descriu 
l’expressió fer l’ànec (fer el burro, fer l’ase) a Callosa d’en Sarrià i a l’Alfàs, però 
destaca que l’animal domèstic es diu amb el castellanisme pato. En l’enquesta s’ha 
recollit : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

ànec – – 68.8% (77)  42.9% (6) 82.8% (24) 77.1% 
(27) 

58.8% 
(20) 

pato 100% 
(17) 

100% (9) 29.5% (33)  50% (7) 13.8% (4) 22.9% (8) 41.2% 
(14) 

pat – – 1.8% (2)  7.1% (1) 3.4% (1) – – 

 

                                                 
803 Mutxamel ha estat tradicionalment una localitat dedicada al treball agrícola on la producció de 

tomaques ha tingut un pes important, havent-n’hi, fins i tot, una varietat molt apreciada anomenada “tomata 
de Mutxamel”. 

804 Totes dues formes, tomaca i tomata, són tradicionals i normatives (+T+N-C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
ànec – – –  87% (20) 83.3% (15) 57.4% (35) 
pato 100% (9) 100% (8) 100% (9)  13% (3) 16.7% (3) 41% (25) 
pat – – –  – – 1.6% (1) 
taula 104 : resultats del mot ànec 

L’ús de la variant tradicional i castellanitzant pato és homogeni entre els adults. 
La introducció de la forma normativa entre els jóvens és important (68.8%), però afecta 
sobretot els estudiants que tenen menor contacte amb el model de llengua tradicional : 
els alumnes castellanoparlants (82.8%) i els alumnes bilingües dels programes educatius 
bilingües (77.1%). Conseqüentment, la introducció d’ànec és menor a Xixona, població 
que per tenir un major índex d’ús de la llengua catalana permet als alumnes un major 
contacte amb el model de llengua tradicional.805 

Ase (i somera) : Mamífer de la família dels èquids (equus asinus), d’aspecte 
semblant al cavall, però més petit, d’orelles grosses i de cap també relativament gros. El 
DCVB reporta les formes següents al País Valencià : ase, al Maestrat, Castelló, València 
i Alacant ; somera genèricament a tot el domini lingüístic, País Valencià inclòs ; ruc, 
ruca presenta una especialització de significat, ja que mentre al País Valencià i a les 
Balears és un ase jove, en altres zones, tant del català oriental com de l’occidental, és un 
ase adult ; burro, burra es documenta al valencià en general (explica que és un mot pres 
modernament del castellà però que ha arrelat molt a Catalunya i València en substitució 
del genuí ase). En l’actualitat sembla que en la zona estudiada s’han generalitzat burro i 
burra. Malgrat això, Segura (1996 : 121, 242) arreplega ase a Alacant, i també hi troba 
ruc amb dos sentits : “xiquet antipàtic i esquerp”, i quan la trompa té el clau tort (“eixa 
trompa va ruca”). A la partida del Verdegàs el mot ruc, sobretot el diminutiu ruquet, 
s’empra per a referir-se a un ase menut. El mateix autor recull ase i somera a Elx 
(1998 : 136).806 Les formes arreplegades són :  

a) Mascle :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

burro 100% (17) 100% (9) 67% (75)  100% (14) 79.3% (23) 65.7% 44.1% 

                                                 
805 Ànec és una innovació normativa (-T+N-C), i pato la forma tradicional, no normativa i castellanitzant 

(+T-N+C) ; pat és una innovació castellanitzant (-T-N+C). 
806 Colomina (1991 : 45) documenta ruquera a la Marina Baixa amb el sentit de “burrera, ruqueria, 

acció pròpia de rucs”. 
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(23) (15) 
ruc – – 11.6% (13)  – 3.4% (1) 17.1% (6) 17.6% (6) 
ase – – 16.1% (18)  – 13.8% (4) 11.4% (4) 29.4% 

(10) 
asne – – 5.4% (6)  – 3.4% (1) 5.7% (2) 8.8% (3) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
burro 100% (9) 100% (8) 100% (9)  52.2% (12) 83.3% (15) 68.9% (42) 
ruc – – –  17.4% (4) 11.1% (2) 8.2% (5) 
ase – – –  21.7% (5) 5.6% (1) 16.4% (10) 
asne – – –  8.7% (2) – 6.6% (4) 
taula 105 : resultats del mot ase 

Únicament s’ha recollit burro en les generacions adultes, per la qual cosa cal 
considerar aquest mot com la forma tradicional de la comarca. Entre els jóvens l’ús de 
burro baixa al 67%, i s’introdueixen altres variants, com ara ruc (11.6%) i, sobretot, ase 
(16.1%). També apareix la innovació castellanitzant asne (5.4%), deguda a la manca de 
competència lingüística. La introducció d’aquestes formes està relacionada amb els 
programes educatius bilingües –els alumnes del programa monolingüe utilitzen tots 
burro– i amb la primera llengua catalana, ja que els alumnes castellanoparlants utilitzen 
burro en un percentatge superior (79.3%) als alumnes bilingües (65.7%) o de primera 
llengua catalana (44.1%). Els resultats per localitats mostren que els alumnes d’Alacant 
continuen essent els més oberts a les innovacions, mentre que els de Mutxamel hi són 
els més tancats.807 

b) Femella :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

burra 88.2% (15) 100% (9) 85.5% (94)  100% (14) 92.9% (26) 85.3% 
(29) 

73.5% 
(25) 

somera 11.8% (2) – –  – – – – 
ruca – – 11.8% (13)  – 7.1% (2) 14.7% (5) 17.6% (6) 
àsega / asa – – 2.7% (3)  – – – 8.8% (3) 

 

                                                 
807 Cal considerar ase com una forma no tradicional i normativa, ja que no se n’ha trobat cap exemple 

entre els adults de la comarca (-T+N-C), burro és una forma tradicional i normativa que compta amb el 
reforç del castellà (+T+N+C), ruc és una innovació normativa en la comarca (-T+N-C), i asne és una 
interferència del castellà (-T-N+C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
burra 100% (9) 75% (6) 100% (9)  81.8% (18) 100% (18) 83.3% (50) 
somera – 25% (2) –  – – – 
ruca – – –  18.2% (4) – 13.3% (8) 
àsega / asa – – –  – – 3.3% (2) 
taula 106 : resultats del mot somera 

Encara que burra és la forma habitual en les generacions adultes de la comarca, 
hi ha algun cas d’ús de la forma femenina somera a Mutxamel. Per tant, cal considerar 
totes dues formes com a tradicionals. Els resultats dels jóvens mostren el predomini 
absolut de la forma burra (85.5% i l’ús moderat de la innovació ruca (11.8%), així com 
l’aparició moderada d’innovacions degudes a la manca de competència lingüística 
(àsega o asa). Les tendències que s’observen per grups o per localitats són semblants a 
les que s’han vist en el cas del masculí burro : la introducció de formes diferents a burro 
està relacionada amb els programes educatius bilingües (el 100% dels alumnes del 
programa monolingüe ha produït burra) i amb la primera llengua catalana (el 92.9% dels 
alumnes castellanoparlants dels programes bilingües han produït burra) ; per localitats, 
tornen a ser els alumnes d’Alacant els més oberts a les innovacions i els de Mutxamel 
els que menys les accepten.808 

Gall dindi : La lexicografia valenciana actual arreplega les formes titot, gall 
dindi, indiot, pioc, gall, dindi [sic], totestiu [sic], tito, pavo, tita, polit i indià 
(Colomina, 1995 : 152).809 El DCVB recull les formes següents en el País Valencià : titot 
(a tot el País Valencià), tito (a València), tita (polla díndia a València), gall d’indi o gall 
de les índies (al valencià i a gran part del domini lingüístic), indiot (al valencià i a gran 
part del domini lingüístic), indià (al valencià), polit (a Xàtiva, Gandia i Alcoi). La forma 
pavo, que es denuncia com un castellanisme probable, apareix només al parlar valencià, 
i el mot pioc no apareix com a variant valenciana (es documenta únicament a les 
comarques gironines i de la Catalunya Nord). Segura (1996 : 257) arreplega titot a 
Alacant només en els llibres de festa i en alguna frase feta, i assenyala que quan el titot 

                                                 
808 Cal considerar somera com la forma tradicional i normativa (+T+N-C), burra és també una forma 

tradicional i normativa que compta amb el reforç del castellà (+T+N+C), ruca és una innovació normativa 
en la comarca (-T+N-C), àsega és una innovació no normativa (-T-N-C) i asna és una innovació no 
normativa i castellanitzant (-T-N+C). 

809 Colomina assenyala que la forma totestiu prové d’una errada del Vocabulari Ortogràfic Valencià-
Castellà publicat el 1921 per Lluís Fullana. També esmenta altres formes (tito, tita i pavo) que Colomina 
mateix assenyala que són exclusives de les obres de caire secessionista. 
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s’infla es diu que està fent el polit. Explica que el nom habitual és pavo.810 Nosaltres 
hem sentit les variants titot i indio en frases fetes : “encés com un titot” i “estar a la 
conversació com els indios”. A l’enquesta s’ha arreplegat : 

 GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

titot – – 12.7% (14)  – 7.1% (2) 11.4% (4) 24.2% (8) 
gall dindi – – 3.6% (4)  – – 5.7% (2) 6.1% (2) 
gall – – 2.7% (3)  – 7.1% (2) – 3% (1) 
indio 11.8% (2) – –  – – – – 
pavo 88.2% (15) 100% (9) 77.3% (85)  92.9% (13) 85.7% (24) 80% (28) 60.6% (20) 

altres formes811 – – 3.6% (4)  7.1% (1) – 2.9% (1) 6.1% (2) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
titot – – –  8.7% (2) 5.9% (1) 18.3% (11) 
gall dindi – – –  8.7% (2) – 1.7% (1) 
gall – – –  – 5.9% (1) 1.7% (1) 
indio – – 22.2% (2)  – – – 
pavo 100% (9) 100% (8) 77.8% (7)  78.3% (18) 76.5% (13) 78.3% (47) 
altres formes – – –  4.3% (1) 11.8% (2) – 
taula 107 : resultats del mot gall dindi 

La forma habitual de les generacions adultes és el castellanisme pavo, però s’ha 
recollit la variant indio (que segurament deriva d’indiot) en dues persones de la 
generació de la gent gran de Xixona. Entre els jóvens predomina la forma pavo (77.3%), 
i s’han introduït tímidament algunes innovacions normatives, com ara gall dindi (3.6%) 
i, sobretot, titot (12.7%). La introducció de les variants normatives està fomentada pels 
programes educatius bilingües (cap alumne del programa monolingüe ha produït titot o 
gall dindi) i està frenada per la primera llengua castellana (només el 7.1% dels alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües ha produït titot).812 

                                                 
810 A Elx (Segura, 1998 : 138) el nom habitual també es pavo, però s’empra titot en algunes 

manifestacions de la cultura popular. 
811 En aquest apartat s’inclouen les produccions pollastre reial (2 alumnes, l’1.8% del total), papau (1 

alumne, 0.9%) i paó (1 alumne, 0.9%). 
812 Cal considerar titot i gall dindi com a innovacions normatives (-T+N-C), indio com una forma 

tradicional no normativa (+T-N-C), gall com una innovació no normativa, ja que la forma gall es refereix 
únicament al gall domèstic (-T-N-C), i pavo com una forma tradicional, no normativa i castellanitzant 
(+T-N+C). Totes les produccions de l’apartat “altres formes” són innovacions no normatives (-T-N-C). 
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Papallona : La lexicografia valenciana actual arreplega les formes papallona, 
papalló, voliaina, voliana, paloma, palometa, pampallola, papiola i babaiana 
(Colomina, 1995 : 152). El DCVB arreplega al parlar valencià : papallona (genèric) ; 
paloma (Maestrat, Castelló, València, Sueca, Xàtiva, Gandia, Alcoi, Pego, Alacant, 
Biar, Crevillent, el Pinós, Guardamar i Elx) ; palometa (País Valencià). La resta de 
formes, juntament amb la variant papillota, les documenta a d’altres zones del domini 
lingüístic. Segura (1998 : 134) arreplega paloma o palometa a Elx. Alguns informants de 
Xixona i de Mutxamel ens han comentat l’existència d’una especialització de significat, 
ja que les palometes són les que ixen de nit mentre que els lepidòpters d’hàbits diürns 
(com el que mostraven en la il·lustració de l’enquesta) són mariposses. Casanova 
(1990 : 135) recomana paloma per a l’estàndard dels mitjans de comunicació 
valencians. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

papallona – – 87.5% (98)  57.1% (8) 89.7% (26) 88.6% 
(31) 

97.1% 
(33) 

paloma / 
palometa 

88.2% 
(15) 11.1% (1) –  – – – – 

maripossa
813 

11.8% (2) 88.9% (8) 12.5% (14)  42.9% (6) 10.3% (3) 11.4% (4) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
papallona – – –  87% (20) 88.9% (16) 88.5% (54) 
paloma / 
palometa 88.9% (8) 62.5% (5) 33.3% (3)  – – – 

maripossa 11.1% (1) 37.5% (3) 66.7% (6)  13% (3) 11.1% (2) 11.5% (7) 
taula 108 : resultats del mot papallona 

Mentre que paloma o palometa és la forma més habitual de la generació dels 
avis (88.2%), amb una lleu introducció de la forma castellanitzant maripossa, la 
generació dels pares ja ha adoptat maripossa d’una manera generalitzada (88.9%). Per 
contra, els jóvens utilitzen majoritàriament la innovació normativa papallona (87.5%). 
Els resultats per grups permeten destacar el major ús de maripossa dels alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà (42.9%), i un ús gairebé unànime de 

                                                 
813 En 2 casos (l’1.8% del total) els alumnes han produït maripo[z]a, amb essa sonora. 
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la variant papallona entre els alumnes catalanoparlants dels programes educatius 
bilingües (97.1%).814  

Pollastre (i pollet) : Gall domèstic, especialment quan és jove, i el seu petit. El 
DCVB arreplega l’accepció de poll com “ocell petit [...] especialment el petit de la 
gallina”, però també l’arreplega a Ontinyent amb el sentit de “gall jove, pollastre”. La 
forma habitual que hem sentit per a referir-se al petit de la gallina és pollet, que també 
arreplega el DCVB, segurament per a diferenciar-la de poll, que en l’Alacantí sol tenir el 
sentit del paràsit humà (pediculus humanus). En aquest cas es volia comprovar la 
introducció de la forma poll –que hem sentit entre els jóvens catalanoparlants de 
Mutxamel tot referint-se al pollastre–, en el parlar de la joventut, ja que les formes 
habituals són pollastre i pollet. A favor de poll juga la major semblança amb el mot 
equivalent castellà. Els resultats arreplegats són :  

a) Pollastre :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

pollastre 100% 
(17) 

100% (9) 94.6% (106)  78.6% (11) 96.6% (28) 97.1% (34) 97.1% (33) 

poll – – 3.6% (4)  14.3% (2) – 2.9% (1) 2.9% (1) 
pollo – – 1.8% (2)  7.1% (1) 3.4% (1) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
pollastre 100% (9) 100% (8) 100% (9)  100% (23) 83.3% (15) 96.7% (59) 
poll – – –  – 11.1% (2) 3.3% (2) 
pollo – – –  – 5.6% (1) – 
taula 109 : resultats del mot pollastre 

b) Pollet :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

poll – 11.1% (1) 11.4% (12)  21.4% (3) 11.1% (3) 9.4% (3) 9.4% (3) 

pollet815 100% 
(17) 

88.9% (8) 88.6% (93)  78.6% (11) 88.9% (24) 90.6% (29) 90.6% (29) 

                                                 
814 Cal considerar papallona com una innovació normativa (-T+N-C), paloma (i el diminutiu palometa) 

com a formes tradicionals normatives, ja que les arreplega IIFV (19962) (+T+N-C), i maripossa com una 
forma no tradicional (té un ús molt limitat en la generació dels avis), no normativa i castellanitzant 
(-T-N+C). 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
poll – 12.5% (1) –  19% (4) 5.9% (1) 11.7% (7) 
pollet 100% (9) 87.5% (7) 100% (9)  81% (17) 94.1% (16) 88.3% (53) 
taula 110 : resultats del mot pollet 

L’ús de pollastre i de pollet és gairebé unànime entre els adults (només s’ha 
arreplegat un cas de poll referit al pollet en la generació dels pares de Mutxamel). Entre 
els jóvens l’ús no normatiu de poll referit al pollastre és molt reduït (3.6%) i apareix 
únicament a Mutxamel (11.1%), i sobretot entre els alumnes catalanoparlants i bilingües 
escolaritzats en castellà (14.3%) ; l’ús de poll referit al pollet (que cal considerar una 
innovació normativa) és més general (11.4%) i afecta sobretot els estudiants d’Alacant 
(19%) i els alumnes de primera llengua catalana i bilingües escolaritzats en castellà 
(21.4%).816 

Porc (i truja) : El DCVB arreplega les formes següents al País Valencià : porc i 
porca (al valencià), bacó i bacona (Morella, Benassal, Llucena, Castelló, València, 
Xàtiva, Rafelguaraf –i a Alacant, entre d’altres llocs, amb el sentit d’home brut o 
indecent), el castellanisme tocino (al valencià), verre o verri (Vinaròs, Benassal, 
Orpesa, Morella, Cinctorres i Llucena), el castellanisme verraco (Calp i el Pinós), i les 
formes femenines truja (Castelló, Xàtiva, Gandia, Benavarre, Benassal, València i 
Alcoi) i marrana (al valencià). També arreplega diversos sinònims en altres zones del 
domini lingüístic : cotx, verro i verra. Segura (1996 : 229) explica que a Alacant el mot 
porc se sol aplicar a les persones, mentre que els animals s’anomenen habitualment 
d’altres maneres : cerdo, marrano o xino. Sí que es conserva en l’expressió Sant Antoni 
del porquet.817 En l’enquesta s’ha arreplegat : 

                                                                                                                                               
815 No s’han tingut en compte les formes pollí i pollastret, produïdes cadascuna per 1 alumne (entre tots 

dos fan l’1.8% del total). Cal remarcar que hi ha hagut 5 alumnes que no han produït cap forma (4.5% del 
total). 

816 Cal considerar pollastre i pollet com les formes tradicionals i normatives (+T+N-C), i poll com una 
forma no tradicional, no normativa i castellanitzat (-T-N+C) quan es refereix al pollastre, i com una 
innovació normativa quan es refereix al pollet (-T+N+C). Pollo és, òbviament, una interferència del 
castellà (-T-N+C). 

817 Segura (1998 : 136-138) també arreplega a Elx les formes barraco, marranera (corral dels porcs), 
xino i xina. 
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a) Porc :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

porc – 11.1% (1) 69.6 (78)  28.6% (4) 82.8% (24) 71.4% (25) 73.5% (25) 
cerdo818 100% (17) 77.8% (7)  30.4% (34)  71.4% (10) 17.2% (5) 28.6% (10) 26.5% (9) 
marrano – 11.1% (1) –  – – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
porc – – 11.1% (1)  100% (23) 72.2% (13) 59% (36) 
cerdo 100% (9) 87.5% (7) 88.9% (8)  – 27.8% (5) 41% (25) 
marrano – 12.5% (1) –  – – – 
taula 111 : resultats del mot porc 

b) Truja :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

porca – 11.1% (1) 68.2% (73)  30.8% (4) 82.1% (23) 69.7% (23) 69.7% (23) 
bacona – – 3.7% (4)  – 3.6% (1) – 9.1% (3) 
cerda 100% 

(17) 
66.7% (6) 28% (30)  69.2% (9) 14.3% (4) 30.3% (10) 21.2% (7) 

marrana – 22.2% (2) –  – – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
porca – – 11.1% (1)  100% (21) 58.8% (10) 61% (36) 
bacona – –   – – 6.8% (4) 
cerda 100% (9) 75% (6) 88.9% (8)  – 41.2% (7) 32.2% (19) 
marrana – 25% (2) –  – – – 
taula 112 : resultats del mot truja 

L’ús de la generació de la gent gran és homogeni en la utilització del masculí 
cerdo i el femení cerda. Entre els pares hi ha un ús majoritària de cerdo/a, però també 
s’ha arreplegat algun cas de porc i marrano per al masculí i de porca i marrana per al 
femení. Els jóvens continuen utilitzant les formes cerdo i cerda, però ja no són d’ús 
majoritari (30.4% i 28% respectivament), ja que hi ha una introducció important dels 
mots porc i porca (69.6% i 68.2%) i molt tímida del femení bacona (3.7%). L’anàlisi 
dels resultats segons els grups d’alumnes mostra que la introducció de les formes 
normatives està clarament relacionada amb els programes educatius bilingües, i que dins 

                                                 
818 Hi ha 1 alumne (el 0.9% del total) que ha produït la forma adaptada cerd. 
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dels programes bilingües són els alumnes castellanoparlants els que han introduït les 
variants porc i porca en un percentatge major. Els resultats de les diferents localitats 
tornen a mostrar com els alumnes d’Alacant són més oberts a les innovacions 
normatives.819 

Serp : El DCVB documenta serpent al català oriental i a l’occidental, però no al 
valencià. També arreplega serpenta a l’Alguer. Al País Valencià arreplega també la 
variant asserp. Nosaltres hem sentit la forma serpent entre els jóvens catalanoparlants 
de Mutxamel en comptes de l’habitual serp. Malgrat que tots dos mots són normatius, la 
major semblança de la forma serpent respecte de l’equivalent en castellà pot ajudar a la 
seua introducció.820 En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

serp 47.1% 
(8) 

100% (9) 84.7% (94)  92.9% (13) 71.4% (20) 85.7% (30) 91.2% (31) 

serpent 52.9% 
(9) 

– 15.3% (17)  7.1% (1) 28.6% (8) 14.3% (5) 8.8% (3) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
serp – 100% (8) 100% (9)  82.6% (19) 72.2% (13) 90.2% (55) 
serpent 100% (9) – –  17.4% (4) 27.8% (5) 9.8% (6) 
taula 113 : resultats del mot serp 

L’estat dialectal és clar : serp és la forma tradicional usada a Mutxamel i a 
Xixona però la capital usa serpent. Els jóvens usen majoritàriament la forma serp 
(84.7%), i la introducció de serpent sembla estar directament relacionada amb la 
primera llengua castellana, ja que els alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües són els que més han introduït l’ús de serpent (28.6%), seguits dels alumnes 

                                                 
819 Cal considerar que porc i porca són innovacions normatives en la comarca amb aquest sentit, ja que 

no apareixen en la generació de la gent gran i només esporàdicament entre els adults (-T+N-C) ; cerdo i 
cerda són formes tradicionals, no normatives i castellanitzants (+T-N+C) ; marrano pensem que és també 
una forma tradicional no normativa i castellanitzant, (+T-N+C), mentre que el femení marrana és una 
forma tradicional i normativa, encara que també és paral·lela al castellà (+T+N+C) ; per últim, bacona és 
una innovació normativa (-T+N-C). 

820 Segura (1998 : 136) descriu serp com a nom genèric dels rèptils sense potes a Elx, i els mots sacre i 
vibra referits a diferents tipus de serp. 
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bilingües del mateix programa (14.3%). Per localitats, són els alumnes de Mutxamel 
(27.8%) seguits dels d’Alacant (17.4%) els que destaquen pel major ús de serpent.821 

Tauró : El DCVB documenta tauró al català oriental, a l’occidental i a Alacant, i 
també introdueix el castellanisme integrat tiburó, sense especificar-ne les zones on 
s’empra. Les formes arreplegades són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

tauró – – 61.6% (69)  50% (7) 48.3% (14) 62.9% (22) 76.5% (26) 
tiburó 100% 

(17) 
100% (9) 38.4% (43)  50% (7) 51.7% (15) 37.1% (13) 23.5% (8) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
tauró – – –  87% (20) 66.7% (12) 50.8% (31) 
tiburó 100% (9) 100% (8) 100% (9)  13% (3) 33.3% (6) 49.2% (30) 
taula 114 : resultats del mot tauró 

Les dues generacions adultes només han produït la forma tradicional 
castellanitzada tiburó, mentre que la introducció de la forma normativa tauró entre els 
jóvens arriba globalment al 61.6%. Per grups, els alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües (48.3%) i els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en 
castellà (50%) són els que menys utilitzen la variant normativa, mentre que els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües destaquen pel seu ús més elevat de tauró 
(76.5%). Els alumnes d’Alacant destaquen una altra vegada per la major acceptació de 
les innovacions normatives (87%).822 

7.7.7.1.6 Altres substantius 

Desdejuni : Menjar que hom sol prendre al matí en alçar-se. L’expressió estar 
en dijú és habitual en el parlar de la comarca, però no així el mot desdejuni (Segura, 
1996 : 161). Són altres expressions, com ara prendre’s la llet o l’esmorzar, les que se 
solen emprar per a referir-se al primer menjar del dia. El DCVB arreplega les formes 

                                                 
821 A la vista dels resultats de la població adulta d’Alacant, cal considerar totes dues formes (serp i 

serpent) com a tradicionals i normatives, si bé cal assenyalar que en el mot serpent hi ha una major 
proximitat al castellà (+T+N+C) que no en serp (+T+N-C). 

822 Tauró seria una innovació normativa a l’Alacantí, si més no entre la població general (-T+N-C), i 
tiburó un castellanisme tradicional (+T-N+C). 
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desdejuni i desdejunar a Barcelona, València i Palma de Mallorca, esmenta les variants 
desdijuni i desdijunar, i dóna com a sinònim esmorzar. Colomina (1985a : 208-211, 
348) explica que el terme desdejuni “no és gens usat en el valencià meridional alacantí”, 
i que les denominacions dels quatre menjars del dia són idèntiques a les del valencià 
general (esmorzar, dinar, berenar (o berena) i sopar). En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

desdejuni823 – – 50.5% (56)  50% (7) 46.4% (13) 45.7% (16) 58.8% (20) 

esmorzar  – – 5.4% (6)  7.1% (1) 7.1% (2) 2.9% (1) 5.9% (2) 
almorzar / 
amorzar / 
armorzar 

53.3% 
(8) 

42.8% 
(3) 

5.4%  
(6) 

 
14.3% 

(2) 
– 8.6% 

(3) 
2.9% 
(1) 

desayuno 20% (3) 42.8% (3) 10.8% (12)  21.4% (3) 7.1% (2) 14.3% (5) 5.9% (2) 
desdejuny / 
desdejun / 
dejuni / 
desjuny / 
desdejú 

– – 13.5%  
(15) 

 

– 17.9% 
 (5) 

14.3% 
(5) 

14.7% 
(5) 

desaiú / 
desajuni / 
desaiun / 
desajú 

 
26.7% 

(4) 
14.3% 

 (1) 
14.4%  
(16) 

 
7.1%  
(1) 

21.4% 
(6) 

14.3% 
 (5) 

11.8%  
(4) 

-T+N-C – – 55.9% (62)  57.1% (8) 53.6% (15) 48.6% (17) 64.7% (22) 
+T-N-C 53.3% (8) 42.8% (3) 5.4% (6)  14.3% (2) – 8.6% (3) 2.9% (1) 
+T-N+C 20% (3) 42.8% (3) 10.8% (12)  21.4% (3) 7.1% (2) 14.3% (5) 5.9% (2) 
-T-N+C 26.7% (4) 14.3% (1) 14.4% (16)  7.1% (1) 21.4% (6) 14.3%  (5) 11.8% (4) 
-T-N-C – – 13.5% (15)  – 17.8% (5) 14.3% (5) 14.7% (5) 

 

                                                 
823 No s’han tingut en compte les expressions del tipus prendre’s la llet, que també han estat evitades 

durant la realització de l’enquesta. 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
desdejuni – – –  73.9% (17) 50% (9) 36.7% (22) 
esmorzar – – –  – – 10% (6) 
almorzar / 
amorzar / 
armorzar 

75% 
(6) 

– 55.6% 
(5) 

 – – 10%  
(6) 

desayuno 12.5% (1) 60% (3) 22.2% (2)  – 27.8% (5) 11.7% (7) 
desdejuny / 
desdejun / 
dejuni / 
desjuny / 
desdejú 

– – – 

 

26.1% (6) – 13.3% 
(8) 

desaiú / 
desajuni / 
desaiun / 
desajú 

12.5% 
(1) 

40% 
(2) 

22.2% 
(2) 

 
– 22.2%  

(4) 
18.3% 
(11) 

-T+N-C – – –  73.9% (17) 50% (9) 46.7% (28) 
+T-N-C 75% (6) – 55.6% (5)  – – 10% (6) 
+T-N+C 12.5% (1) 60% (3) 22.2% (2)  – 27.8% (5) 11.7% (7) 
-T-N+C 12.5% (1) 40% (2) 22.2% (2)  – 22.2% (4) 18.3% (11) 
-T-N-C – – –  26.1% (6) – 13.3% (8) 
taula 115 : resultats del mot desdejuni 

L’ús majoritari en les dues generacions adultes és troba bastant equilibrat entre 
les variants tradicionals com ara almorzar, amorzar o armorzar, i la forma 
castellanitzada desayuno o les adaptacions corresponents (com ara desaiú). Entre els 
jóvens la variabilitat és major : disminueix l’ús de les formes tradicionals no normatives 
(5.4%), també disminueix l’ús de la forma castellanitzant desayuno i les seues variants 
(25.2%), i sobretot augmenta l’ús de la innovació normativa desdejuni (50.5%) –
desconeguda pels adults– que de vegades apareix desfigurada per causa d’una deficient 
competència lingüística (13.5%). Els resultats per grups mostren uns resultats bastant 
equilibrats, mentre que si observen les dades de les localitats es comprova que Alacant 
destaca en l’acceptació de la innovació normativa desdejuni (73.9%).824 

                                                 
824 Desdejuni és una innovació normativa (-T+N-C), igual que esmorzar (que no apareix en les 

generacions adultes ni en els descripcions dialectals [infra, pàg. 675]), ja que interpretem que les 
definicions d’esmorzar que hi ha en les obres lexicogràfiques normatives (p. ex. : “primer àpat o menjada 
que es fa amb anterioritat al dinar”) són suficientment semblants a les que fan de desdejuni (p. ex. : 
“aliment lleuger que hom sol prendre al matí en llevar-se”) ; les variants almorzar, amorzar i armorzar 
són formes tradicionals no normatives (+T-N-C) ; desayuno és una forma tradicional (apareix en les 
generacions adultes) castellanitzant (+T-N+C) ; les variants de desdejuni (desdejuny, desdejun, dejuni, 
desjuny, desdejú) són innovacions no normatives (-T-N-C) ; per últim, les variants de desayuno (desaiú, 
desajuni, desaiuni i desajú) són innovacions castellanitzants (-T-N+C). 
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Esmorzar : Menjada que es fa amb anterioritat al dinar. El DCVB arreplega en el 
País Valencià les formes armozar (a València), almorzà (al Maestrat) i almorzar (a 
Alacant). La forma esmorzar apareix documentada al català del Pirineu, a l’oriental, a 
l’occidental i a l’eivissenc. Colomina (1985a : 208-211, 349) explica que el nom general 
del primer dinar del dia és el mot d’origen mossàrab almorzar, amb diferents variants : 
amorzar, armozar, però també almuerzo, armuerzo, almorzo i amuerzo. Respecte 
d’esmorzar explica que és la forma usual del Marquesat de Dénia, pronunciada 
asmorzar. L’ús descrit per a les poblacions de l’Alacantí és : a) almorzar a Alacant, 
Mutxamel, Sant Joan i la Torre ; b) amorzar : Sant Vicent, el Campello, Agost, Xixona, 
Busot i Aigües. Casanova (1990 : 124) proposa almorzar per a l’estàndard dels mitjans 
de comunicació valencians. 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

esmorzar – – 58% (65)  35.7% (5) 51.7% (15) 65.7% (23) 64.7% (22) 
almorzar 47.1% 

(8) 
44.4% (4) 35.7% (40)  50% (7) 41.4% (12) 28.6% (10) 32.4% (11) 

amorzar 41.2% 
(7) 

55.6% (5) 4.5% (5)  7.1% (1) 3.4% (1) 5.7% (2) 2.9% (1) 

armorzar 11.8% 
(2) 

– –  – – – – 

almuerso – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 
almorç – – 0.9% (1)  – 3.4% (1) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
esmorzar – – –  95.7% (22) 50% (9) 44.3% (27) 
almorzar 66.7% (6) 50% (4) 22.2% (2)  4.3% (1) 38.9% (7) 49.2% (30) 
amorzar 11.1% (1) 50% (4) 77.8% (7)  – – 6.6% (4) 
armorzar 22.2% (2) – –  – – – 
almuerso – – –  – 5.6% (1) – 
almorç – – –  – 5.6% (1) – 
taula 116 : resultats del mot esmorzar 

Els adults només utilitzen les variants tradicionals : almorzar predomina a 
Alacant i amorzar predomina a Xixona, mentre que a Mutxamel hi ha equilibri entre les 
dues variants. L’ús de les variants tradicionals entre els jóvens ha quedat reduït al 
40.2%, sobretot per la forta introducció de la variant normativa esmorzar (58%), que 
està relacionada amb els programes educatius bilingües (els alumnes escolaritzants en 
castellà són els que menys la utilitzen [35.7%]) i amb l’ús del català com a primera 
llengua, ja que són els alumnes bilingües i catalanoparlants dels programes bilingües els 
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que més destaquen en l’ús (65.7% i 64.7%). Per localitats són els alumnes d’Alacant els 
que destaquen en l’ús de la innovació normativa esmorzar (95.7%).825 

Fusta : El DCVB exemplifica fusta a Sueca, Alcoi, Castelló i València, però 
també documenta el castellanisme madera (pronunciat maera) al valencià, i pronunciat 
madera al català oriental, a Lleida i al balear. El DCVB també explica que el mot 
madera s’ha introduït bastant en el llenguatge català vulgar. Colomina (1985a : 197, 
341) descriu la substitució de fusta pel mot castellà madera en una gran part del 
valencià, i l’especialització de fusta com a “tros de fusta”. Aquest canvi el relaciona 
amb la substitució de fuster per carpinter. Assenyala que mentre a alguns pobles encara 
es manté fuster, almenys entre les generacions ancianes, a d’altres ha canviat a 
carpinter. En les poblacions de l’Alacantí fan fuster a Sant Vicent, Sant Joan, 
Mutxamel, Xixona i la Torre, i fan fuster els ancians però carpinter els jóvens a 
Alacant, Agost, el Campello i Aigües. Els resultats obtinguts en l’enquesta són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

fusta 5.9% (1) 11.1% (1) 57.1% (64)  14.3% (2) 65.5% (19) 65.7% 
(23) 

58.8% 
(20) 

madera o 
maera 94.1% (16) 88.9% (8) 42.9% (48)  85.7% (12) 34.5% (10) 34.3% 

(12) 
41.2% 
(14) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
fusta – 12.5% (1) 11.1% (1)  100% (23) 38.9% (7) 44.3% (27) 
madera o 
maera 100% (9) 87.5% (7) 88.9% (8)  – 61.1% (11) 55.7% (34) 

taula 117 : resultats del mot fusta 

L’ús de madera és generalitzat entre les dues generacions adultes, ja que 
l’exemple que s’ha recollit de fusta entre els més majors pot considerar-se com un ús 
específic,826 i en tot cas no forma part del model de llengua tradicional a què tenen accés 
els jóvens. Entre els estudiants predomina la forma normativa fusta (57.1%), l’ús de la 

                                                 
825 Cal considerar que almorzar i amorzar i armorzar són formes tradicionals no normatives, però 

semblants al castellà almuerzo, almorzar (+T-N+C) ; esmorzar és una variant normativa no tradicional en 
la comarca (-T+N-C), ja que no apareix en les generacions adultes ni en les descripcions dialectals ; les 
variants almuerso i almorç són innovacions castellanitzants (-T-N+C). 

826 L’única persona de la generació de la gent gran que ha produït el mot fusta és un mutxameler jubilat 
que és fuster de professió. Aquest informant ens ha comentat que el mot fusta només es conserva entre els 
fusters. 



 

El model de llengua  Pàg. 677 

qual està relacionat clarament amb els programes educatius bilingües (només el 14.3% 
dels alumnes del programa monolingüe usen fusta), i amb la ciutat d’Alacant, on el 
100% dels alumnes entrevistats han produït la variant normativa. Per contra, l’ús de 
fusta és molt més reduït a Xixona (55.7%) i a Mutxamel (61.1%).827 

Soroll : El DCVB arreplega en el parlar valencià la forma soroll i el sinònim 
remor (amb el sentit de soroll, especialment quan és confús). També hi arreplega renou 
amb el senit d’“avalot, desordre sorollós”, escandalera com a “escàndol de crits i 
baralla” i la forma acastellanada roïdo o ruïdo. Segura (1996 : 237, 239, 250) 
documenta soroll en la revista El Tio Cuc i en els llibres de festa d’Alacant amb el sentit 
de “moviment tumultuós, avalot”. També recull a Alacant remor, més general, amb el 
sentit de soroll amortit i continu”, rebombori o ribombori (amb el sentit de soroll molt 
fort i confús produït per gent fortament excitada) i el mot roïdo.828 Casanova (1990 : 
136) proposa rembombori, rebrot i rebroll amb el sentit de renou per a l’estàndard 
valencià dels mitjans de comunicació. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

soroll – 11.1% (1) 70.5% (79)  42.9% (6) 69% (20) 82.9% 
(29) 

70.6% 
(24) 

remor 5.9% (1) – –  – – – – 
roï(d)o 94.1% (16) 44.4% (4) 15.2% (17)  35.7% (5) 20.7% (6) 2.9% (1) 14.7% (5) 
ruido – 44.4% (4) 14.3% (16)  21.4% (3) 10.3% (3) 14.3% (5) 14.7% (5) 

 

ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
soroll – – 11.1% (1)  91.3% (21) 38.9% (7) 72.1% (44) 
remor – – 11.1% (1)     
roï(d)o 100% (9) 87.5% (7) 44.4% (4)  – 61.1% (11) 6.6% (4) 
ruïdo – 12.5% (1) 33.3% (3)  8.7% (2) – 21.3% (13) 
taula 118 : resultats del mot soroll 

La generació dels més majors utilitza de manera majoritària el castellanisme 
roïdo (94.1%), i només s’ha arreplegat un cas a Xixona de la forma tradicional remor. 
Els pares continuen utilitzant aquesta variant (88.9%) però en la meitat dels casos la 
                                                 

827 Madera és un castellanisme tradicional (+T-N+C), mentre que cal considerar fusta com una 
innovació normativa, (-T+N-C), ja que no apareix en el model de llengua tradicional dels adults de la 
comarca malgrat que s’ha usat fins a temps molt recents. 

828 Colomina (1991 : 290, 307) troba remor a diverses poblacions de la Marina Baixa (Polop, Altea i 
Benimantell) i soroll a Benidorm (tant amb el sentit general de remor, brogit, com amb el sentit de “veus i 
remor que fa molta gent”) i a Alcoi, però només amb el darrer sentit esmentat. 



 

El model de llengua  Pàg. 678 

pronunciació ha evolucionat fins a ser totalment homofona de la forma castellana ruido. 
Els jóvens utilitzen equilibradament les variants roïdo (15.2%) i ruido (14.3%), però 
sobretot destaquen per la introducció de la innovació normativa soroll (70.5%), que 
només havia aparegut de forma esporàdica en la generació dels pares (11.1%). La 
introducció de soroll està directament relacionada amb els programes educatius 
bilingües, ja que hi ha un percentatge d’ús clarament inferior en els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa vehiculat en castellà (42.9%). Per localitats es 
descobreix una altra vegada que Alacant destaca en la introducció de la innovació 
normativa (91.3%), mentre que els alumnes de Mutxamel són els que menys la 
incorporen (38.9%).829 

Vesprada : El DCVB documenta la forma vesprada a les zones principals del 
domini lingüístic, i en el parlar valencià arreplega les pronunciacions vesprada, vesprà, i 
la pronúncia vulgar esprà o asprà (a tot el País Valencià) quan el mot va precedit de 
l’article. També arreplega amb el mateix sentit el mot vespre que documenta a les 
ciutats de Castelló, València i Alacant, i vespra, però aquest últim mot com a grafia 
antiga de vespre o amb el sentit habitual de vigilia o dia abans d’una festa o una diada. 
El mot tarda (o tarde) el qualifica de castellanisme, i no el documenta en el parlar 
valencià. Segura (1996 : 266) descriu la forma esprà a Alacant, i a Elx (1998 : 124) el 
mot tardet referint-se al vespre. En l’enquesta el mot es produïa darrere de l’article. Els 
resultats que s’han arreplegat són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües 
-  

L. Català 

Català -  
L. Català 

vesprada   64.3% (72)  64.3% (9) 69% % (20) 60% (21) 64.7% (22) 
vesprà 29.4% (5) 77.8% (7) 12.5% (14)  7.1% (1) 10.3% (3) 14.3% (5) 14.7% (5) 
esprà 70.6% (12) 22.2% (2) 2.7% (3)  7.1% (1) – 5.7% (2) – 
vespre – – 5.4% (6)  – 3.4% (1) 2.9% (1) 11.8% (4) 
vespra   3.6% (4)  7.1% (1) 6.9% (2) 2.9% (1) – 
tarda – – 9.8% (11)  7.1% (1) 6.9% (2) 14.3% (5) 8.8% (3) 

Altres formes830 – – 1.8% (2)  7.1% (1) 3.4% (1) – – 

 

                                                 
829 Cal considerar soroll com una innovació normativa (-T+N-C), remor com una forma tradicional i 

normativa (+T+N-C), roïdo com un castellanisme tradicional (+T-N+C), i ruido com un castellanisme no 
tradicional (-T-N+C), ja que no apareix en la generació dels avis. 

830 Hi ha un alumne que ha produït la forma tard i un altre que ha produït desprà. 
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ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 
 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
vesprada  – – –  60.9% (14) 72.2% (13) 63.9% (39) 
vesprà – 37.5% (3) 100% (9)  4.3% (1) 5.6% (1) 14.8% (9) 
esprà 100% (9) 62.5% (5) –  – 5.6% (1) 3.3% (2) 
vespre – – –  8.7% (2) 11.1% (2) 3.3% (2) 
vespra – – –  8.7% (2) 5.6% (1) – 
tarda – – –  17.4% (4) – 11.5% (7) 
Altres formes – – –  – – 3.3% (2) 
taula 119 : resultats del mot vesprada 

En les generacions adultes només s’ha recollit el mot vesprada, pronunciat 
sempre de manera no normativa : vesprà o esprà. Els més majors utilitzen 
majoritàriament la forma esprà (70.6%), mentre que la majoria dels pares utilitza vesprà 
(77.8%). Els jóvens també utilitzen majoritàriament vesprada (76.8%), però la 
pronunciació habitual és sense elisions (vesprada, 64.3%), mentre que les formes amb 
elisió vesprà (12.5%) i esprà (2.7%) tenen un ús molt més reduït. La introducció de la 
innovació normativa tarda arriba només al 9.8% dels jóvens. Els resultats del alumnes 
per grups són bastant equilibrats, i per localitats només remarquen una incidència una 
mica major de la innovació tarda a Alacant (17.4%).831 

7.7.7.2 Adjectius 

Blau : Colomina (1985a : 207) explica que el mot blau es conserva a quasi tots 
els pobles situats al nord de la línia Biar-Busot. Al sud, només es conserva a Crevillent, 
Santa Pola i Guardamar. A la resta de pobles del sud de la línia Biar-Busot s’empra el 
mot adaptat assul, però s’hi poden donar situacions diferents. El mapa que presenta 
Colomina (1985a : 346) permet descriure amb exactitud l’ús que va arreplegar a la 
comarca de l’Alacantí, que és el següent : a) predomini absolut d’assul a Alacant, Sant 
Vicent, Agost, Mutxamel, el Campello i Aigües ; b) blau en les generacions ancianes i 
assul en les intermèdies i jóvens a Sant Joan i Busot ; c) blau en general a Xixona i la 
Torre de les Maçanes. Segura (1996 : 132) documenta el mot blau en els llibres de festa 
d’Alacant i explica que en l’actualitat, encara que s’empra la forma assul habitualment, 
encara no ha desaparegut el mot blau del parlar dels ancians. Nosaltres hem pogut 

                                                 
831 Cal considerar vesprà (aquesta darrera per elisió de la –d–) i esprà com a formes tradicionals i no 

normatives (+T-N-C), i vesprada com una forma tradicional i normativa (+T+N-C) ; vespre és una 
innovació normativa (-T+N-C), però vespra té el sentit “d’hora canònica” o de “dia previ”, per la qual 
cosa es considera una innovació no normativa (-T-N-C) ; per últim, cal considerar tarda com una 
innovació normativa que coincideix amb la llengua dominant (-T+N+C). 
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comprovar en una informant d’Alacant l’ús indistint de blau i d’assul, encara que 
aquesta darrera forma és la que apareix habitualment en contextos com ara “assul 
marino”. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. -  

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

blau 52.9% 
(9) 

66.7% (6) 99.1% (111)  92.9% (13) 100% (29) 100% (35) 100% (34) 

assul 47.1% 
(8) 

33.3% (3) 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
blau 44.4% (4) 37.5% (3) 88.9% (8)  100% (23) 100% (18) 98.4% (60) 
assul 55.6% (5) 62.5% (5) 11.1% (1)  – – 1.6% (1) 
taula 120 : resultats del mot blau 

Com pot veure’s, mentre que a Xixona predomina l’ús de blau, en les poblacions 
de l’enquesta situades al sud de la línia Biar-Busot hi ha totes dues formes. L’ús dels 
escolars és pràcticament unànime a favor de la variant normativa (99.1%), ja que només 
un alumne de Xixona del grup escolaritzat en castellà ha produït assul (7.1% del 
grup).832 

Boig : Que ha perdut la raó, que pateix una malaltia mental. En català hi ha 
nombrosos mots per a referir-se a la persona que ha perdut la raó. El DCVB arreplega 
boig, foll, orat, sonat, descentrat, guillat, desequilibrat, insà, entre d’altres, i en 
pràcticament tots els casos dóna la pronúncia valenciana del mot. També documenta 
l’ús a tot el domini lingüístic del mot loco, que no considera una interferència del 
castellà. En tot cas, l’ús normal que coneixem de la comarca és loco-a,833 i hem pogut 
constatar com, en alguns casos, els entrevistats, sobretot les dones de més edat, evitaven 
emprar aquest mot i s’hi referien amb eufemismes del tipus “no està bé” o “està malalt”. 
En l’enquesta s’ha arreplegat : 

                                                 
832 Cal considerar blau com un mot tradicional i normatiu (+T+N-C) i assul com un castellanisme 

tradicional (+T-N+C). 
833 En els estudis dialectals més propers a l’Alacantí només apareix el mot folia emprat a Elx com a 

sinònim de bogeria (Segura, 1996 : 144). 
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GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

boig-ja 5.9% (1) 22.2% (2) 52.7% (59)  42.9% (6) 51.7% (15) 60% (21) 50% (17) 
loco-ca 64.7% (11) 66.7% (6) 45.5% (51)  57.1% (8) 44.8% (13) 37.1% (13) 50% (17) 
trastornat/da 11.8% (2) 11.1% (1) –  – – – – 
desbaratat/da 5.9% (1) – –  – – – – 
trastocat/da 5.9% (1) – –  – – – – 

Altres834 5.9% (1) – 1.8% (2)  – 3.4% (1) 2.9% (1) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
boig-ja – – 33.3% (3)  73.9% (17) 27.8% (5) 49.2% (30) 
loco-ca 88.9% (8) 50% (4) 55.6% (5)  26.1% (6) 72.2% (13) 47.5% (29) 
trastornat-da – 25% (2) 11.1% (1)  – – – 
desbaratat-da – 12.5% (1) –  – – – 
trastocat-da – 12.5% (1) –  – – – 
Altres 11.1% (1) – –  – – 3.3% (2) 
taula 121 : resultats del mot boig 

Entre els adults predomina la forma loco-a (al voltat del 65% en pares i avis) i 
també hi ha petits percentatges d’altres formes tradicionals i normatives : boig-ja, 
trastornat-da, desbaratat-da i trastocat-da. Els jóvens han disminuït el percentatge d’ús 
de loco-a (45.5%) i utilitzen majoritàriament la forma boig-ja (52.7%). Sembla que els 
programes bilingües afavoreixen l’ús de la variant normativa, ja que els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa vehiculat en castellà usen boig-ja en un 
percentatge inferior a la mitjana (42.9%). Per localitats es torna a comprovar que a 
Alacant s’introdueixen amb més facilitat les innovacions normatives mentre que els 
alumnes de Mutxamel són més fidels al model de llengua de les generacions anteriors.835 

Vermell : Roig, vermell i encarnat són, en teoria, tres tonalitats diferents d’un 
mateix color. Colomina (1985a : 206-207, 345) descriu l’ús d’aquests tres mots en el 
valencià meridional. El mot general al valencià, roig, és el que utilitzen els pobles més 
septentrionals. El terme vermell l’utilitzen alguns pobles situats prop de la línia Biar-
Busot, sobretot al nord (la Canyada, Castalla, Tibi, Xixona, la Torre, Finestrat i la Vila), 
però també al sud (Petrer i Monòver), on el mot està en competència amb encarnat, 
emprat sobretot pels jóvens. Per últim, el terme encarnat (pronunciat també ancarnat) 
                                                 

834 Es tracta de les expressions “tocada de l’ala” i “estar mal del cap”, produïdes cadascuna per un 
alumne, i “se li ha anat el cap”, produïda per una persona de la generació de la gent gran. 

835 Cal considerar boig-ja, trastornat-da, desbaratat-da i trastocat-da com a formes tradicionals i 
normatives (+T+N-C) i loco-a com un castellanisme tradicional (+T-N+C). La resta de produccions no es 
tindran en compte en calcular les tendències generals de l’ús lèxic. 
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és el d’ús general al sud de la línia Biar-Busot. Per tant, de les poblacions de l’Alacantí 
només Xixona i la Torre produeixen vermell (en aquesta darrera població juntament 
amb roig), i la resta de localitats empren encarnat. Segura (1995 : 168, 265-266) 
documenta l’ús de vermell en algunes publicacions alacantines dels anys 30, però 
constata que en l’actualitat a Alacant s’usa el mot encarnat per a referir-se a tots els 
tons del vermell, mentre que roig només fa referència a persones amb els cabells rojos o 
rossos i al color dels llavis.836 En l’enquesta s’ha preguntat quin és el color de la sang, i 
s’han obtingut els resultats següents : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

roig-ja 17.6% (3) 11.1% (1) 69.6% (78)  35.7% (5) 89.7% (26) 71.4% (25) 64.7% (22) 
vermell-a 23.5% (4) 55.6% (5) 29.5% (33)  57.1% (8) 10.3% (3) 28.6% (10) 35.3% (12) 
encarnat-da 58.8% (10) 33.3% (3) 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
roig-ja 22.2% (2) 25% (2) –  78.3% (18) 77.8% (14) 60.7% (37) 
vermell-a – – 100% (9)  21.7% (5) 16.7% (3) 39.3% (24) 
encarnat-da 77.8% (7) 75% (6) –  – 5.6% (1) – 
taula 122 : resultats del mot vermell 

Mentre que en els adults d’Alacant i de Mutxamel predomina la forma encarnat-
da, però també s’utilitza roig-ja, a Xixona l’ús de vermell-a entre els adults és 
categòric. Entre els jóvens ha desaparegut gairebé totalment el mot encarnat-da, i s’ha 
introduït amb molta força el mot roig-ja (69.6%), fins i tot a Xixona, on és també d’ús 
majoritari (60.7%). La introducció de roig-ja sembla estar lligada als programes 
educatius bilingües, ja que l’ús que en fan els alumnes del programa monolingüe és 
clarament inferior a la mitjana (35.7%). Dins del programes bilingües són els alumnes 
castellanoparlants i bilingües els que han acceptat amb més intensitat el mot roig-ja, 
mentre que els percentatges d’ús de vermell són més elevats en els alumnes amb major 
contacte amb el model de llengua tradicional : els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües (35.3%) i, sobretot, els alumnes catalanoparlants i bilingües del 
programa monolingüe (57.1%). L’examen dels resultats dels alumnes per localitats 
mostra que l’ús de vermell és més elevat a Xixona (39.3%), cosa lògica si es té en 
compte que és la variant tradicional d’aquesta localitat, però també hi ha uns 

                                                 
836 Segura (1998 : 126) documenta vermell a Elx amb el sentit de “color roig fort” i roig amb el sentit de 

“color marró”. 
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percentatges apreciables d’ús del mot vermell a Alacant (21.7%) i a Mutxamel 
(16.7%).837 

7.7.7.3 Verbs 

Acostar-se : Dins del País Valencià, el DCVB documenta la forma acostar a 
Castelló, València i Alcoi, apropar al Maestrat i arrimar al Maestrat, a València i a 
Alacant. Segura (1996 : 119) només documenta arrimar a Alacant, però en canvi 
documenta apropar a Elx (1998 : 149). Les formes obtingudes en l’enquesta són : 838 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

acostar-se 23.5% (4) 11.1% (1) 5.5% (6)  7.1% (1) 6.9% (2) 6.1% (2) 3% (1) 
apropar-se 5.9% (1) – 69.7% (76)  64.3% (9) 72.4% (21) 66.7% 

(22) 
72.7% 
(24) 

arrimar-se 70.6% (12) 88.9% (8) 9.2% (10)  21.4% (3) – 9.1% (3) 12.1% (4) 
acercar-se – – 15.6% (17)  7.1% (1) 20.7% (6) 18.2% (6) 12.1% (4) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
acostar-se 11.1% (1) 12.5% (1) 33.3% (3)  13% (3) 5.6% (1) 3.4% (2) 
apropar-se – – 11.1% (1)  82.6% (19) 66.7% (12) 63.8% (37) 
arrimar-se 88.9% (8) 87.5% (7) 55.6% (5)  4.3% (1) – 13.8% (8) 
acercar-se – – –  – 27.8% (5) 19% (11) 
taula 123 : resultats del mot acostar-se 

Els resultats mostren que la forma més habitual a la comarca és arrimar-se, 
sobretot a Alacant (88.9%) i a Mutxamel (87.5%), mentre que a Xixona arrimar-se 
(55.6%) conviu amb la variant acostar-se (33.3%).839 L’ús d’arrimar-se entre els jóvens 
és molt reduït (9.2%), ja que han adoptat majoritàriament l’ús d’apropar-se (69.7%). 
També cal remarcar l’ús relativament freqüent (15.6%) de la interferència del castellà 
                                                 

837 Els tres mots són tradicionals i els tres figuren en els diccionaris normatius, però mentre que vermell i 
roig són d’ús habitual en la varietat estàndard, la forma encarnat amb sentit general de vermell és un 
localisme. Per tant, cal classificar aquests mots de la manera següent : vermell i roig : (+T+N-C) ; 
encarnat : (+T-N-C). 

838 Hi ha un alumne que ha produït “ajuntar-se”, que no es té en compte, i 2 alumnes que no han produït 
cap forma. 

839 A Mutxamel el 75% dels majors (3) han produït arrimar-se i el 25% (1) acostar-se, mentre que el 
100% dels adults (4) han produït arrimar-se ; a Xixona el 25% dels majors (1) han produït arrimar-se, un 
altre 25% apropar-se i el 50% restant (2) acostar-se ; els adults d’aquesta localitat han produït 
majoritàriament arrimar-se (80%, 4 casos) i en menor grau acostar-se (20%, i cas). Aquests resultats 
podrien suggerir que la forma arrimar-se s’ha introduït modernament, desplaçant possiblement la variant 
acostar-se, però les dades que tenim no permeten arribar a conclusions segures. 
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acercar-se. L’ús de la forma tradicional arrimar-se és més freqüent entre els alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritats en castellà (21.4%), mentre que apropar-se és 
més usat pels alumnes dels programes educatius bilingües. La forma castellanitzant 
acercar-se és més usada pels alumnes castellanoparlants (20.7%) i els alumnes bilingües 
(18.2%) dels programes bilingües, i està, per tant, directament relacionada amb la 
primera llengua castellana. L’anàlisi dels resultats per localitats permet comprovar una 
vegada més que són els alumnes d’Alacant els que han acceptat en un grau superior la 
forma innovada apropar-se (82.6%).840 

Agafar : El DCVB documenta agafar i agarrar al Maestrat, València, Castelló i 
Alacant. Segons aquest diccionari, el mot agarrar s’ha introduït modernament a 
Catalunya des del castellà amb el sentit d’“agafar fort”, i al País Valencià amb tots els 
sentits d’agafar i de prendre. Segura (1996 : 105) documenta agafar en els llibrets de 
festa alacantins de la primera meitat del segle, però assenyala que la forma acastellanada 
agarrar és la que s’utilitza en l’actualitat. En l’enquesta s’ha recollit :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

agafar 5.9% (1) – 74.1% (83)  64.3% (9) 69% (20) 74.3% (26) 82.4% (28) 
agarrar 94.1% (16) 100% (9) 25.9% (29)  35.7% (5) 31% (9) 25.7% (9) 17.6% (6) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
agafar – 12.5% (1) –  78.3% (18) 83.3% (15) 67.2% (41) 
agarrar 100% (9) 87.5% (7) 100% (9)  21.7% (5) 16.7% (3) 32.8% (20) 
taula 124 : resultats del mot agafar 

Els resultats de les generacions adultes mostren que agarrar és la forma 
tradicional de la comarca. Malgrat això, els jóvens la utilitzen poc (25.9%) i han adoptat 
majoritàriament agafar. L’ús d’aquesta darrera forma està clarament promocionat pels 
programes educatius bilingües, ja que els alumnes del programa monolingüe destaquen 
per un ús d’agarrar superior a la mitjana (35.7%). Els resultats dels alumnes dels 
programes bilingües suggereixen que la primera llengua castellana fomenta lleument l’ús 

                                                 
840 Arrimar-se és la forma tradicional i més habitual en la comarca, i és normativa (+T+N-C) ; acostar-

se, encara que no és tan habitual, és també una forma present en la comarca i normativa (+T+N-C) ; 
respecte d’apropar-se tenim més dubtes, però pensem que és una innovació a la comarca, malgrat que 
apareix produïda per un avi de Xixona (-T+N-C). Per últim, acercar-se és una innovació castellanitzant 
(-T-N+C). 
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d’agarrar. L’anàlisi per localitats permet comprovar que els alumnes de Xixona 
destaquen sobre la resta en el manteniment de la variant agarrar (32.8%).841 

Arribar : Venir a trobar-se en un indret per moció progressiva, tocar al terme 
del seu camí. El DCVB documenta arribar i aplegar en el parlar valencià, l’últim mot 
tant a Castelló com a València i a Alacant. En els estudis dialectals més pròxims només 
Segura (1998 : 149) documenta arribar a Elx. En l’enquesta s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

arribar 35.3% (3) 55.6% (5) 90.1% 
(100) 

 100% (14) 85.7% (24) 88.6% (31) 91.2% (31) 

aplegar 64.7% (11) 44.4% (4) 9.9% (11)  – 14.3% (4) 11.4% (4) 8.8% (3) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
arribar 44.4% (4) 12.5% (1) 66.7% (6)  87% (20) 88.2% (15) 91.8% (56) 
aplegar 55.6% (5) 85.7% (5) 33.3% (3)  13% (3) 11.8% (2) 8.2% (5) 
taula 125 : resultats del mot arribar 

L’ús dels adults indica que totes dues formes són tradicionals a la comarca, i 
sembla suggerir que aplegar és la forma dominant a Mutxamel mentre que a Xixona 
predomina arribar, i a Alacant hi ha una situació més equilibrada. Les dades 
generacionals mostren una situació de canvi en moviment, ja que l’ús d’arribar 
augmenta clarament de generació en generació fins que és clarament majoritari en la 
generació dels fills (90.1%). D’altra banda, els resultats dels jóvens són bastant 
homogenis, tant per localitats com per grups de primera llengua i programa educatiu. De 
fet, tan sols es podria esmentar l’ús categòric d’arribar dels alumnes del programa 
educatiu monolingüe, que són els que d’alguna manera continuen el procés de canvi de 
les generacions anteriors d’una manera més clara.842 

Arrossegar-se : El DCVB documenta la forma acastellanada arrastrar al 
Maestrat i al parlar valencià en general, entre d’altres indrets. No documenta el mot 
arrossegar al País Valencià, però sí la variant rossegar. Segura (1996 : 120) només 

                                                 
841 Agarrar és la forma tradicional de la comarca, i és normativament correcta, però paral·lela al castellà 

(+T+N+C). Malgrat que s’ha trobat a Mutxamel un vestigi –que cal valorar com a molt fiable– de l’ús 
d’agafar, s’ha considerat que ja no és una forma present en el model de llengua tradicional de la comarca, 
i per això es classifica com a no tradicional i normativa (-T+N-C). 

842 Totes dues formes són tradicionals i normatives (+T+N-C). 
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documenta a Alacant l’ús de la forma arrastrar en l’actualitat, però comenta que encara 
es reconeix la forma genuïna, i que a rossegons té bastant vitalitat.843 En l’enquesta s’ha 
recollit : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

arrossegar-se – – 32.4% (36)  28.6% (4) 42.9% (12) 34.3% (12) 23.5% (8) 
rossegar-se – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 
arrastrar-se 100% (17) 100% (9) 66.7% (74)  64.3% (9) 57.1% (16) 65.7% (23) 76.5% (26) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
arrossegar-se – – –  30.4% (7) 27.8% (5) 34.4% (21) 
rossegar-se – – –  – – – 
arrastrar-se 100% (9) 100% (8) 100% (9)  69.6% (16) 72.2% (13) 65.6% (40) 
taula 126 : resultats del mot arrossegar-se 

La forma tradicional de la comarca en l’actualitat és arrastrar-se, tal i com 
mostren els resultats dels adults.844 Entre els alumnes la introducció de la innovació 
normativa arrossegar-se és el 33.3%, i són els alumnes de primera llengua castellana 
dels programes educatius bilingües els que han adoptat aquesta innovació amb més força 
(42.9%). Per contra, sembla que els alumnes de primera llengua catalana són els que 
mantenen amb més força l’ús d’arrastrar, possiblement pel major contacte amb el 
model de llengua tradicional.845  

Eixir : El DCVB arreplega eixir a tot el domini lingüístic, i explica que el 
predomini d’eixir és absolut en el Pirineu occidental (Rosselló, Conflent, Vallespir, 
Cerdanya i Capcir), en el valencià i en l’alguerés, que són dialectes que desconeixen el 
verb sortir. Per contra, sortir predomina en els dialectes oriental i baleàric, on la forma 
eixir només s’utilitza entre la gent vella o fossilitzada en locucions i frases fetes. En el 
català occidental predomina sortir, però es conserva eixir en algunes localitats, i fins i 
tot predomina eixir a Boi, Vilaller, Bonansa, Benabarre, Tamarit, Fraga i Calasseit, on el 
verb sortir és desconegut per a la gent analfabeta. Segura (1996 : 250) arreplega sortir 
                                                 

843 Colomina (1991 : 100) troba arrossegar i a rossegons a la Vila, Altea, Tàrbena i Benidorm. 
844 Només s’ha trobat un cas d’ús de rossegar en una alumna de Busot escolaritzada en el programa 

monolingüe. 
845 Cal considerar que arrossegar-se és una innovació normativa (-T+N-C), arrastrar-se és una forma 

tradicional, no normativa i castellanitzant (+T-N+C) i rossegar-se és una forma tradicional no normativa 
(+T-N-C). Cal considerar aquesta forma tradicional, malgrat que no apareix en les generacions adultes, 
perquè és molt dubtós que aquesta forma puga considerar-se una innovació. 
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en un llibret de festa d’Alacant del 1940, però explica que té més aïna el valor de sorgir, 
i que és poc usual en el parlar valencià. El mateix autor (1998 : 149) arreplega a Elx la 
forma sortir amb el sentit de “eixir amb força ; reeixir”. En l’enquesta s’ha arreplegat :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

eixir 100% (17) 100% (9) 98.2% (110)  100% (14) 96.6% (28) 100% (35) 97.1% (33) 
sortir – – 1.8% (2)  – 3.4% (1) – 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
eixir 100% (9) 100% (8) 100% (9)  91.3% (21) 100% (18) 100% (61) 
sortir – – –  8.7% (2) – – 
taula 127 : resultats del mot eixir 

Els resultats mostren que eixir és l’única forma coneguda pels adults, i que entre 
la gent jove la innovació sortir no ha tingut el més mínim èxit (1.8%). Potser siga 
interessant comentar que els dos únics casos que s’han arreplegat de sortir es donen 
entre alumnes dels programes bilingües d’Alacant, on l’ús de sortir que s’ha recollit 
arriba al 8.7%. De fet, les dades arreplegades fins ara mostren amb claredat que els 
alumnes de la capital són els més proclius a acceptar les innovacions, cosa que es pot 
interpretar pel menor contacte amb el model de llengua tradicional.846 

Esgarrar : Rompre, fer trossos un teixit, un paper, una pell, etc., amb una 
estirada. Esquinçar. El DCVB dóna al parlar valencià les formes esguellar, esgarrar, 
esqueixar i esquinçar (sobretot les tres primeres), però no descriu l’ús d’estripar. 
Colomina (1985a : 183-184 ; 1986 : 310) explica que en alguns pobles de l’Alacantí-
Vinalopó (Beneixama, la Canyada i Biar) s’utilitza rompre (participi rot) amb el sentit 
d’esquinçar, i assenyala que aquest ús de rompre no és un castellanisme, ja que apareix 
en els autors clàssics. De tota manera també assenyala que a la comarca de l’Alacantí (i 
en el parlar de l’Alacantí-Vinalopó en general) hi ha una tendència a emprar el verb 
rompre amb uns sentits idèntics als dels castellà romper. També assenyala 
l’especialització de trencar i rompre en la comarca : trencar vol dir “fer en dos trossos” 
i rompre “fer en molts trossos”.847 Segura (1996 : 175, 176) documenta esgarrar 

                                                 
846 Eixir és la forma tradicional i normativa (+T+N-C) i sortir una innovació normativa (-T+N-C). 
847 Colomina (1991 : 186) troba esguellar (Callosa, Benidorm i Benimantell) i esqueixar (Tàrbena i 

Altea) a la Marina Baixa. 
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(pronunciat asgarrar) i esguellar (pronunciat asguellar) a Alacant. Les formes 
arreplegades són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

esgarrar 47.1% (8) 33.3% (3) 16.5% (18)  7.1% (1) 13.8% (4) 20.6% (7) 18.8% (6) 
esguellar 17.6% (3) 22.2% (2) 10.1% (11)  – 3.4% (1) 8.8% (3) 21.9% (7) 
rompre 23.5% (4) – 6.4% (7)  28.6% (4) 10.3% (3) – – 
trencar 11.8% (2) 44.4% (4) 64.2% (70)  64.3% (9) 69% (20) 67.6% 

(23) 
56.3% 
(18) 

rasgar – – 1.8% (2)  – 3.4% (1) – 3.1% (1) 
desgarrar – – 0.9% (1)  – – 2.9% (1) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
esgarrar 55.6% (5) 62.5% (5) 11.1% (1)  13% (3) 33.3% (6) 8.6% (5) 
esguellar – 12.5% (1) 44.4% (4)  4.3% (1) 5.6% (1) 15.5% (9) 
rompre 33.3% (3) 12.5% (1) –  – 16.7% (3) 5.2% (3) 
trencar 11.1% (1) 12.5% (1) 44.4% (4)  73.9% (17) 44.4% (8) 69% (40) 
rasgar – – –  4.3% (1) – 1.7% (1) 
desgarrar – – –  4.3% (1) – – 
taula 128 : resultats del mot esgarrar 

En les dues generacions adultes predomina l’ús de les formes tradicionals i 
normatives esgarrar i esguellar : esgarrar és la forma habitual d’Alacant i de 
Mutxamel, i esguellar és més freqüent a Xixona. També apareix en aquestes 
generacions l’ús de trencar (més freqüent a Xixona) i de rompre (predominant a 
Alacant), mentre que a Mutxamel hi ha equilibri entre les dues formes.848 Entre els 
jóvens hi ha un descens molt evident en l’ús de les variants tradicionals i normatives 
(esgarrar i esguellar) que són substituïdes per la forma genèrica trencar. Els resultats 
dels alumnes per grups mostren que l’ús de les formes esgarrar o esguellar és més 
important entre els alumnes dels programes educatius bilingües, i dins d’aquests 
programes es relaciona amb la presència del català com a primera llengua dels alumnes. 
Per contra, els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe destaquen 
en la utilització del verb rompre (28.6%), l’ús del qual es troba clarament en recessió. 
Els resultats per localitats mostren que esgarrar té més presència entre els alumnes de 
Mutxamel (33.3%), mentre que esguellar és més utilitzat a Xixona (15.5%). Pel que fa a 

                                                 
848 De tota manera sembla que l’ús de les variants més genèriques rompre i trencar està augmentat en la 

generació dels pares, ja que hi ha un descens de 9.2 punts percentuals respecte de la generació dels avis en 
l’ús d’esgarrar i d’esguellar. 
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l’ús de rompre, només es localitza a Mutxamel (16.7%) i, en menor grau, a Xixona 
(5.2%), mentre que a Alacant no és emprat pels estudiants.849 

Espentar : Empentar. Donar empentes (colp fort donat a una persona o cosa per 
empènyer-la). Colomina (1985a : 338 i 1986 : 310) explica que a la comarca de 
l’Alacantí s’usen les formes espentar i aspentar, però a Sant Vicent conviuen amb 
empuxar i a Agost amb arrempuxà(r).850 La lexicografia valenciana actual (Colomina, 
1995 : 157) arreplega les formes empènyer o empényer, empentejar, sempentejar, 
espitjar, espentar, espejar [sic], espényer, empentar i espentejar. En l’enquesta s’ha 
recollit :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

espentar 100% 
(17) 

100% (9) 98.2% (110)  92.9% (13) 96.6% (28) 100% (35) 100% (34) 

empuixar – – 0.9% (1)  7.1% (1) – – – 
empujar – – 0.9% (1)  – 3.4% (1) – – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
espentar 100% (9) 100% (8) 100% (9)  95.7% (22) 94.4% (17) 100% (61) 
empuixar – – –  4.3% (1) 5.6% (1) – 
empujar – – –  – – – 
taula 129 : resultats del mot espentar 

L’ús tradicional de les localitats que s’estudien és el verb espentar, que no ha 
estat modificat pels fills. Únicament cal remarcar la presència de dues variants 

                                                 
849 Tant esgarrar com esguellar són mots tradicionals i normatius (+T+N-C) (esguellar apareix a IIFV 

[19962] amb el sentit d’esquinçar). Trencar i rompre tenen sentits diferents i més generals (“fer trossos o 
fragments una cosa colpint-la, prement-la, tirant-la a terra, etc.”, o “trencar, fer trossos o fragments una 
cosa dura...”). Per tant, pensem que no són normatius amb aquest sentit, però s’han considerat tradicionals 
perquè tenen una presència important en la parlar de les dues generacions adultes. Rompre té semblança 
amb el castellà (+T-N+C) i trencar no (+T-N-C). Rasgar i desgarrar són innovacions castellanitzants 
(-T-N+C). 

850 Colomina (1985a : 195-196, 338 ; 1986 : 310) descriu l’ús de les formes següents en el valencià de 
l’Alacantí-Vinalopó : a) espentar o aspentar al nord de la línia Biar-Busot i en el Camp d’Alacant. Aquest 
és també l’ús del valencià general ; b) estibar o astibar a Onil i Castallà (on també s’usa espentar), a 
Petrer entre els parlants ancians (els jóvens diuen empuxà), a Elx i a Santa Pola. Es tracta d’un mot que no 
arreplega el DCVB ; c) txiba(r) al Pinós i Monòver (és un mot que tampoc no apareix al DCVB) ; d) 
ampuxar a la Canyada de Biar ; e) Al Vinalopó Mitjà i a Elx, Crevillent, Guardamar, Agost i Sant Vicent 
s’han integrat fonològicament els mots castellans empujar, rempujar i arrempujar, que pronuncien 
[empuSá(R)], [rempuSá(R)] i [arempuSá(R)]. El mateix autor documenta la forma espényer a Tàrbena i, 
possiblement, a la Nucia (Colomina, 1991 : 174). Segura (1998 : 149) arreplega la forma estibar a Elx. 
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castellanitzants relacionables amb la primera llengua castellana de l’alumne o amb l’ús 
del castellà en el programa educatiu.851 

Inflar : Omplir amb aire un cos de material elàstic. El DCVB dóna la forma 
unflar com a pròpia del valencià (a Castelló, València i Alacant, i també a d’altres zones 
del domini lingüístic), però no enregistra la forma inflar al parlar valencià. Explica que 
la forma unflar és un híbrid d’inflar i omplir. Segura (1996 : 46) apunta que el canvi pot 
ser causat per la influència de la labial en contacte. Casanova (1990 : 139) proposa el 
mot unflar per a l’estàndard dels mitjans de comunicació valencians. En l’enquesta s’ha 
arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

inflar 17.6% (3) 44.4% (4) 18.8% (21)  57.1% (8) 10.3% (3) 11.4% (4) 17.6% (6) 
unflar 64.7% (11) 44.4% (4) 69.6% (78)  35.7% (5) 82.8% (24) 74.3% 

(26) 
67.6% 
(23) 

bufar 17.6% (3) 11.1% (1) 11.6% (13)  7.1% (1) 6.9% (2) 14.3% (5) 14.7% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
inflar 11.1% (1) 12.5% (1) 55.6% (5)  4.3% (1) 16.7% (3) 60.7% (37) 
unflar 77.8% (7) 87.5% (7) 11.1% (1)  87% (20) 72.2% (13) 27.9% (17) 
bufar 11.1% (1) – 33.3% (3)  8.7% (2) 11.1% (2) 11.5% (7) 
taula 130 : resultats del mot inflar 

Els resultats dels adults mostren que unflar és la forma predominant a Alacant 
(77.8%) i a Mutxamel (87.5%), mentre que a Xixona és més habitual inflar (55.6%) i 
també té una certa presència bufar (33.3%). Els resultats dels jóvens estan clarament 
relacionats amb l’estat dialectal reflectit pels adults : continua predominant unflar a 
Alacant (87%) i a Mutxamel (72.2%), mentre que a Xixona predomina inflar (60.7%).  

Per a analitzar aquests resultats segons els grups d’alumnes és necessari controlar 
la influència de la localitat. Una vegada comparats els resultats per localitats852 es veu 
que els més interessants són els de Xixona, on la forma inflar és tradicional. Així, en 
aquesta localitat el mot inflar és utilitzat : a) pel 77.8% (7) dels alumnes 
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe ; b) pel 15.4% (2) dels alumnes 

                                                 
851 Cal considerar espentar el mot tradicional i normatiu (+T+N-C), ja que l’arreplega IIFV (19962), 

mentre que empuixar i empujar són innovacions castellanitzants (-T-N+C). 
852 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 17 de l’annex al model de llengua. 
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castellanoparlants dels programes bilingües ; c) pel 17.6% (3) dels alumnes bilingües 
dels programes bilingües ; d) pel 22.7% (5) dels alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües. Aquestes dades confirmen els resultats generals en el sentit que la 
variant unflar està imposant-se entre els jóvens, especialment entre els que tenen menys 
contacte amb el model de llengua tradicional, de la mà dels programes educatius 
bilingües.853 

Mesclar : Ajuntar coses diverses de manera que formen un tot aparentment 
homogeni. El DCVB dóna mesclar i barrejar a tot el domini lingüístic, valencià inclòs. 
Encara que la forma habitual a l’Alacantí és mesclar, Segura (1996 : 127) documenta 
barrejar a Alacant i barnejar a Elx, i interpreta aquesta darrera forma per la 
dissimilació de vibrants. En l’enquesta s’ha arreplegat :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

barrejar – 11.1% (1) 17.9% (20)  7.1% (1) 24.1% (7) 22.9% (8) 11.8% (4) 
mesclar 100% (17) 88.9% (8) 82.1% (92)  92.9% (13) 75.9% (22) 77.1% 

(27) 
88.2% 
(30) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
barrejar – – 11.1% (1)  43.5% (10) 11.1% (2) 8.2% (5) 
mesclar 100% (9) 100% (8) 88.9% (8)  56.5% (13) 88.9% (16) 91.8% (56) 
taula 131 : resultats del mot mesclar 

Els resultats de les dues generacions adultes confirmen que mesclar és la forma 
tradicional d’ús habitual a la comarca. Entre els jóvens hi ha una introducció moderada 
del verb barrejar, que és més evident entre els alumnes castellanoparlants (24.1%) i els 
alumnes bilingües (22.9%) dels programes educatius bilingües. Aquest resultat suggereix 
que la introducció de barrejar està relacionada amb els programes educatius bilingües i 
afecta més els alumnes amb menor contacte amb el model de llengua tradicional. El fet 
que els alumnes de la ciutat d’Alacant –amb menor contacte amb el model lingüístic 
tradicional de la comarca– destaquen en la introducció de barrejar (43.5%) dóna 
consistència a aquesta interpretació.854 

                                                 
853 Cal considerar que inflar i unflar són mots tradicionals i normatius, però inflar té més paral·lelisme 

amb el castellà (+T+N+C) que no unflar (+T+N-C). Bufar, que és un localisme amb aquest sentit, seria un 
mot tradicional no normatiu (+T-N-C). 

854 Barrejar és una innovació normativa en la comarca (-T+N-C), mentre que mesclar és el mot 
tradicional i normatiu malgrat el seu paral·lelisme amb el castellà (+T+N+C). 
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Portar : Anar carregat amb alguna cosa per lliurar-la a algú. Segons el mapa que 
aporta Colomina (1985a : 350), dins de l’Alacantí s’empra només portar a Agost, Sant 
Vicent i Alacant, i portar juntament amb dur a la resta de la comarca.855 Colomina 
també estudia l’ús de llevar a l’Alacantí-Vinalopó i conclou que encara que aquest verb 
existia en català antic amb el sentit de portar, l’ús que se’n fa en l’actualitat en aquestes 
comarques és una interferència del castellà. Segura (1996 : 230) explica que en la 
partida alacantina del Bacarot es fa un ús d’aquests verbs semblant al del Vinalopó : 
s’utilitza llevar amb tots els sentits del castellà llevar, i portar o dur tenen els significats 
equivalents al castellà traer. Al nord del municipi, tot incloent la capital, només 
s’empren portar i dur amb tots els sentits.  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

portar 52.9% (9) 33.3% (3) 58.6% (65)  42.9% (6) 85.7% (24) 62.9% 
(22) 

38.2% 
(13) 

dur 47.1% (8) 66.7% (6) 41.4% (46)  57.1% (8) 14.3% (4) 37.1% 
(13) 

61.8% 
(21) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
portar 66.7% (6) 50% (4) 22.2% (2)  78.3% (18) 61.1% (11) 53.3% (32) 
dur 33.3% (3) 50% (4) 77.8% (7)  21.7% (5) 38.9% (7) 46.7% (28) 
taula 132 : resultats del mot portar 

Les dades dels adults indiquen que totes dues formes són tradicionals a les 
localitats estudiades, però suggereixen que a Alacant predomina portar, a Xixona 
predomina dur i a Mutxamel hi ha equilibri en l’ús dels dos verbs.856 Els resultats dels 
alumnes són relativament equilibrats, però indiquen que la variant portar guanya 
terreny : a Alacant continua predominant portar (78.3%), a Mutxamel s’ha trencat la 
                                                 

855 Colomina (1985a : 211-224, 350) fa una descripció general de l’ús d’aquests verbs en la zona de 
l’Alacantí-Vinalopó. Explica que a la Foia de Castallà, les Valls d’Alcoi, el Camp d’Alacant i la Marina 
els verbs portar i dur són sinònims i tenen el mateix significat que en el català general. Per contra, en 
altres zones del parlar de l’Alacantí-Vinalopó l’ús d’aquests verbs se n’aparta del que s’acaba de veure. 
Així, a les tres comarques del Vinalopó i a Guardamar es distingeix entre llevar (amb el mateix significat 
del castellà llevar) i portar o dur, que tenen el significat del castellà traer. Com a equivalent al castellà 
traer s’empra només portar al Vinalopó Mitjà i a la Canyada, portar i dur a Elx, Crevillent i Biar, i només 
dur a Guardamar. 

856 No sembla que hi haja canvi generacional entre les generacions adultes, ja que a Mutxamel el 
percentatge d’ús de portar i de dur és idèntic (50%) en els majors i els pares, i a Xixona molt semblant : 
el 75% dels majors i el 80% dels pares han produït dur. 
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situació d’equilibri a favor de portar (61.1%), i a Xixona portar s’imposa lleugerament 
entre els jóvens (53.3%). Els resultats dels diferents grups d’alumnes suggereixen que 
l’ús de portar està relacionat amb la primera llengua dels alumnes, ja que és més intens 
entre els alumnes de primera llengua castellana (85.7%) i els alumnes bilingües (62.9%) 
dels programes educatius bilingües, mentre que els alumnes que tenen major contacte 
amb el model de llengua tradicional (catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà 
i catalanoparlants escolaritzats en català) són els que destaquen en l’ús del verb dur.857 

Telefonar : El DCVB arreplega el verb telefonar a Barcelona, València i Palma, 
però no esmenta la variant telefonejar, d’ús habitual a l’Alacantí. Hi ha també les 
perífrasis tocar (o trucar) per telèfon i cridar per telèfon. Aquesta darrera, 
pronunciada amb metàtesi (quirdar [o quidrar] per telèfon), és la més habitual en la 
comarca. En l’enquesta s’ha recollit :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

telefonar – 22.2% (2) 15.2% (17)  21.4% (3) 17.2% (5) 8.6% (3) 17.6% (6) 
telefonejar 35.3% (6) 22.2% (2) 8.9% (10)  – 6.9% (2) 11.4% (4) 11.8% (4) 
cridar (o quir-
dar / quidrar) 
per...858 

64.7% (11) 55.6% (5) 54.5% (61)  57.1% (8) 58.6% (17) 54.3% (19) 50% (17) 

tocar per... – – 3.6% (4)  – – 5.7% (2) 5.9% (2) 
trucar per... – – 17.9% (20)  21.4% (3) 17.2% (5) 20% (7) 14.7% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
telefonar – – 22.2% (2)  8.7% (2) 11.1% (2) 19.7% (12) 
telefonejar 22.2% (2) 50% (4) 22.2% (2)  8.7% (2) 5.6% (1) 9.8% (6) 
cridar (o quir-
dar / quidrar) 
per...859 

77.8% (7) 50% (4) 55.6% (5)  30.4% (7) 66.7% (12) 59% (36) 

tocar per... – – –  – 5.6% (1) 4.9% (3) 
trucar per... – – –  52.2% (12) 11.1% (2) 6.6% (4) 
taula 133 : resultats del mot telefonar 

                                                 
857 Totes dues formes són tradicionals i normatives, però dur és més diferent del castellà (+T+N-C), que 

no portar (+T+N+C). 
858 Han produït la forma amb metàtesi quirdar per telèfon 2 alumnes (1.8%), 2 pares (22.2%) i 9 avis 

(52.9%). Han produït la variant quidrar per telèfon 1 pare (11.1%) i 1 avi (5.9%). 
859 Entre els adults i majors d’Alacant i de Mutxamel només s’ha trobat la variant quirdar per telèfon, 

que no apareix a Xixona. En aquesta darrera localitat s’han trobat 3 casos (33.3%) de cridar per telèfon, i 
2 casos (22.2%) de quidrar per telèfon. 
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L’ús majoritari de les generacions adultes és la perífrasi cridar per telèfon, 
pronunciada gairebé sempre amb metàtesi i més freqüent entre els més majors. La 
segona forma utilitzada és telefonejar, i només hi ha un ús reduït de telefonar en dos 
pares de Xixona. Els alumnes continuen utilitzant majoritàriament la perífrasi cridar per 
telèfon (55.6%), que gairebé mai pronuncien amb metàtesi, han reduït l’ús de 
telefonejar (8.9%) i han introduït altres formes com telefonar (15.2%) i, sobretot, les 
perífrasis trucar per telèfon (17.9%) i tocar per telèfon (3.6%), que són desconegudes 
pels adults. L’estudi de les tendències dels grups d’alumnes no mostra diferències 
notables, però sí que n’hi ha per localitats, ja que és a Alacant on s’ha introduït amb més 
força (52.2%) la perífrasi normativa trucar per telèfon a costa de l’ús de la perífrasi 
tradicional cridar per telèfon (30.4%).860 

Traure : fer sortir, algú o alguna cosa fora del lloc on està tancat, retingut, posat. 
Colomina (1986 : 310) descriu l’ús dels verbs traure i sacar a l’Alacantí : sacar conviu 
a Sant Vicent i a Alacant amb traure, mentre que a Agost només utilitzen sacà.861 Com 
que en les localitats que s’estudien coexisteixen els verbs traure i llevar, cal analitzar-
ne l’ús. Tot seguint Colomina (1985a : 212), sembla que l’ús més recte en el context 
estudiat (traure / llevar / sacar un clau) hauria de ser traure, ja que es tracta de “llevar 
+ de dins”. Llevar, per tant, seria l’hiperònim o mot supraordinat, i traure seria 
l’hipònim. Segura (1996 : 261) explica que a la ciutat d’Alacant només ha sentit traure, 
i que sacar només es refereix a traure en un joc (p. ex. el futbol). Per contra, en les 
partides rurals del municipi hi ha situacions diverses : a) al camp meridional predomina 
absolutament la forma sacar ; b) al camp central alternen traure (més usat pels ancians) 
i sacar (més comú entre els jóvens) ; c) al nord únicament se sent traure. En l’enquesta 
s’ha arreplegat : 

                                                 
860 Les formes normatives (trucar per telèfon i telefonar) són innovacions en la comarca (-T+N-C). Les 

formes tradicionals són telefonejar i cridar per telèfon (i les formes amb metàtesi quirdar i quidrar per 
telèfon) (+T-N-C). La forma tocar per telèfon no és tradicional a la comarca i no apareix a les obres 
normatives (-T-N-C). 

861 Segons Colomina (1985a : 219-220, 350) el verb traure es conserva a l’Alt Vinalopó, la Foia de 
Castalla, les Valls d’Alcoi, la Marina i el Camp d’Alacant. Ha estat substituït per sacar al Vinalopó Mitjà 
i Baix, a Guardamar i a Agost, i a Sant Vicent coexisteixen els verbs traure i sacar. Aquest autor també 
argumenta que l’ús actual de sacar deu ser un castellanisme, malgrat que estiga documentat en textos antics. 
Llevar (separar alguna cosa d’allò a què és aplicada, unida, de què és una part o un membre) es conserva a 
les mateixes comarques que el verb traure. 



 

El model de llengua  Pàg. 695 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

traure 70.6% (12) 100% (9) 54.5% (61)  50% (7) 31% (9) 57.1% 
(20) 

73.5% 
(25) 

treure – – 4.5% (5)  – 3.4% (1) 11.4% (4) – 
llevar 11.8% (2) – 33.9% (38)  35.7% (5) 51.7% (15) 28.6% 

(10) 
23.5% (8) 

sacar 17.6% (3) – 7.1% (8)  14.3% (2) 13.8% (4) 2.9% (1) 2.9% (1) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
traure 55.6% (5) 100% (8) 88.9% (8)  39.1% (9) 66.7% (12) 57.4% (35) 
treure – – –  21.7% (5) – – 
llevar 11.1% (1) – 11.1% (1)  34.8% (8) 22.2% (4) 36.1% (22) 
sacar 33.3% (3) – –  4.3% (1) 11.1% (2) 6.6% (4) 
taula 134 : resultats del mot traure 

En les generacions adultes predomina clarament l’ús de traure. Només s’ha 
descobert algun cas de llevar a Alacant i a Xixona i l’ús de sacar en tres informants 
d’Alacant que es pot interpretar per la influència del camp meridional d’Alacant que 
descriu Segura.862 Entre els fills continua predominant traure (54.5%), però augmenta 
amb claredat l’ús de l’hiperònim llevar (33.9%) i apareix algun cas de sacar (7.1%) i de 
la innovació treure (4.5%). Els resultats dels grups d’alumnes indiquen que el major ús 
de llevar i de sacar està relacionat amb els alumnes de primera llengua castellana i amb 
els alumnes escolaritzats en castellà. El fet més remarcable de l’anàlisi per localitats és 
la forta introducció de la innovació normativa treure a Alacant (21.7%).863 

Trepitjar : El DCVB arreplega trepitjar a València amb el sentit de calcigar el 
raïm. Colomina (1985a : 207-208, 347) ha estudiat l’oposició entre les dues accepcions 
del verb trepitjar amb els sentits de : a) “posar el peu (sobre algú o alguna cosa, 
recolzant-l’hi” ; b) “esclafar, prémer (alguna cosa) posant-s’hi a sobre i movent 

                                                 
862 Dos dels tres casos d’ús de sacar que s’han trobat a Alacant corresponen a persones que viuen als 

barris de la Florida i de Sant Gabriel, amb major influència de les partides del camp meridional d’Alacant. 
Aquestes dades són, per tant, congruents amb la descripció de Segura (1996). 

863 Treure és una innovació normativa (-T+N-C), traure la forma tradicional i normativa (+T+N-C), 
llevar és tradicional, però interpretem que no té exactament el sentit que es demanava en l’enquesta 
(+T-N-C), i sacar cal considerar que és una forma no tradicional, no normativa i castellanitzant (-T-N+C). 
Cal justificar la interpretació de sacar com a forma no tradicional en la comarca malgrat que se n’han 
trobat tres casos a la ciutat d’Alacant perquè Alacant és una cruïlla de trets lingüístics de procedència 
diferent (i en el cas de sacar la procedència és clarament de fora de la comarca de l’Alacantí) i perquè, 
com ja s’ha explicat, el model de llengua dels jóvens alacantins no està influït pel model de llengua 
tradicional de la ciutat. 
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reiteradament els peus”.864 L’ús descrit per Colomina per a l’Alacantí és : a) la Torre, 
Agost, Sant Vicent i Alacant diuen xafar i xafigar ; b) el Campello diu xapar i xafar ; c) 
la resta de pobles (Mutxamel, Sant Joan, Busot, Aigües i Xixona) usen xapar i xapigar. 
Segura (1996 : 260-261) arreplega a Alacant xafar (trepitjar) i xafigar (trepitjar raïm), 
i la variant xafugar a les partides de l’Alcoraia i el Verdegàs. Assenyala que al centre de 
l’Horta d’Alacant (Sant Joan, Mutxamel, etc.) encara s’usa calcigar amb aquest sentit i 
documenta en els llibres de festa d’Alacant trapijar i trapig amb el sentit “d’anar d’una 
banda a una altra tocant-t’ho tot”. Casanova (1990 : 139) proposa la forma xafar (amb 
els sentits de trepitjar i aixafar) per als mitjans de comunicació valencians. Ací s’ha 
estudiat la segona accepció del mot, ja que la pregunta que es presentava (Com mataries 
una formiga amb el peu ?) implica la idea d’esclafar movent reiteradament el peu. Els 
resultats que s’han obtingut són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

trepitjar – – 5.4% (6)  – 3.4% (1) 5.7% (2) 8.8% (3) 
xafar 47.1% (8) 11.1% (1) 46.4% (52)  7.1% (1) 51.7% (15) 45.7% 

(16) 
58.8% 
(20) 

xapar 41.2% (7) 88.9% (8) 40.2% (45)  85.7% (12) 34.5% (10) 10% (14) 26.5% (9) 
xapigar 5.9% (1) – 2.7% (3)  7.1% (1) 3.4% (1) – 2.9% (1) 
xafigar 5.9% (1) – 1.8% (2)  – – 2.9% (1) 2.9% (1) 
pisar – – 3.6% (4)  – 6.9% (2) 5.7% (2) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
trepitjar – – –  13% (3) – 3.3% (2) 
xafar 88.9% (8) 12.5% (1) –  65.2% (15) 50% (9) 37.7% (23) 
xapar – 87.5% (7) 88.9% (8)  4.3% (1) 44.4% (8) 54.1% (33) 
xapigar – – 11.1% (1)  – – 3.3% (2) 
xafigar 11.1% (1) – –  8.7% (2) – – 
pisar – – –  8.7% (2) 5.6% (1) 1.6% (1) 
taula 135 : resultat del mot trepitjar 

L’estat dialectal que mostren els resultats de les dues generacions adultes és : 
predomini de xafar a Alacant (88.9%), amb algun exemple de xafigar (11.1%) ; ús 
predominant de xapar a Mutxamel (87.5%), amb algun cas de xafar (12.5%) ; ús 
                                                 

864 En el parlar de l’Alacantí-Vinalopó hi ha : 1) Ús de xapar / xapigar : és l’ús més extens, i apareix a 
localitats de l’Alt Vinalopó, la Foia de Castalla, el Camp d’Alacant i la Marina. Colomina també arreplega 
xapicar a Biar i a Crevillent, mentre que a Beneixama, Biar i la Canyada troba esxafar. 2) Xafar / 
xafigar : a Alcoi, la Torre, Petrer, Agost, Sant Vicent i Alacant. 3) Xafar / pisar : a quatre pobles del 
Vinalopó Mitjà : Novelda, la Romana, l’Alguenya i el Fondó dels Frares. 4) Pisar : al Baix Vinalopó i 
Guardamar. 5) Xapar : a Monòver i el Fondó de les Neus. 6) Xapar / xafar : al Campello i el Pinós. 
Colomina (1991 : 326) també documenta trapig a la Vila amb el sentit de soroll, moviment, renou. 
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predominant de xapar a Xixona (88.9%), amb algun cas de xapigar (11.1%).865 Entre 
els jóvens continuen predominant les formes xafar (46.4%) i xapar (40.2%) –si bé 
sembla que xafar està imposant-se sobre xapar–, apareix algun cas esporàdic de 
xapigar (2.7%) i xafigar (1.8%), i s’introdueixen altres variants innovades : trepitjar 
(5.4%) i pisar (3.6%). Els resultats dels alumnes per grups mostra que l’ús de xafar està 
clarament relacionat amb l’assistència als programes educatius bilingües, ja que els 
alumnes escolaritzats en castellà usen xapar en un percentatge molt més elevat que no 
la resta (85.7%), i utilitzen molt poc xafar (7.1%). També és remarcable la vinculació de 
trepitjar als programes educatius bilingües i de pisar als alumnes de primera llengua 
castellana o bilingües. Per localitats la variant xapar s’utilitza més a Xixona (54.1%) i a 
Mutxamel (44.4%), mentre que a Alacant té un ús molt més limitat (4.3%). Aquesta 
darrera localitat destaca tant per l’ús de xafar (62.5%) com per la introducció de la 
innovació normativa trepitjar (13%).866 

7.7.7.4 Altres mots 

Adéu : El DCVB documenta el mot adiós com una “fórmula familiar de comiat, 
presa del castellà i fortament arrelada en la nostra terra” i la documenta a tot el domini 
lingüístic, parlar valencià inclòs. Recomana, com sembla lògic, l’ús de la forma genuïna 
adéu. En l’enquesta s’ha investigat la interferència de la interjecció adiós en comptes 
d’adéu, i s’ha arreplegat : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

adéu 5.9% (1) 11.1% (1) 93.8% (105)  85.7% (12) 93.1% (27) 91.4% (32) 100% (34) 
adiós 94.1% (16) 88.9% (8) 6.3% (7)  14.3% (2) 6.9% (2) 8.6% (3) – 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
adéu – 12.5% (1) 11.1% (1)  100% (23) 100% (18) 88.5% (54) 
adiós 100% (9) 87.5% (7) 88.9% (8)  – – 11.5% (7) 
taula 136 : resultats del mot adéu 

                                                 
865 Cal remarcar la coincidència amb els resultats descrits per Colomina i per Segura. 
866 Cal considerar que trepitjar és una innovació normativa (-T+N-C), xafar i xafigar són formes 

tradicionals i normatives, encara que xafar és paral·lela al castellà (+T+N+C), i xafigar (arreplegada per 
Lacreu, 19962) no ho és (+T+N-C) ; xapar, i xapigar són formes tradicionals no normatives (+T-N-C), i 
pisar és una forma castellanitzant en la comarca, encara que apareix en els diccionaris normatius 
(-T+N+C). 
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L’ús de les generacions adultes es decanta completament cap a l’ús de la forma 
tradicional castellanitzant adiós, ja que la variant adéu, malgrat que és reconeguda, s’ha 
introduït d’una manera molt limitada en la parla de les generacions adultes. Per contra, 
l’ús d’adéu entre els jóvens es totalment dominant (93.8%), i està relacionat amb els 
programes educatius bilingües, ja que els estudiants del programa monolingüe han 
produït la variant normativa en un percentatge una mica inferior (85.7%) al de la resta 
de jóvens. L’ús d’adiós també sembla estar relacionat amb la primera llengua castellana, 
ja que dins dels programes bilingües n’hi ha percentatges una mica superiors en els 
alumnes castellanoparlants (6.9%) i bilingües (8.6%). Per localitats cal destacar que 
només s’ha recollit adiós entre els alumnes de Xixona (11.5%).867 

Fins demà : S’ha investigat l’ús de la preposició fins (pràcticament desconeguda 
en el parlar col·loquial tradicional de la comarca) o la interferència per la preposició 
castellana hasta en la locució de comiat fins demà. Sanchis Guarner (1950 : 281) explica 
que el mot castellà hasta s’ha introduït modernament en el valencià parlat, però que el 
seu ús no és tolerable en la llengua culta, i també convé evitar-lo en escrits de caire 
popular. També assenyala que l’existència de la forma dialectal funs en alguns indrets 
de la Serra d’Aitana, Valls de Pego, Horta de Gandia, etc., que tampoc no considera 
adequada per a la llengua literària. Els resultats obtinguts són : 

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

fins demà – – 73.2% (82)  21.4% (3) 89.7% (26) 68.6% 
(24) 

85.3% 
(29) 

hasta demà 100% 
(17) 

100% (9) 26.8% (30)  78.6% (11) 10.3% (3) 31.4% 
(11) 

14.7% (5) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
fins demà – – –  100% (23) 77.8% (14) 59% (36) 
hasta demà 100% (8) 100% (9) 100% (8)  – 22.2% (4) 41% (25) 
taula 137 : resultats de la locució fins demà 

Entre els adults només s’ha arreplegat l’expressió tradicional i castellanitzada 
hasta demà. Els jóvens, per contra, han introduït d’una manera majoritària (73.2%) l’ús 
de fins demà, que està relacionat amb els programes educatius bilingües : són els 

                                                 
867 Adiós és una forma tradicional no normativa (+T-N+C), mentre que adéu és una forma no tradicional 

(amb una petita introducció en el model de llengua dels adults) i normativa (-T+N-C). 
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alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà els que han produït hasta 
demà en una proporció molt més elevada (78.6%) que la resta de grups. Els resultats de 
les diferents localitats mostren que mentre a Alacant els estudiants són categòrics en l’ús 
de fins demà, a Mutxamel (22.2%) i a Xixona (41%) encara hi ha percentatges 
importants d’ús de l’expressió castellanitzada, que es podrien interpretar pel major 
contacte dels alumnes d’aquestes localitats amb el model de llengua col·loquial 
tradicional.868 

Enguany : El DCVB arreplega l’adverbi enguany a tot el domini lingüístic, la 
ciutat d’Alacant inclosa, així com l’expressió enguany passat, que arreplega a València, 
Dénia, Pego i Sanet entre d’altres indrets. Segura (1996 : 170) arreplega l’ús d’enguany, 
i de les expressions enguany passat i enguany que ve a Alacant.869 S’ha analitzat el 
manteniment de l’adverbi enguany (amb el sentit d’aquest any) o la substitució pel 
sintagma –que sembla menys genuí– “este (o aquest) any”, amb els resultats següents :  

GENERAL  ESCOLARS 

 AVIS PARES FILLS 
 Cat. / bil. - 

L. Castellà 
Castellà - 
L. Català 

Bilingües -  
L. Català 

Català -  
L. Català 

enguany 82.4% (14) 77.8% (7) 18% (20)  7.1% (1) 10.3% (3) 20.6% (7) 26.5% (9) 
est(e) any 17.6% (3) 22.2% (2) 33.3% (37)  64.3% (9) 27.6% (8) 35.3% 

(12) 
23.5% (8) 

aquest any – – 48.6% (54)  28.6% (4) 62.1% (18) 44.1% 
(15) 

50% (17) 

 
ADULTS PER LOCALITATS  ESCOLARS PER LOCALITATS 

 ALACANT MUTXAMEL XIXONA  ALACANT MUTXAMEL XIXONA 
enguany 66.7% (6) 100% (8) 77.8% (7)  9.1% (2) 16.7% (3) 24.6% (15) 
est(e) any 33.3% (3) – 22.2% (2)  – 44.4% (8) 42.6% (26) 
aquest any – – –  90.9% (20) 38.9% (7) 32.8% (20) 
taula 138 : resultats del mot enguany 

Com es veu a les taules, l’ús majoritari de les dues generacions adultes (al voltant 
del 80%) és l’adverbi enguany, amb un cert percentatge d’ús de l’expressió este any. 
L’ús d’enguany entre els jóvens s’ha reduït fins al 18%, amb l’augment d’ús de 
l’expressió este any (33.3%), però, sobretot, amb el demostratiu reforçat : aquest any 
(48.6%). L’ús d’enguany entre els estudiants apareix lligat preferentment als alumnes 
bilingües (20.6%) i de primera llengua catalana (26.5%) dels programes educatius 

                                                 
868 L’ús de fins en l’expressió fins demà és una innovació normativa (-T+N-C), mentre que l’ús del mot 

hasta és un castellanisme tradicional (+T-N+C). 
869 Colomina (1991 : 95) també documenta aquestes expressions en escriptors de la Marina. 
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bilingües, mentre que l’ús d’este any és la que predomina entre els alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà (64.3%). Per localitats s’observa 
com Alacant destaca per l’ús de la innovació aquest any, mentre que Mutxamel i 
Xixona presenten percentatges més elevats de les variants tradicionals enguany i este 
any.870 

7.7.8 Anàlisi global dels resultats de les variables lèxiques 

7.7.8.1 Evolució de les tendències lèxiques segons els trets ± Tradicional i 

± Normatiu 

Igual que s’ha fet anteriorment amb els resultats de les variables fonètiques i de 
les variables morfològiques, s’analitzaran globalment els resultats obtinguts en l’estudi 
de les variables lèxiques. Per tant, s’han classificat els resultats de les variables lèxiques 
en els mateixos grups que s’han fet servir anteriorment : a) formes tradicionals i 
normatives (+T+N) ; b) formes tradicionals i no normatives (+T-N) ; c) formes no 
tradicionals i normatives (-T+N) ; d) formes no tradicionals i no normatives (-T-N).  

Anàlisi gràfica i dels percentatges en la taula de contingència 

En el gràfic 12 hi ha els resultats globals de l’estudi de les variables lèxiques per 
a cadascun dels grups enquestats. La comparació amb els gràfics similars presentats per 
a l’estudi de les variables fonètiques i de les variables lèxiques permet comprovar 
l’existència d’algunes similituds en les tendències lèxiques respecte de les que s’han 
observat anteriorment en la fonètica i en la morfologia, però també hi ha diferències 
apreciables.  

En primer lloc, es constata una altra vegada el paral·lelisme entre els usos 
lingüístics –en aquest cas lèxics– de les dues generacions adultes, que indica que la 
variació lèxica existent entre les dues generacions adultes té una intensitat molt reduïda : 
la generació dels pares utilitza una mica menys que la dels avis les formes tradicionals, 

                                                 
870 Enguany és el mot tradicional i normatiu (+T+N-C), i les expressions este any i aquest any són 

també normatives, però són progressivament menys genuïnes. A la vista dels resultats de les generacions 
adultes, cal considerar l’expressió este any com a tradicional i normativa, encara que més semblant a la 
construcció paral·lela castellana que no el mot enguany (+T+N+C), i l’expressió aquest any seria una 
innovació normativa (-T+N-C). 
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tant les que són normatives (2.5% menys) com les que no ho són (1.6% menys), i ha 
introduït una mica més en el seu model de llengua formes lingüístiques no tradicionals, 
tant de normatives (1.5% més), com de no normatives (2.7% més).  

L’anàlisi dels residus en la taula de contingència871 permet assegurar que les ten-
dències que més diferencien els usos lèxics de les dues generacions adultes respecte dels 
estudiants són que els avis i els pares 
utilitzen més les formes lèxiques tradi-
cionals, sobretot les que no són nor-
matives (+T-N). Per contra, les genera-
cions adultes fan un ús molt reduït de 
les tendències no tradicionals, sobretot 
de les innovacions normatives (-T+N). 
A més, totes aquestes tendències són 
més accentuades en la generació de la 
gent gran. S’observa també que en les 
generacions adultes hi ha un cert equili-
bri entre l’ús de les variables 
tradicionals normatives i de les variables 
tradicionals no normatives, resultat que recorda el que s’ha obtingut anteriorment en 
l’estudi de les variables morfològiques. Però els percentatges d’ús de les formes 
tradicionals i normatives eren una mica superiors en l’estudi morfològic. Per tant, es pot 
concloure que en el model de llengua tradicional de les generacions adultes hi ha una 
major introducció de formes lingüístiques no normatives en els subsistemes morfològic i 
lèxic –sobretot en aquest últim–, que no en el fonètic. 

El grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa educatiu monolingüe 
torna a mostrar en el gràfic un perfil a meitat de camí entre els dos grups adults i la resta 
de grups d’estudiants. Respecte dels grups d’adults hi ha un descens en l’ús de les 
formes tradicionals, tant de les formes tradicionals i normatives (+T+N) com, sobretot, 
de les formes tradicionals i no normatives (+T-N). A canvi, hi ha un clar augment de les 
formes no tradicionals, especialment de les formes no tradicionals i normatives (-T+N), 
però també de les innovacions no normatives (-T-N). En tot cas, la diferència més 
important entre aquest grup respecte dels alumnes dels programes educatius bilingües és 
                                                 

871 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 18 de l’annex al model de llengua. 
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gràfic 12 : tendències en l’ús de les variants lèxiques 

entre els diferents grups d’individus enquestats 
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la major proporció d’ús de les formes tradicionals no normatives (+T-N), que utilitzen en 
un percentatge encara molt elevat malgrat l’important descens que experimenten en 
comparació a l’ús que en fan els adults. En conjunt, els usos lèxics d’aquest grup són 
més normatius que els de les generacions adultes, però menys que els dels alumnes dels 
programes educatius bilingües.  

Si es compara la proporció d’ús de formes normatives dels alumnes catalano-
parlants i bilingües escolaritzats en castellà (55.3%) amb la dels alumnes 
catalanoparlants escolaritzats en català (71.2%) hi ha una diferència de 15.9 punts 
percentuals a favor d’aquest darrer grup que s’ha d’atribuir principalment als efectes del 
programa educatiu. Aquest darrer resultat el confirma l’anàlisi dels residus, ja que les 
tendències que millor caracteritzen el grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües del 
programa monolingüe en castellà són l’ús elevat de totes les tendències lèxiques no 
normatives : tant de les variants tradicionals no normatives (+T-N) com de les variants 
no tradicionals i no normatives (-T-N). 

Els tres grups d’alumnes dels programes educatius bilingües presenten uns perfils 
d’ús del lèxic amb innegables similituds. Cal fixar-se molt per a descobrir que hi ha unes 
tendències semblants a les que prèviament s’han vist en els estudis fonètic i morfològic, 
però que ara es troben diluïdes al màxim. Així, en la mesura que els alumnes dels 
programes bilingües tenen més presència del català com a primera llengua : a) augmenta 
molt lleument l’ús de les formes lèxiques tradicionals i normatives ; b) disminueix, 
també molt lleument, l’ús de les formes lèxiques tradicionals i no normatives ; 
c) augmenta en un grau mínim l’ús de les innovacions normatives ; i d) disminueix l’ús 
de les innovacions no normatives. 

En tot cas, aquestes tendències si bé són homogènies es presenten amb una 
intensitat molt reduïda, molt menor que en el cas de les variables fonètiques i 
morfològiques. Es pot, doncs, deduir, que els alumnes dels programes educatius 
bilingües presenten un major anivellament en l’ús del lèxic que no en els usos 
morfològics o fonètics. 

En comparació amb les generacions adultes i amb el grup d’alumnes del 
programa monolingüe és molt evident l’augment de l’ús de les variables lèxiques 
normatives, que es degut sobretot a la introducció d’innovacions normatives (-T+N). 
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L’estudi dels residus dels grups d’alumnes dels programes bilingües en la taula de 
contingència indica :  

a) el grup d’alumnes castellanoparlants destaca pel baix ús de totes les formes 
tradicionals i per l’ús elevat de totes les innovacions, especialment de les innovacions 
normatives (-T+N), però també de les que no ho són (-T-N) ;  

b) els alumnes bilingües i els alumnes catalanoparlants presenten uns resultats 
molt semblants, caracteritzats pel baix ús de les formes tradicionals no normatives 
(+T-N) i per l’ús elevat de les innovacions normatives (-T+N). 

En resum, l’estudi de la taula de contingència i del gràfic 12 permet formular les 
conclusions següents :  

a) La variació lèxica generacional entre els avis i els pares és molt reduïda. Totes 
dues generacions destaquen per la utilització de les variants tradicionals, amb un lleuger 
predomini de les variants tradicionals no normatives. Per tant, es comprova que el model 
de llengua tradicional representat per les generacions adultes és més refractari a l’ús de 
variables no normatives en el subsistema fonètic, més penetrable en el morfològic i una 
mica més permeable encara en el subsistema lèxic. En resum, hi ha una major qualitat 
lingüística en els usos fonètics de les generacions adultes que no en els usos morfològics 
i lèxics. 

b) La variació lèxica generacional entre les dues generacions adultes i la dels 
estudiants és intensa, amb un grau d’intensitat que sembla superior al de la variació 
morfològica. 

c) Els programes educatius bilingües afavoreixen l’ús de les variants lèxiques 
normatives, especialment de les innovacions normatives, i frenen l’ús de les formes 
lèxiques no normatives. I en algun cas, com ara pinta, papallona, enguany, etc., 
afavoreixen la substitució de les formes tradicionals i normatives per innovacions que si 
bé són normatives, no són d’ús tradicional a la comarca. 

d) Els usos lèxics dels alumnes dels programes educatius bilingües són molt més 
homogenis que no els usos fonètics i morfològics. Aquesta similitud s’explica perquè els 
parlants tenen un major control de l’ús del lèxic que no dels usos fonètics o morfològics. 
És sobretot remarcable la semblança de l’ús lèxic dels alumnes bilingües i dels alumnes 
catalanoparlants d’aquestes programes, amb unes tendències pràcticament idèntiques. 
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Pel que fa als alumnes castellanoparlants es diferencien dels alumnes bilingües i 
catalanoparlants per l’ús més reduït de les formes tradicionals i normatives i l’ús més 
elevat de les innovacions no normatives. Però en tot cas aquestes diferències no són 
massa importants. 

Anàlisi de correspondències 

Al gràfic 13 hi ha el diagrama de dispersió que correspon a l’anàlisi de corres-
pondències realitzada a partir de la taula de contingència suara estudiada. L’anàlisi con-
junta d’aquest gràfic i dels resultats numèrics de l’anàlisi de correspondències872 permet 
arribar a les conclusions següents :  

a) En aquest cas, i a diferència de les anàlisis de correspondències realitzades 
sobre les variables fonètiques i 
morfològiques, no hi ha cap 
grup que tinga un caràcter 
“mitjà” entre la resta de grups 
de l’estudi. De fet, els alumnes 
catalanoparlants i bilingües del 
programa monolingüe (g3), 
que anteriorment ocupaven 
una posició propera al 
centroide, en aquesta ocasió 
apareixen bastant desplaçats 
respecte de l’origen de coor-
denades. Sí que s’observa una 
posició propera al centroide de 
les tendències tradicionals i 

                                                 
872 Cal recordar que les etiquetes de les categories de les variables estan simplificades per a millorar la 

lectura del gràfic. Així, les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2, etc., i fan referència als 
diferents grups d’individus enquestats. Els significats són : g1 : generació de la gent gran ; g2 : generació 
dels pares ; g3 : alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (PIP bàsic) ; g4 : alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes bilingües dels programes 
bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g6 : alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües (PIP 
bilingüe, PIL i PEV). Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències poden consultar-se en la 
figura 19 de l’annex al model de llengua. Cal remarcar que en aquesta ocasió tots els grups de l’estudi i 
totes les tendències tenen una qualitat de representació molt bona (la menor és del 98.9%). 
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gràfic 13 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 

de l’anàlisi de correspondències per a les tendències en l’ús de les 
variables lèxiques 



 

El model de llengua  Pàg. 705 

normatives (+T+N), cosa que permet interpretar que es tracta d’una tendència 
“mitjana”, compartida en certa manera per tots els grups de l’estudi. 

b) Pel que fa a les relacions entre grups d’individus i tendències lèxiques, cal 
destacar-ne les següents :  

b.1) S’observa en el gràfic la proximitat entre els dos grups d’adults (g1 i g2), 
que a la vegada es troben bastant allunyats de la resta de grups de l’estudi. Les 
tendències més properes als dos grups d’adults són les tendències tradicionals, 
especialment l’ús de les variables lèxiques tradicionals i no normatives (+T-N). 

b.2) Els alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (g3) són 
el grup d’estudiants que presenta una major proximitat als dos grups d’adults. Es 
caracteritzen per la proximitat a les variants tradicionals no normatives (+T-N) –aspecte 
que els fa assemblar-se als adults–, i també per la proximitat relativa a les innovacions 
no normatives (-T-N). És, per tant, el grup de jóvens més relacionat amb l’ús de les 
variables lèxiques no normatives i, a més, el més allunyat de l’ús de les innovacions 
normatives (-T+N). 

b.3) És molt evident la proximitat dels grups d’alumnes bilingües (g5) i catalano-
parlants (g6) dels programes educatius bilingües, ja que ocupen una posició en el gràfic 
gairebé idèntica. Tots dos grups es troben a prop de l’ús de les tendències lèxiques 
normatives, tant de les que són tradicionals (+T+N) com de les que no ho són (-T+N). 

b.4) Els alumnes castellanoparlants escolaritzats en els programes bilingües (g4) 
es troben relativament a prop de l’ús de totes les variables normatives (+T+N i -T+N), 
però també es troben a prop de l’ús de les innovacions no normatives (-T-N). 

c) L’anàlisi de les relacions entre les diferents modalitats de cadascuna de les 
variables permet formular les conclusions següents : 

c.1) Cadascuna de les tendències en els usos del lèxic es troba en un quadrant 
diferent del gràfic. Cal interpretar que aquesta separació és deguda al fet que les 
tendències lèxiques presenten resultats relativament diferents per als diferents grups de 
l’enquesta, cosa que indica que són modalitats pertinents per a l’estudi que realitzem. 
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c.2) Pel que fa a les categories que representen els grups d’enquestats, s’observa 
la proximitat que hi ha entre les dues generacions adultes (g1 i g2) i la important 
separació que hi ha en el gràfic entre els adults i tots els grups de jóvens, que indica la 
intensitat de la variació lèxica generacional. Aquest resultat és similar al detectar 
anteriorment en les anàlisis fonètica i morfològica. 

c.3) Els tres grups d’alumnes dels programes educatius bilingües mostren unes 
certes semblances en l’ús lèxic. De fet, el grup d’alumnes castellanoparlants d’aquests 
programes mostra una semblança molt major amb els altres dos grups en les tendències 
d’utilització del lèxic que no en les tendències fonètiques o morfològiques. Per contra, el 
grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe presenta una 
major distància respecte dels alumnes catalanoparlants i els alumnes bilingües dels 
programes bilingües en els usos del lèxic que no en la fonètica o en la morfologia. Es pot 
interpretar aquest resultat com que els programes educatius bilingües influeixen més en 
els usos lèxics dels alumnes que no en els usos fonètics o morfològics. 

d) També convé interpretar les dimensions subjacents de l’anàlisi de 
correspondències, que ajudaran a explicar l’origen de les diferències i de les semblances 
descrites. En aquesta ocasió la primera dimensió identificada aporta una inèrcia molt 
més gran (96.6%) que no la segona (3.3%). Es tracta, per tant, d’una solució 
pràcticament unidimensional.873 Aquesta dimensió enfronta bàsicament els usos lèxics 
tradicionals i no normatius (+T-N) i els grups que més els utilitzen (avis i pares) amb les 
innovacions normatives (-T+N) i els grups que més es caracteritzen per la seua 
introducció (alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes bilingües).874 Per tant, 

                                                 
873 Les dues dimensions de l’anàlisi expliquen el 100% de la inèrcia total. 
874 L’observació del gràfic 13 podria fer pensar que la primera dimensió enfronta les tendències 

tradicionals amb les que no ho són, i que la segona dimensió enfronta les tendències normatives amb les 
que no ho són, però si es tenen en compte les coordenades de les modalitats i, sobretot, les inèrcies 
aportades per cada modalitat a les dimensions identificades, es veu que aquesta primera identificació és 
poc exacta. Les modalitats que aporten més inèrcia a la primera dimensió són els grups dels avis (g1 = 
0.502), dels pares (g2 = 0.219), dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g6 = 0.102) i dels 
alumnes bilingües dels programes bilingües (g5 = 0.091), així com les tendències lèxiques -T+N (0.565) i 
+T-N (0.398). Així mateix, els grups amb coordenades més importants en la dimensió primera són els avis, 
els pares i les tendències +T-N, amb puntuacions negatives, i els alumnes catalanoparlants i els alumnes 
bilingües dels programes bilingües i la tendència -T+N, amb puntuacions positives. La segona dimensió, 
que finalment no s’ha tingut en compte perquè explica una part molt reduïda de la variabilitat reflectida en 
la taula de contingència, es refereix bàsicament a l’ús de les innovacions no normatives (-T-N), associades 
als alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe i als alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües. De tota manera, l’estudi de les contribucions relatives ens indica que la variabilitat 
de tots els grups de l’estudi està millor explicada per la dimensió primera, i només en el cas dels alumnes 
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es pot considerar que aquesta dimensió es refereix a la introducció d’usos lèxics 
normatius que no formen part del model de llengua tradicional. 

Cal fixar-se que mentre que en l’estudi de les tendències fonètiques i de les 
tendències morfològiques la causa principal de les diferències entre els grups era el 
major o el menor contacte amb el model de llengua tradicional, en el cas del lèxic el 
factor subjacent que explica la pràctica totalitat de la variabilitat lèxica és la introducció 
de les innovacions lèxiques normatives, que està directament lligada a l’aprenentatge 
escolar de la llengua i, sobretot, al tipus de programa educatiu que segueixen els 
alumnes. Per tant, s’ha de concloure que els factors que expliquen la variabilitat lèxica 
són d’índole molt diferent als que expliquen la variabilitat fonètica i morfològica. 

En resum, l’anàlisi de correspondències ha permés confirmar moltes de les 
interpretacions fetes a partir de l’estudi del gràfic 13 i de la taula de contingència 
associada, però també ha permés comprovar com algunes d’aquelles suposicions no eren 
del tot exactes. En concret, es revaliden conclusions com les semblances d’ús lèxic entre 
les generacions adultes, o entre els grups d’alumnes catalanoparlants i bilingües dels 
programes bilingües, o les relacions entre els grups adults i les variants lèxiques 
tradicionals i les relacions entre els grups d’alumnes dels programes bilingües i les 
innovacions lèxiques normatives.  

L’anàlisi de correspondències, però, també ha permés puntualitzar algunes de les 
conclusions a què s’havia arribat en l’anàlisi del gràfic 13. Així, s’ha pogut comprovar 
com el grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües del programa educatiu monolingüe 
no presenta en aquest cas el caràcter de grup “mitjà” entre la resta de grups, sinó que 
mostra unes tendències lèxiques que el singularitzen com a grup. Un altre element que 
s’aprecia millor a partir de l’anàlisi de correspondències que no en el gràfic de columnes 
compostes de base 100% és el comportament lèxic del grup d’alumnes castellano-
parlants dels programes bilingües, amb semblances però també amb diferències respecte 
del comportament dels alumnes bilingües i catalanoparlants dels mateixos programes. 

                                                                                                                                               
catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe la segona dimensió explica una part important de la 
seua variabilitat (31.2%). 
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De tota manera, l’aportació principal d’aquesta anàlisi de correspondències ha 
estat la interpretació de la causa subjacent de la variabilitat lèxica, que es pot atribuir en 
la pràctica totalitat a la introducció d’innovacions lèxiques normatives patrocinada per 
l’ensenyament escolar i, molt especialment, pels programes educatius bilingües.  

7.7.8.2 La influència del castellà en l’evolució de les tendències lèxiques 

Anàlisi gràfica i dels percentatges en la taula de contingència 

El gràfic 14 representa els percentatges de les variants lèxiques utilitzades per 
cada grup d’enquestats que són (o no) paral·leles als mots equivalents en castellà. La 
tendència que s’hi mostra és molt 
evident : els jóvens utilitzen en una 
proporció inferior als adults les 
variables lèxiques que són paral·leles a 
les equivalents castellanes.875 A més, en 
la mesura que els jóvens han assistit a 
programes educatius bilingües el 
paral·lelisme de l’ús lèxic amb el 
castellà disminueix. Per tant, sembla 
clar que el canvi de la generació jove 
respecte de les generacions adultes rau 
en la influència de la introducció de la 
llengua catalana en el programa 
educatiu, i en la mesura que aquesta introducció és més intensa (en els programes 
vehiculats en valencià) els efectes són més evidents. Les diferències entre els alumnes 
castellanoparlants i els alumnes bilingües i els catalanoparlants dins dels programes 
educatius bilingües poden explicar-se a partir de la major influència de la primera 
llengua en el primer grup d’alumnes.  

Les tendències que s’observen en la utilització de variants lèxiques paral·leles a 
les equivalents castellanes i la intensitat d’aquesta influència en els diferents grups de 

                                                 
875 Convé recordar que en l’enquesta s’ha preguntat sobre el lèxic referit al vocabulari usual dels 

alumnes, i han entrat molt poques paraules referides a l’estil de vida tradicional, més relacionat amb les 
experiències vitals dels adults. 
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gràfic 14 : percentatges d’utilització de variants 
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l’enquesta és molt diferent en el subsistema lèxic respecte de les comentades 
anteriorment referides a la fonètica i a la morfologia. Si es comparen els resultats 
representats en el gràfic 14 amb els obtinguts anteriorment en les anàlisis fonètica i 
morfològica876 es pot arribar a les conclusions següents : 

a) El paral·lelisme amb el castellà en el model de llengua tradicional representat 
per les dues generacions adultes és mínim en el subsistema fonètic, una mica major en el 
subsistema morfològic i màxim en el subsistema lèxic.  

b) El paral·lelisme amb el castellà afecta més els usos lèxics que no els fonètics o 
morfològics dels alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe. En el 
gràfic 14 s’observa que aquest és el grup de jóvens amb uns usos lèxics més influïts pel 
castellà, mentre que en els estudis fonètic i morfològic aquest grup ocupa una posició 
intermèdia entre els diferents grups d’estudiants, a mitjan camí entre els alumnes de 
primera llengua castellana dels programes bilingües i la resta d’alumnes d’aquests 
programes. 

c) Els percentatges d’utilització de les variants lingüístiques paral·leles al castellà 
en els alumnes dels programes 
educatius bilingües estan sempre 
relacionats amb la primera llengua, de 
manera que els escolars 
castellanoparlants són sempre els que 
tenen més tendència a utilitzar les 
formes paral·leles al castellà, seguits 
dels alumnes bilingües, i els menys 
propensos a utilitzar-les són els 
alumnes catalanoparlants. Les diferèn-
cies que s’observen entre els alumnes 
d’aquests programes són màximes en 
les variables fonètiques, intermèdies en 
les morfològiques i molt més reduïdes en les variables lèxiques. 

                                                 
876 Supra, gràfic 4, pàg. 519 i gràfic 9, pàg. 616. 
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gràfic 15 : tendències en l’ús de les variants lèxiques 

entre els diferents grups d’individus enquestats 
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En el gràfic 15 hi ha representades les tendències en l’ús de les variables 
lèxiques entre els diferents grups de l’enquesta tenint en compte tots els factors analit-
zats fins ara : el fet que pertanyen (o no) al model de llengua tradicional de la comarca, 
el fet que siguen (o no) normatives i el fet que siguen (o no) paral·leles a les variants 
equivalents en la llengua dominant. Com en ocasions anteriors, s’estudiarà el gràfic amb 
l’ajut de l’anàlisi de residus de la taula de contingència,877 cosa que permetrà distingir 
més fàcilment les tendències més rellevants de cada grup. En concret, les tendències 
remarcables són :  

a) El grup dels avis destaca en la utilització de totes les tendències lèxiques 
tradicionals, sobretot de les tendències tradicionals i no normatives i, molt especialment, 
de les tendències lèxiques tradicionals, no normatives i paral·leles al castellà (+T-N+C). 
Al mateix temps, és remarcable el baix grau d’utilització de la major part de les 
innovacions lèxiques, i molt especialment de les innovacions normatives no paral·leles al 
castellà (-T+N-C). 

b) El grup dels pares destaca sobretot per l’ús de les variants lèxiques 
tradicionals i no normatives, especialment de les que són paral·leles al castellà 
(+T-N+C), i pel poc ús d’algunes de les variants lèxiques innovades, especialment de les 
innovacions normatives divergents del castellà (-T+N-C). Són tendències semblants a les 
de la generació dels pares, però que es manifesten amb una intensitat una mica menor. 

c) Els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà s’assemblen a 
les generacions adultes en l’ús elevat de les formes tradicionals, no normatives i 
castellanitzants (+T-N+C) i en l’ús reduït de les innovacions normatives no paral·leles al 
castellà (-T+N-C). S’hi diferencien, però, en l’ús relativament reduït de les formes 
tradicionals i normatives no paral·leles al castellà (+T+N-C) i en l’ús elevat de les 
innovacions no normatives i castellanitzants (-T-N+C). 

d) Els alumnes dels programes bilingües presenten unes tendències generals, que 
són semblants per a tots els grups, i altres que els diferencien. Les tendències similars 
són l’ús reduït de les variants tradicionals i no normatives, tant les que són diferents del 
castellà (+T-N-C) com, sobretot, les que són semblants al castellà (+T-N+C), i l’ús 
elevat de les innovacions normatives no paral·leles al castellà (-T+N-C). Les tendències 

                                                 
877 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 20 de l’annex al model de llengua. 
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que caracteritzen cadascun dels grups són : d.1) els alumnes de primera llengua 
castellana destaquen també pel baix percentatge d’ús de les formes tradicionals i 
normatives no paral·leles al castellà (+T+N-C) i per l’ús relativament elevat de les 
innovacions no normatives i castellanitzants (-T-N+C) ; d.2) els alumnes bilingües no 
presenten cap tendència significativa a més de les generals que ja s’han comentat ; d.3) 
els alumnes catalanoparlants destaquen pel baix ús de les formes tradicionals normatives 
i castellanitzants (+T+N+C). 

Anàlisi de correspondències 

El gràfic 16 correspon 
al diagrama de dispersió de les 
puntuacions de fila i de 
columna de l’anàlisi de 
correspondències realitzat 
sobre la taula de contingència 
representada en el gràfic 15. 
Les conclusions més 
interessants de la interpretació 
del gràfic i de les dades de 
l’anàlisi de correspondències 
són :878 

a) Es pot comprovar 
que les posicions dels diferents 
grups de l’estudi són pràcticament idèntiques a les que s’han vist en l’anàlisi de cor-
respondències que no incloïa les relacions amb la llengua dominant. Per tant, les conclu-

                                                 
878 Cal recordar que les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2... i fan referència als diferents 

grups d’individus enquestats. Els significats són : g1 : generació de la gent gran ; g2 : generació dels pares ; 
g3 : alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe (PIP bàsic) ; g4 : alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes bilingües dels programes 
bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g6 : alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües (PIP 
bilingüe, PIL i PEV). Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències es poden consultar en la 
figura 21 de l’annex al model de llengua. Cal remarcar que tots els grups presenten una bona qualitat de 
representació (la menor és del 97.9%), així com les tendències en l’ús lèxic (la menor és del 95.1%), a 
excepció de la tendència -T+N+C, que la té inferior (61.4%). 
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gràfic 16 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 

de l’anàlisi de correspondències per a les tendències en l’ús de les 
variables lèxiques 
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sions comentades879 respecte de les relacions entre els diferents grups no es modifiquen 
a partir d’aquesta nova anàlisi.  

b) Pel que fa a les relacions entre els grups d’individus i les tendències lèxiques 
cal destacar :  

b.1) Es confirma la proximitat entre els dos grups d’adults i totes les tendències 
tradicionals, especialment les tendències tradicionals i no normatives. Dins d’aquest 
resultat cal remarcar que el grup dels pares (g2) apareix una mica més relacionat amb les 
tendències tradicionals castellanitzants que no els avis (g1). 

b.2) El grup d’alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà (g3) 
es troba relacionat amb els usos lèxics tradicionals paral·lels al castellà (+T-N+C i 
+T+N+C), cosa que els fa assemblar-se al grup dels pares, però també a les innovacions 
no normatives i castellanitzants (-T-N+C), i en això s’assembla al grup d’alumnes 
castellanoparlants dels programes educatius bilingües. Es confirma que es tracta del grup 
d’estudiants amb uns usos lèxics més castellanitzats i, per tant, el que presenta una 
menor qualitat lingüística en l’ús del lèxic. 

b.3) Els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g4) es troben 
relacionats amb les innovacions no normatives i castellanitzants (-T-N+C) –com s’acaba 
de comentar– i amb les innovacions normatives castellanitzants (-T+N+C). És el grup 
d’alumnes més clarament relacionat amb el conjunt de les formes innovades, però 
mostra una predilecció major que la de la resta d’alumnes dels programes bilingües per 
les formes innovades que, a més, són paral·leles a les formes equivalents en la seua 
primera llengua. La qualitat lingüística en l’ús del lèxic d’aquest grup és, per tant, 
superior a la que té en els usos fonètics o morfològics. 

b.4) Els grups d’alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes bilingües 
(g6 i g5) són els més propers a les formes normatives que no són paral·leles al castellà, 
tant si són tradicionals com si no ho són (+T+N-C i -T+N-C). Són els dos grups 
d’alumnes que presenten una millor qualitat lingüística en l’ús del lèxic. 

c) Pel que fa a les relacions entre les modalitats dins de les tendències de l’ús 
lèxic és remarcable la proximitat –potser relativa en algun cas– entre tot el conjunt de 

                                                 
879 Supra, pàg. 704. 
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les tendències tradicionals d’una banda i entre el bloc de les tendències innovades de 
l’altra. Únicament les innovacions no normatives i castellanitzants es troben bastant 
separades de la resta de tendències, cosa que indica que aquesta tendència lèxica –
formada bàsicament per les interferències lèxiques recents del castellà– presenta un 
funcionament diferent a la resta de tendències en l’ús del lèxic. 

d) Finalment cal interpretar les dimensions subjacents en aquesta anàlisi de 
correspondències. La primera dimensió de l’anàlisi explica el 95.4% de la inèrcia total 
del sistema, i la segona dimensió aporta un 4.1% de la inèrcia. Sembla, doncs, que és 
tracta d’una solució pràcticament unidimensional, com la que s’ha proposat en l’anterior 
anàlisi de correspondències. En aquesta dimensió s’enfronten les dues generacions 
adultes i les tendències tradicionals, no normatives i castellanitzants d’una banda 
(+T-N+C) i els grups d’alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes educatius 
bilingües i les innovacions normatives i divergents del castellà de l’altra (-T+N-C).880 
Interpretem aquesta dimensió com la introducció d’usos lèxics normatius i divergents 
del castellà que no formen part del model de llengua tradicional (més 
castellanitzat), usos lèxics que estan clarament relacionats amb l’aprenentatge escolar 
del català, sobretot a través dels programes educatius bilingües. La interpretació, per 
tant, ratifica la de l’anterior anàlisi de correspondències i afig un important matís referit 
a la influència del castellà en els canvis lèxics. 

7.7.9 Conclusions de l’anàlisi global de les variables lèxiques 

Resumim els resultats més destacats obtinguts en els apartats precedents : 

                                                 
880 Entre les dues dimensions expliquen el 99.4% de la variabilitat de la taula de contingència. Les 

modalitats que aporten més inèrcia a la primera dimensió són els grups dels avis (g1 = 0.497), dels pares 
(g2 = 0.221), dels alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g6 = 0.106) i dels alumnes bilingües 
dels programes bilingües (g5 = 0.092), així com les tendències lèxiques -T+N-C (0.553) i +T-N+C 
(0.320). Així mateix, els grups amb coordenades més importants en la dimensió primera són els avis, els 
pares i les tendències +T-N+C, amb puntuacions negatives, i els alumnes catalanoparlants i els alumnes 
bilingües dels programes bilingües i la tendència -T+N-C, amb puntuacions positives. Fixem-nos que la 
tendència -T-N-C presenta coordenades positives altes en la dimensió primera, però la inèrcia que hi 
aporta és molt reduïda (0.016). La segona dimensió, que no s’ha tingut en compte perquè explica una part 
molt reduïda de la variabilitat reflectida en la taula de contingència, es refereix a l’ús de les innovacions 
no normatives i castellanitzants (-T-N+C), bàsicament interferències recents del castellà, associades als 
alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe i als alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües. L’estudi de les contribucions relatives ens indica que la variabilitat de tots els grups 
de l’estudi està millor explicada per la dimensió primera, i només en el cas dels alumnes catalanoparlants i 
bilingües del programa monolingüe la segona dimensió explica una part important de la seua variabilitat 
(35.2%). 
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a) La variació lèxica generacional és reduïda entre la generació de la gent gran i 
la generació dels pares, i té una intensitat molt superior entre les dues generacions 
adultes i les generacions jóvens. Si bé resulta difícil de precisar, la variació lèxica entre 
les generacions adultes i la generació jove té una intensitat superior a la variació 
morfològica i, com a mínim semblant, a la de la variació fonètica. 

b) La intensitat de la introducció de formes lèxiques no normatives en el model 
de llengua de les dues generacions adultes és semblant a la introducció de formes no 
normatives en el subsistema morfològic, i molt superior a la introducció que hi ha en el 
subsistema fonètic. Per tant, el model de llengua de les generacions adultes té una 
qualitat lingüística inferior en els usos lèxics i morfològics que no en els fonètics. 

c) La influència del castellà en el model de llengua tradicional representat per les 
generacions adultes és màxima en els usos lèxics, mitjana en els usos morfològics i 
mínima en els usos fonètics. 

d) La introducció de la llengua catalana en el programes educatius valencians 
(especialment a través dels programes educatius bilingües), frena la incorporació de 
formes lèxiques no normatives en el model de llengua dels jóvens. 

e) L’assistència als programes educatius bilingües és el factor principal que 
explica la variació lèxica entre els jóvens. En la mesura que els jóvens estan 
escolaritzats en llengua catalana disminueix l’ús de les variants lèxiques tradicionals i no 
normatives que són substituïdes per innovacions lèxiques normatives, i tenen una 
tendència menor a la utilització de formes lèxiques paral·leles a les equivalents en 
llengua castellana. 

f) La primera llengua és la causa principal de variació lèxica entre els grups 
d’alumnes escolaritzats en català. Els alumnes castellananoparlants són més proclius a la 
utilització de les variants lèxiques paral·leles a les equivalents castellanes. A més, en la 
mesura que els jóvens dels programes educatius bilingües tenen el català com a primera 
llengua usen més les formes lèxiques tradicionals i normatives i les innovacions 
normatives, i introdueixen menys innovacions no normatives en el seu model de llengua.  

g) En tot cas, la variació lèxica existent entre els estudiants dels programes 
educatius bilingües deguda a la primera llengua és molt menor que la variació lèxica que 
hi ha entre aquests estudiants i els escolaritzats en castellà, i és també molt inferior a la 
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variació fonètica i morfològica que hi ha per causa de la influència de la primera 
llengua. 

h) Els alumnes que tenen menys contacte amb el model de llengua tradicional 
perquè viuen en localitats on la llengua catalana és menys present (com és el cas 
d’Alacant) accepten i utilitzen amb més facilitat les innovacions normatives.  

i) L’alumnat en general (i especialment els alumnes dels programes bilingües) 
accepta sobretot les innovacions lingüístiques normatives que tenen una freqüència d’ús 
escolar alta, perquè fan referència a àmbits presents en la vida de l’escola. Les 
innovacions s’introdueixen amb més dificultat quan fan referència a situacions menys 
connectades amb la vida escolar (com ara la vida familiar), i gairebé no s’introdueixen 
quan fan referència a elements de la vida tradicional que es troben allunyades de les 
experiències dels jóvens actuals.881 

j) Els jóvens mantenen amb molta força l’ús dels mots tradicionals i normatius 
que, a més, són semblants al castellà (p. ex. : llimó, lletuga, ensalada, burro...). Però 
quan han d’introduir una innovació normativa perquè el mot habitual és una forma no 
normativa i castellanitzant, semblen acceptar millor les formes normatives quan han de 
triar entre un grup reduït de variants (p. ex. : en mots com illa, vaixell, cognom, 
entrepà, poma, tauró ànec o soroll) que aquelles variants normatives que presenten un 
major grau de polimorfisme (p. ex. : en mots com ara engrunsadora, hipo,  pinta, claus 
o préssec).882 

k) La tendència lèxica que caracteritza millor els dos grups d’adults és l’ús de les 
variants tradicionals i no normatives, sobretot aquelles que a més són paral·leles al 

                                                 
881 Aquesta limitació dels programes educatius bilingües ha estat comentada per Ponsoda i Segura 

(1997 : 89), i ha estat observada també en altres contextos. Així, Met (1998 : 44, 55) explica que “in 
content-driven programmes, such as partial immersion, or other programmes in which students learn one or 
more subjects through the medium of a second language [...] the language proficiencies students develop 
will clearly reflect the academic language (lexicon, functions, discourse style) of the subjects they study”, i 
més endavant : “students who participate in second language content courses may have restricted 
opportunities to develop a broad range of language competencies”. Encara que les limitacions que apunta 
l’autora fan referència als alumnes que aprenen en una segona llengua, el mateix fenomen s’observa també 
en l’aprenentatge de registres diferents : els alumnes que tenen el català com a primera llengua aprenen en 
la família un registre col·loquial (el model tradicional a què ens referim) i l’escola no arriba a introduir els 
usos propis de la llengua estàndard en aquells àmbits que queden fora del llenguatge pròpiament acadèmic. 

882 Devem aquesta idea al Dr. Emili Casanova. 



 

El model de llengua  Pàg. 716 

castellà (+T-N+C). Els adults són, a més, molt refractaris a les innovacions lèxiques, 
especialment el grup dels més majors. 

l) La tendència lèxica que caracteritza millor el grup dels alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà és l’ús de les formes tradicionals, no 
normatives i paral·leles al castellà, cosa que els fa assemblar-se a les generacions adultes 
(+T-N+C). S’hi diferencien, però, en l’ús relativament alt de les innovacions no 
normatives i castellanitzants (-T-N+C), i per un ús menor de les formes tradicionals i 
normatives no paral·leles al castellà (+T+N-C). La diferència principal entre aquest grup 
i els alumnes dels programes bilingües és l’ús clarament més reduït de les innovacions 
normatives (-T+N-C).  

m) Les tendències en l’ús lèxic dels alumnes escolaritzats en els programes 
educatius bilingües són bastant semblants, i es caracteritzen sobretot per l’ús elevat de 
les innovacions normatives no paral·leles al castellà (-T+N-C). Ara bé, els alumnes de 
primera llengua castellana d’aquests programes es diferencien dels alumnes catalano-
parlants i bilingües pel baix percentatge d’ús de les formes lèxiques tradicionals i norma-
tives no paral·leles al castellà (+T+N-C), i per l’ús relativament elevat de les 
innovacions no normatives i castellanitzants (-T-N+C). Tot plegat, és el resultat de la 
major influència del castellà en aquest grup d’alumnes. 

En síntesi, s’ha vist que la variació lèxica té una intensitat important, superior a 
la de la variació morfològica i semblant a la de la variació fonètica. L’evolució del lèxic 
segueix, però, unes tendències diferents a l’evolució fonètica i morfològica, que són 
degudes a la diferent naturalesa dels factors que l’expliquen. A més, en aquest cas, el 
model de llengua tradicional representat pels usos de les generacions adultes s’allunya 
molt més dels usos normatius i és més paral·lel als de la llengua dominant que no el dels 
jóvens.  

Mentre que la raó principal de la variació fonètica i de la variació morfològica és 
la primera llengua, que actua sobretot a través del major o menor contacte amb el model 
de llengua tradicional, i el coneixement de la normativa o el contacte amb la varietat 
estàndard només té un paper secundari per a explicar la variació fonètica o morfològica, 
en el cas de la variació lèxica s’inverteixen les causes explicatives : el coneixement del 
lèxic normatiu estàndard, que s’adquireix a través de l’escola i especialment de 
l’assistència als programes educatius bilingües, és la causa principal que explica la 
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variació lèxica existent entre les generacions adultes i els jóvens. Així, l’escola 
contribueix a la introducció d’innovacions lèxiques normatives que substitueixen les 
variants tradicionals no normatives. L’efecte de la llengua dominant en els jóvens, que 
s’observa sobretot a través de la introducció d’innovacions no normatives i 
castellanitzats, afecta principalment els dos grups d’alumnes que, per raons diferents, 
tenen major contacte amb el castellà : els que l’han aprés com a primera llengua i, 
sobretot, els que assisteixen a programes educatius vehiculats en castellà. 

Per últim, cal destacar que els usos lèxics dels jóvens són, en línies generals, de 
millor qualitat lingüística que no els dels adults. Els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües són, un altra vegada el grup de jóvens amb un model lèxic de major 
qualitat lingüística, mentre que en aquest cas són els alumnes catalanoparlants i 
bilingües escolaritzats en castellà els que presenten un model de llengua amb una 
qualitat lèxica inferior. 

7.8 Conclusions generals de l’estudi del model de llengua dels estudiants de 
l’Alacantí 

Potser convé recordar que els objectius d’aquest capítol són descriure la variació 
lingüística intergeneracional a la comarca de l’Alacantí, tot mesurant la influència que hi 
puga tenir l’ensenyament, i descriure el model de llengua formal dels jóvens tenint en 
compte dos factors determinants : la primera llengua i el programa educatiu en què han 
realitzat l’escolarització obligatòria. Les dades lingüístiques descrites permeten contestar 
els interrogants inherents a aquests objectius. Les conclusions que s’han inclòs al final 
de cadascun dels apartats (fonètica, morfologia i lèxic) responen d’una manera 
fragmentària aquests interrogants. Ara sintetitzarem aquestes conclusions i valorarem 
globalment els resultats obtinguts. 

El procés de variació lingüística 

El procés de variació lingüística que hi ha entre les generacions adultes –dels 
avis als pares– és d’una intensitat reduïda, però el canvi lingüístic generacional que 
s’està produint entre els adults i els estudiants és molt important. Les causes més 
lògiques de l’acceleració del canvi lingüístic en els jóvens són l’augment de la pressió de 
la llengua dominant –no cal recordar la situació límit que pateix la llengua catalana a 
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bona part de la comarca de l’Alacantí–,883 i la introducció del català en el sistema 
educatiu del país. 

Les dades que s’han analitzat confirmen la importància d’aquests dos factors i 
permeten valorar la intensitat de la seua influència en els diferents grups d’alumnes. 
L’efecte de la llengua dominant és innegable, però operativament no convé referir-se 
tant a l’exposició al castellà –ja que tots els grups de l’enquesta hi estan exposats en un 
grau elevat–,884 com al contacte amb el model de llengua tradicional de la comarca, que 
sí que és d’intensitat molt desigual per als diferents grups de l’enquesta. 

El model de llengua col·loquial i tradicional i el model de llengua normatiu 

De fet, es poden analitzar tots els resultats de l’enquesta com l’efecte d’una 
exposició combinada de diferent intensitat a dos models de llengua diferents : el model 
de llengua col·loquial i tradicional de la comarca, present sobretot en la família, i el 
model de llengua normatiu aprés en l’escola. L’exposició al valencià tradicional 
comporta la tendència a l’estabilitat de la llengua, però només hi tenen accés els 
alumnes de primera llengua catalana i, en menor mesura, els alumnes bilingües familiars. 
Per contra, la manca d’exposició al valencià tradicional fomenta la introducció 
d’innovacions lingüístiques, que de vegades poden ser normatives però també poden no 
ser-ho. D’altra banda, l’exposició a l’estàndard implica una major tendència al canvi, 
sobretot per la incorporació de variants lingüístiques normatives alienes al model de 
llengua tradicional, però l’accés a aquest model està directament determinat per 
l’assistència als programes educatius bilingües. 

En la taula 139 es representa esquematitzada la doble influència del model de 
llengua tradicional i del model de llengua normatiu sobre els diferents grups enquestats :  

 Avis Pares Cat./Bil. - 
L. Castellà 

Castellà. - 
L. Català 

Bilingües - 
 L. Català 

Català. - 
 L. Català 

Model de  
llengua tradicional Alt Alt Alt Baix Mitjà Alt 

Model de  
llengua normatiu Baix Baix Mitjà Alt Alt Alt 

taula 139 : grau d’exposició als models de llengua tradicional i normatiu dels diferents grups de l’enquesta 

                                                 
883 Tot i que fa l’efecte que ocorre igual arreu de les terres de parla catalana. 
884 Encara que amb diferències lògiques degudes a l’edat i al context familiar i social. 
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El contacte amb l’estàndard té una importància capital en l’establiment del 
model de llengua formal dels jóvens, i la seua influència és més notable en els alumnes 
dels programes educatius bilingües i, molt especialment, en els alumnes catalanoparlants 
d’aquests programes. 

La influència dels dos models lingüístics –col·loquial-tradicional i normatiu– 
sobre els diferents subsistemes lingüístics (fonètic, morfològic i lèxic) és desigual. Es 
demostra que la manca de contacte amb el valencià tradicional885 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 normativa explica gairebé 
totalment la variabilitat de l’ús lèxic entre els diferents grups de l’enquesta. Per tant, el 
contacte amb el model tradicional influeix sobretot en els usos lingüístics menys 
controlables pels parlants (fonètica i morfologia), mentre que la influència de la llengua 
normativa és major en els usos lingüístics més controlables pels parlants (lèxic). 

La influència de la llengua dominant 

La influència de la llengua dominant és gran per a tots els grups de l’enquesta, 
però els afecta de manera diferent. En el cas dels adults afecta sobretot els usos lèxics, 
més secundàriament els morfològics i en un grau mínim els fonètics. En el cas dels 
estudiants la influència funciona justament al revés : és màxima en els usos fonètics, 
menor en els usos morfològics i més reduïda (encara que important) en els usos lèxics.886 

Lògicament, la tendència als usos lingüístics paral·lels al castellà entre els jóvens 
augmenta en la mesura que és major la influència de la llengua dominant i en la mesura 
que és menor el contacte amb el model tradicional. Però hi ha matisos per als diferents 
subsistemes lingüístics :  

a) Els alumnes amb els usos fonètics i morfològics més castellanitzats són els que 
tenen menor contacte amb el valencià tradicional (alumnes de primera llengua castellana 
i alumnes d’Alacant) ; 

                                                 
885 Cal recordar que s’ha deduït operativament a partir de la primera llengua dels alumnes, i de manera 

secundària a partir de la localitat de residència. 
886 Convé recordar que es tracta de lèxic usual dels jóvens actuals, propi de la vida moderna i urbana. 

Una altra cosa molt diferent seria valorar l’ús del lèxic referit a les activitats de la vida tradicional i rural. 
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b) Els alumnes amb els usos lèxics més castellanitzats són els alumnes amb 
menor contacte amb la llengua normativa (alumnes del programa monolingüe). 

En resum, els usos lingüístics i les tendències de canvi lingüístic dels diferents 
grups de l’enquesta són el resultat de la interacció entre dos models de llengua : el 
col·loquial-tradicional i el normatiu. Aquesta interacció és de desigual intensitat per als 
diferents grups de l’enquesta, i es troba modificada per la influència de la llengua 
dominant (que varia segons l’edat, la primera llengua, el context familiar i sociolingüístic 
i el programa educatiu) i pel diferent grau de consciència i de control dels usos 
lingüístics en cadascun dels subsistemes de la llengua. 

La variació fonètica 

Els canvis lingüístics descrits al llarg del capítol segueixen tendències diferents 
segons els diferents subsistemes lingüístics. Així, s’ha vist que la variació fonètica és 
molt reduïda entre les dues generacions adultes, i molt important entre els adults i els 
jóvens. La causa principal que explica aquesta variació, així com la que es produeix 
entre els grups de jóvens, és el major o el menor contacte amb el valencià tradicional. La 
major o menor consciència normativa contribueix molt menys a explicar globalment 
aquests canvis, però és important per a explicar els usos fonètics dels alumnes 
catalanoparlants escolaritzats en els programes educatius bilingües.  

La influència de la llengua dominant és major en els usos fonètics dels alumnes 
que no en els dels adults, i es deixa notar sobretot en aquells que tenen el castellà com a 
primera llengua i, en menor mesura, en aquells que es troben escolaritzats en castellà. 
En la pràctica, s’ha vist que els alumnes catalanoparlants o bilingües escolaritzats en 
castellà presenten un comportant fonètic “mitjà”, ja que són una espècie de pont entre la 
pronúncia dels adults i les pronúncies de la resta d’estudiants. Les produccions dels 
estudiants dels programes bilingües mostren unes tendències que s’expliquen clarament 
per la influència de la primera llengua, que implica un major o menor contacte amb el 
valencià tradicional. Així, els alumnes castellanoparlants dels programes bilingües 
destaquen entre els altres grups d’estudiants per la major producció d’innovacions 
fonètiques no normatives i paral·leles a la seua primera llengua, mentre que els alumnes 
catalanoparlants destaquen per la menor producció d’aquestes variants i la producció 
correlativament més elevada de variants fonètiques tradicionals i normatives. El grup 
d’alumnes bilingües es queda a mitjan camí entre els altres dos grups que s’acaben de 



 

El model de llengua  Pàg. 721 

citar : mostren l’existència d’una tendència clara en els usos fonètics i corroboren 
d’aquesta manera la validesa de les dades obtingudes. Una altre element que dóna 
suport a la validesa dels resultats és el fet que la major castellanització contextual –i, per 
tant, el menor contacte amb el model de llengua tradicional– implica també una major 
tendència a l’ús de les innovacions fonètiques paral·leles a les de la llengua dominant. 

L’estudi de les produccions dels alumnes mostra que les innovacions fonètiques 
que s’estenen entre els jóvens són, sobretot, les que tenen un reforç en la llengua escrita 
(com per exemple la reintroducció de la –d– i de la –g– intervocàliques, la pronúncia 
[i (S] en mots com coixa, la pèrdua de l’harmonia vocàlica, la pronunciació de [e] en els 

grups àtons es–, en–, em– més consonant, la desaparició de la metàtesi vocàlica [íR] > 

[Rí] en el mot cadira, l’aparició de pronúncies ortogràfiques del grup geminat –tl– en 

mots com ametla o el descens de l’elisió de la darrera síl·laba dels infinitius acabats en 
-re davant d’un pronom enclític [p. ex. creure’m > creu-me]), i les que són paral·leles a 
la llengua dominant (betacisme, ieisme, tancament de les vocals obertes, tancament del 
diftong [ç @w], ensordiment de la [z] o la pronunciació [yÈ] del so [d Z]).  

Pel que fa a la qualitat fonètica es demostra que les produccions dels adults són 
globalment de millor qualitat que les dels jóvens, i que entre els jóvens els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües són els que presenten un model fonètic de 
millor qualitat per l’equilibri entre l’ús de formes tradicionals i d’innovacions 
normatives, i per ser el grup d’alumnes més refractari a la influència de la llengua 
dominant. També es comprova la baixa qualitat fonètica de les produccions dels 
alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües. 

La variació morfològica 

Els usos morfològics presenten unes tendències que són, en general, semblants a 
les tendències dels usos fonètics suara comentades, si bé hi ha un major anivellament 
entre les produccions morfològiques dels diferents grups (amb unes diferències no tan 
marcades). També s’observa que la influència del castellà augmenta en les produccions 
morfològiques dels dos grups d’adults (sempre en comparació amb els resultats fonètics) 
i disminueix en les produccions dels alumnes. 

Una altra vegada es comprova que el major o menor contacte amb el valencià 
tradicional (directament relacionat amb la primera llengua dels alumnes) és la causa que 
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explica millor la variació morfològica descrita. Per contra, el coneixement de la 
normativa contribueix molt menys a explicar globalment la variació morfològica, encara 
que és important per a explicar les produccions dels alumnes catalanoparlants dels 
programes educatius bilingües. En qualsevol cas, també s’ha vist com els programes 
educatius bilingües afavoreixen la introducció de les variants morfològiques normatives. 

L’efecte de la llengua dominant no és tan intens en les produccions 
morfològiques com en les produccions fonètiques ja que hi ha un major anivellament 
entre els grups en la morfologia que no en la fonètica. En el cas dels estudiants, el 
paral·lelisme amb el castellà és més important en la mesura que són de primera llengua 
castellana (i tenen per tant un menor contacte amb el valencià tradicional) i que 
assisteixen a programes educatius vehiculats en castellà. La influència del context actua 
en la mateixa direcció, ja que els alumnes que viuen en localitats amb una menor 
presència de la llengua catalana (Alacant) tenen una tendència major a la introducció 
d’innovacions morfològiques, especialment les que són normatives, però en alguns casos 
les que són paral·leles als usos de la llengua dominant. 

La variació morfològica generacional entre els adults i els jóvens és intensa, però 
no tant com la variació fonètica. En tot cas, les tendències que mostren els diferents 
grups tenen semblances clares amb les de la variació fonètica : els adults destaquen en 
l’ús de les formes tradicionals (sobretot les no normatives i no paral·leles al castellà), els 
alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà són un grup de transició 
entre els adults i la resta d’estudiants, i els alumnes dels programes bilingües presenten 
diferències que són atribuïbles a la influència de la primera llengua : els 
castellanoparlants destaquen per l’ús de les innovacions no normatives, i els bilingües i 
els catalanoparlants per l’ús de les formes normatives, tant les que són tradicionals com 
les que no.  

L’anàlisi dels resultats ratifica les conclusions de Ponsoda i Segura (1997 : 88) en 
el sentit que la morfologia és més permeable a la introducció d’innovacions normatives 
que no la fonètica, per la major consciència i control que tenen els parlants dels usos 
morfològics. Les formes morfològiques noves que introdueixen els alumnes compten 
normalment amb el suport de la llengua escrita. Però també s’observa que una condició 
necessària perquè s’introduesquen les innovacions morfològiques normatives és que hi 
haja contacte amb el model de llengua normatiu a través de l’escola. Quan no és així 
perquè es tracta de formes lingüístiques que tenen un àmbit d’ús extern a l’escola (com 
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per exemple en el cas del present de subjuntiu del verb cosir) s’observa clarament 
l’aparició de formes innovades no normatives, creades normalment per analogia, que 
afecten sobretot els alumnes amb un menor contacte amb el model de llengua 
tradicional. 

La introducció d’innovacions normatives millora els usos morfològics dels jóvens 
respecte dels de les generacions adultes, però cal remarcar que també s’ha descrit 
l’aparició entre els jóvens, especialment entre les alumnes castellanoparlants dels 
programes educatius bilingües, d’algunes tendències morfològiques preocupants, que 
poden classificar-se en tres grups :  

a) L’ús cada vegada menor de determinades formes morfològiques que són 
tradicionals i normatives : ús del pronom en, ús de hi acompanyant verbs de percepció, 
aparició de formes no normatives del plural de li (les, lis), substitució de ho per lo, 
liïsme, substitució de li per se en les combinacions pronominals, recessió de l’ús de hi 
haja, ús del pretèrit indefinit en compte del pretèrit perfet o substitució del futur simple 
per la perífrasi anar a + infinitiu. S’observa que aquests canvis afecten sobretot el 
sistema dels pronoms febles, que està sofrint un procés important de simplificació 
segons el model de la llengua dominant. 

b) La resistència al canvi d’algunes variants morfològiques tradicionals no 
normatives : combinació de pronoms ens + en + anem i anem + ens + en, ús d’algunes 
formes velaritzades dels verbs (perga), o ús del demostratiu neutre de proximitat astò. 

c) La resistència paral·lela a la introducció de determinats usos morfològics 
normatius : ús de hi com a circumstancial de lloc, ús de doncs per pues o pos, ús locatiu 
de ser o ús de la perífrasi d’obligació personal haver de + infinitiu. 
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La variació lèxica 

Els usos lèxics són els més contextualitzats, i per això els parlants són més 
conscients de l’ús que fan del lèxic que no dels usos fonètics o morfològics, i poden 
controlar-lo millor. D’altra banda, el model de llengua tradicional dels avis –o almenys 
la tria lèxica que s’ha avaluat en l’enquesta– està segurament més contaminat per la 
influència de la llengua dominant que no els nivells fonètic i morfològic. Aquests factors 
expliquen les tendències obtingudes en l’enquesta lèxica, que difereixen clarament de 
les dels altres subsistemes lingüístics. 

La variació lèxica entre les dues generacions adultes és reduïda, però el canvi 
dels usos lèxics dels jóvens en relació als dels adults és d’una intensitat elevada, 
equiparable a la dels canvis fonètics. La introducció del català en el sistema educatiu és 
el factor que explica principalment la variació lèxica existent entre els adults i els 
jóvens, d’una banda, i entre els jóvens que han assistit als programes educatius bilingües 
i els que no hi han assistit de l’altra.  

Així, els alumnes dels programes educatius bilingües tenen major tendència que 
els alumnes del programa monolingüe a substituir les variants lèxiques tradicionals i no 
normatives per innovacions lèxiques normatives, i usen menys les formes lèxiques 
paral·leles a les equivalents en llengua castellana. La primera llengua és la causa 
principal de la variació lèxica entre els alumnes dels programes bilingües, sobretot 
perquè els alumnes de primera llengua castellana són més proclius a les innovacions, en 
alguns casos innovacions no normatives, i a utilitzar les variants lèxiques més semblants 
a les equivalents en castellà. Paral·lelament, s’observa que els jóvens que tenen menys 
contacte ambiental amb el valencià col·loquial tradicional (per raó de la localitat on 
resideixen) accepten i utilitzen amb més facilitat les innovacions normatives.887 

Els estudiants, especialment els que assisteixen als programes educatius 
bilingües, presenten una millor qualitat lèxica que no els adults.888 El grup d’alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües presenta la millor qualitat lèxica de tots els 

                                                 
887 Cal preguntar-se si el model de llengua dels mestres de les localitats amb menys contacte ambiental 

amb la llengua catalana no reflecteix també el mateix fenomen. Si és així (cosa que sembla probable) deu 
ser una de les causes principals de la major introducció de les innovacions normatives entre els alumnes 
d’aquestes localitats. 

888 Cal recordar que en el lèxic de la vida quotidiana moderna i urbana. 
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grups de l’enquesta, mentre que en aquest cas els alumnes dels programes monolingües 
són el grup de jóvens amb una qualitat inferior en els usos lèxics.  

Però la influència del model lèxic normatiu vehiculat a través del sistema escolar 
té també les seues limitacions, que s’enumeren tot seguit :  

a) L’alumnat dels programes bilingües només introdueix en el seu model de 
llengua aquelles innovacions lèxiques normatives que tenen una freqüència d’ús escolar 
elevada i, per contra, ignora els mots normatius que fan referència a àmbits externs a 
l’experiència escolar, sobretot aquells que fan referència a elements de la vida 
tradicional que es troben allunyats de l’experiència vital dels jóvens actuals. Així, 
determinats mots d’ús no escolar que han sofert en les últimes generacions un procés de 
castellanització (com ara engrunsadora, travessa, bresquilla, etc.) no són habitualment 
coneguts pels alumnes en la forma tradicional ni tampoc solen incorporar les 
innovacions normatives equivalents (gronxador, drecera, préssec...). És un fenomen 
semblant al que s’havia observat en algunes produccions morfològiques, però en el cas 
del lèxic és molt més acusat.  

b) Pel que fa als mots que tenen una freqüència d’ús escolar elevada, la 
substitució de castellanismes pels mots normatius equivalents no sempre té en compte 
les variants normatives que són tradicionals en la comarca. Aquest fenomen es pot 
observar, per exemple, en el canvi de palometa –habitual en la generació de la gent 
gran– per maripossa –freqüent en la generació dels pares–, i la substitució d’aquest 
últim per la innovació normativa papallona, que s’ha introduït sobretot entre l’alumnat 
dels programes educatius bilingües. 

c) Malgrat que els usos lèxics dels jóvens són més allunyats del castellà que els 
dels adults, hi ha casos d’ús de castellanismes que no són habituals entre els adults, i que 
afecten sobretot els alumnes de primera llengua castellana (p. ex. sacar, acercar-se...). 

d) En alguns casos s’observen canvis que impliquen un empobriment del lèxic, 
com ara l’ús d’hiperònims (paret per sitara, llevar per traure, trencar per esgarrar...) o 
la substitució de mots tradicionals i normatius per altres que si bé són normatius, són 
menys genuïns com, per exemple, aquest any per enguany. 

En síntesi, aquest estudi sobre el model de llengua respon als objectius 
plantejats : descriu el canvi lingüístic generacional, explica quines són les tendències 
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dels usos lingüístics dels jóvens actuals de l’Alacantí, n’explica les causes (tot ressaltant 
el paper de l’escola, i especialment de l’escolarització en llengua catalana), valora la 
qualitat lingüística dels jóvens actuals i analitza les limitacions que té la institució escolar 
en la millora de l’ús formal del valencià. També es fan algunes aportacions –tot i que 
modestes– a la descripció dialectal del català que es parla en algunes poblacions de la 
comarca.  

Pel que fa a la validesa del treball es pot considerar que és elevada, ja que des 
d’un punt de vista intern hi ha unes tendències coherents, clares i explicables de l’ús 
lingüístic dels diferents grups de l’enquesta en els diferents subsistemes lingüístics. Les 
anàlisis estadístiques, i en particular l’anàlisi de correspondències, demostren la 
pertinència de les variables triades per a explicar l’ús lingüístic (presència en el model 
de llengua tradicional, normativitat i paral·lelisme amb la llengua dominant). A més, des 
d’un punt de vista extern els resultats són coherents i mostren en general unes 
tendències semblants als treballs previs de Ponsoda (1996) i de Ponsoda i Segura (1997). 

Per últim, no es pot acabar sense remarcar les dificultats que aquest treball posa 
de manifest pel que fa al procés de normalització lingüística i a l’extensió de l’ús de la 
llengua estàndard. L’escola és, a l’hora d’ara, l’única institució que –encara que 
parcialment– ha acceptat la responsabilitat que li correspon en el procés de redreçament 
lingüístic del país. Però l’escola té limitacions que no pot solucionar per ella mateixa. Un 
dels problemes que l’escola difícilment pot resoldre està relacionat amb el mateix procés 
de normativització. Pensem que el model normatiu actual del català no és prou ben 
conegut i a més, probablement, no sempre arreplega de manera adequada els usos 
lingüístics tradicionals i habituals dels valencians. En la mesura que la normativa 
lingüística s’acoste al model de llengua tradicional, l’acceptació i la difusió de la 
normativa tindrà menys entrebancs. 

Un segon problema extern a l’escola que limita la seua capacitat d’actuació és la 
reduïda funcionalitat social del català, que té graus diversos segons les poblacions. 
Aquesta mancança implica dificultats molt importants a l’hora de normalitzar-ne l’ús. 
Així, s’ha vist que l’escola només obté resultats parcials en la introducció d’un model de 
llengua formal normatiu, ja que difícilment pot lluitar contra la pressió asfixiant de la 
llengua dominant i arribar a modificar els usos lingüístics referits als àmbits 
d’experiència aliens a l’escola mateixa. 
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En tot cas l’escola ha de plantejar-se com superar aquestes limitacions, malgrat 
que sàpiga que no és autosuficient per a aconseguir uns resultats totalment satisfactoris. 
Pensem que les respostes que pot donar la institució escolar poden tenir diversos 
sentits : 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. 

 




