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Diversos estudis sociolingüístics han demostrat la importancia de la transmissió interge- 
neracional per a la conservació de llengües sotmeses a un procés de minoritzaciÓ1. El trenca- 
ment d'aquesta cadena accelera inevitablement la substitució de la llengua recessiva. És en 
aquests casos quan la família es constitueix, doncs, en un ambit essencial de conservació de 
1 'idioma. 

En aquest article2 provarem de mostrar el grau de vitalitat de la transmissió del valencia 
de pares afills a la Marina. Aquesta comarca, amb una competincia mitjana en valencia, s'ha 
dedicat tradicionalment a l'agricultura i a la pesca, si bé en els últims trenta anys ha experi- 
mentat una sirie de canvis profunds en tots els aspectes socioeconbmics i culturals que també 
n'han afectat la configuració lingüística. 

Hem partit d'una enquesta que vam realitzar el 1997 als alumnes i als professors dels 
centres comarcals de secundaria d'Altea. En total recollírem les dades de vora un miler de 
persones que provenien de localitats de tota la comarca i que vam dividir en cinc zones ate- 
nent a factors socieconomics, demograjics i lingüístics, segons el cens de poblament de 1991 
de la Generalitat Valenciana: 

- Zona A (2,8% de l'alumnat): valls de Tdrbena (Tdrbena i Bolulla) i de Guadalest (Con- 
frides, Benifato, Beniarda, Benimantell i Guadalest). Són localitats que es caracterit- 
zen per un nombre d'habitants inferior als mil, una compet2ncia lingüística en valencia 
molt alta, poca immigració, i per una integració lingüística freqüent. L'ocupació basi- 
ca de la població se centra en l'agricultura. 

- Zona B (12,5%): Callosa d'en Sarria i Polop. Es tracta de pobles entre dos mil i set mil 
habitants amb una competincia lingüística en valencia alta. Com en el cas anterior; la 
immigració és escassa i la integració lingüística encara és possible. L'agricultura i 
després la construcció/ indústria/ transports i el comerg són les bases economiques 
principals. 

- Zona C (27,9%): 1'Alfas del Pi, la Nucia i Calp. Compr2n localitats entre set i deu mil 
habitants. El domini del valencia és molt baix i el percentatge d'immigració és molt 
elevat, sobretot d'estrangers: més de la meitat de la població a 1'Alfas i la Nucia, i el 
32% a Calp. La integració lingüística és gairebé nul.1~. Les fonts d'ingressos bcisiques 
són la construcció/ indústria/ transports i l'hostaleria/ serveis. 

1. Com ara, per al cas valenci8, especialment Montoya (1986 i 1996). 
2. Partim de la investigació Coneixement, ús i actituds sociolingüístiques en secunddria que va 

rebre el premi "Maria Ibars 1997 a la renovació pedagbgica", inserida en el projecte dirigit per Joan 
J. Ponsoda Variació lingüística generacional i ensenyament del valencia (GV-2433-94, exhaurit) del 
departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. 



- Zona D (50,4%): Altea i Benissa. Tenen entre vuit i tretze mil habitants, amb una compe- 
t2ncia lingüística en valencia mitjana i amb un percentage d'immigració elevat. La 
integració lingüística era efectiva fins fa poc. La població es dedica sobretot al sector 
de la construcció/ indústria/ transport i a l'hostaleria. 

- Zona E (5%): Benidorm i la Vila Joiosa. Es tracta de les localitats que presenten el major 
volum de població de la comarca. La compet2ncia lirzgiiistica és variada: a Benidorm 
és molt baixa i a la Vila és mitjana-baixa. L'hostaleria i el comerg són les principals 
formes de vida. 

Si atenem als resultats de la nostra investigació, hem de constatar en primer lloc que la 
configuració lingüística dels enquestats es caracteritza basicament per l'origen familial: El 
quadre comparatiu següent de procedbncia dels progenitors i dels fills mostra que la quanti- 
tat de pares no valencianoparlants d'origen és bastant elevada (la meitat de la població), a 
diferbncia dels fills: 
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Si observem aquestes proporcions en funció del lloc de residbncia, comprovem que la 
major part dels autdctons3 es concentra en les zones A i B; mentre que els mixtos se situen a 
la C i la D. Amb tot, cal assenyalar que els fills de parelles autdctones són majoritaris en tots 
els pobles, excepte a les zones C i E; i els grups s'anivellen en un terg a la zona D. 

Segons els estudiants, saben parlar valencia el 50% de les mares i el 60% dels pares; no 
obstant aixd, només el parlen habitualment el 47% d'aquelles i el 50% d'aquests4. Si aproxi- 
madament la meitat dels pares pot utilitzar el valencid, podríem suposar que la quantitat de 
fills que poden parlar valencia usualment hauria d'estar al voltant del 50% com a mínim, 
suposant que la transmissió lingüística intergeneracional s'acomplís. I en efecte, el percen- 
tatge de joves que declaren emprar el valencia habitualment és el 48%, sols un poc el 19,7% 
i gens un 32,3%. Podem afirmar, doncs, que els pares mantenen la seua llengua d'origen, en 

3. Entenem per autdctons els casos en quk els progenitors dels enquestats han nascut al País 
Valencia (o a la resta del domini lingüístic de parla catalana); mixtos si un és autbcton i l'altre és de 
la resta de 1'Estat espanyol o de 1'estranger;forans en les altres situacions. En general, els fills d'au- 
tbctons són majoritariament valencianoparlants, els mixtos poden ser-ho o no, i els forans són basi- 
cament castellanoparlants. 

4. Hem de destacar que els progenitors forans que saben parlar valencia constituteixen un 12% 
del total, dels quals el parlen usualment el 3,8%. 



tots els grups de procedkncia. Els progenitors forans que més parlen valencia són, per ordre, 
els de les zones A i B, on la immigració és baixa. En la resta de llocs la integració lingüística 
és més escassa. 

Cal destacar que la llengua que usualment empren els progenitors entre ells és el valen- 
cia en un 40,5% dels casos; un 45% el castella; de vegades castelld i de vegades valencia un 
5%; i un el castella i l'altre el valencia, 3,7%. Ara bé, les parelles mixtes tendeixen de forma 
majorithria (45%) a la convergkncia cap al castellh, mentre que empren el valencia el 29%. La 
fidelitat dels pares autbctons al valencih és elevada, ja que sols un 8,7% d'aquestes parelles 
empra el castella entre elles. Com era d'esperar, la distribució per llocs de residbncia és molt 
marcada en aquesta qüestió. Aixi, a la zona A no hi ha cap família en qub els pares parlen els 
dos en castellh, mentre que a la zona E n'hi ha un 78,6%, i un 59,7% a la C, que ho fan. A la 
D els percentatges de castell2 i de valencia estan molt igualats, amb un lleuger predomini d'a- 
questa llengua. 

Com hem vist, les dades de competbncia i ús habitual dels pares manifesten que aproxi- 
madament la meitat és capaq i, de fet, parla en valencia. Ara bé, d'aquests només un 1% deixa 
de transmetre la seua llengua als fills. 

La transmissió intergeneracional del valencia entre els autbctons es manté en el 84,8% 
dels casos. Si tenim en compte que el 91,3% de les parelles autbctones empra el valencia entre 
elles, hem de deduir que hi ha una certa regressi6 de la transmissió lingüística de la llengua 
prbpia, encara que mínima, i sobretot centrada en la zona D. 

Quant als fills de pares d'origen mixt, la transmissió del valencia decreix bastant respec- 
te al grup anterior: el 25,4% parla als fills en valencia, el 36% en castella i el 29% un en cas- 
tella i l'altre en valencia. Aquest comportament es correspon bisicament a la llengua que 
reben, ja que la transmissió lingüística d'aquest grup és cada vegada més bilingüe. Així, el 
45% d'aquestes parelles empra el castella entre elles i només el transmet el 36%; mentre que 
el 29% de progenitors es comunica en valencih entre ells, un 25,4% manté aquesta llengua amb 
els fills. 

D'altra banda, la llengua que empren els fills amb els pares és basicament la mateixa que 
fan servir els pares amb els fills. És interessant notar el comportament dels fills de parelles 
mixtes: el 24% parla a un progenitor en castella i a l'altre en valencia, quan la majoria d'a- 
quests pares empra el castella entre ells (45,3%) o, en tot cas, els dos el valencia (28,9%); men- 
tre que dels fills de parelles autbctones, un 11,2% parla als pares en castelli, quan entre els 
pares l'usava el 8,770. 

Segons el lloc de residkncia, en totes les zones excepte en la A la transmissió del valen- 
cia de pares a fills decreix un punt respecte de 1'6s que feien els pares entre ells. En aquesta 
zona A es manté inalterable, pero augmenta el castell& en les famílies dels progenitors d'ori- 
gen mixt. Aquesta situació es repeteix en el comportament declarat dels alumnes respecte dels 
pares. Vegem-ho en el quadre següent on hem destacat en negreta els nivells maxims de cada 
zona: 



TAULA 1. Llengua de pares a fills segons el lloc de residbncia 

Com es desprén d'aquestes dades, la regressió familiar del valencia en la generació estu- 
diada és ben escassa en les zones que menys immigració han sofert, a diferbncia d'altres loca- 
litats amb una demografia més important. Som conscients que els canvis socioeconbmics 
produi'ts en aquestes zones a partir dels anys seixanta encara no són molt visibles a nivell fami- 
liar, perqub la segona generació d'origen fora (practicament la meitat dels que assisteixen als 
instituts) es jove. Vistos els resultats, considerem que la situació probablement sera una altra 
quan la major part de les famílies tinguen, com és d'esperar, una composició lingüística mixta. 
De fet, els pares dels entrevistats d'origen mixt que utilitzen el castelli entre ells és d'uns tren- 
ta-set punts superior que en els pares d'autbctons i d'uns vint-i-set punts més d'ús exclusiu del 
castella en la llengua que transmeten als fills. 

Llengua de pares a fils 

Pel que fa a la llengua que empren els estudiants amb els seus germans segueix la matei- 
xa línia que l'assenyalada per als pares, tot i que s'ha de constatar un increment mínim del cas- 
tellh. Una situació on aquesta llengua augmenta de forma considerable és a l'hora d'escriure 
una nota o carta per a casa (69,9%) a causa de les normes d'ús establertes en aquest ambit. No 
obstant aixb, en el mateix cas la meitat dels autbctons empra el valencii i els mixtos que ho 
fan són una minoria (23,3%). 

Hem de tenir en compte que alguns dels factors que promouen el bandejament del catala 
arreu de tot el país (prejudicis, imitació de les idees de les classes dominants, etc.) poden 
influir també en la zona estudiada. Ara bé, a més d'aquests motius, l'augment de la preskncia 



del castell2 que es percep a la Marina no es produeix només pel lleu trencament de la cadena 
de transmissió lingüística a la llar familiar, ni perqutt hi haja prejudicis que impliquen l'aban- 
donament de la llengua prbpia, sinó més alna pels canvis en la configuració de la població en 
els darrers trenta anys. Aquest fet ha implicat que la integració lingüística siga cada vegada 
menor, i fins i tot inexistent en alguns llocs per la seua conformació com a illots de parla cas- 
tellana. 

Si agrupem els ítems que fan referttncia a 1'6s del valencia en la família, constatem que 
1'6s molt elevat del valencia en aquest Bmbit arriba a un 26% en els centres estudiats. En gene- 
ral, perb, les diferttncies entre el valencih i el castellh en aquest espai familiar es redueixen a 
un 1,6% a favor del castellh, com podem observar en el grafic següent. 

Ús familiar del valen cia 

Aixb ens fa sospitar que la propensió de l'us lingüístic en la família comenGa a inclinar- 
se cap al castelli, especialment al si de les famílies heterolingües5. Malgrat aquest fet, és en 
l'ambit familiar on l'ús de la nostra llengua té el nivell més alt en comparació amb els altres 
ambits, com podeu observar en la taula 2. 

TAULA 2. US general del valencih 

Per tant, segons el nostre estudi, ens sembla que 1'6s familiar del valencia és la variable 
més decisiva, no solament en la configuració lingüística de la població, sinó també perqutt és 
1'6nica variable que, si es produeix en un grau molt alt, propicia 1'6s habitual i la identificació 
cultural valenciana6. Pensem que aquests són dos aspectes distints perb basics en l'enfortiment 
de la nostra llengua a la zona. 

ALTO,MOLTALT  

MITJA 

BAIX O MOLT BAIX 

5. És des d'aquest punt de vista que el comportament de les famílies mixtes esdevé un indica- 
dor clau per a mesurar la vitalitat de la llengua, ja que és la configuració més probable en el futur. 

6. Les dades palesen que la identificació cultural valenciana en els estudiants és basicament lin- 
güística, de manera que se senten prioritiriament valencians el 70% dels que fan un Ús molt alt d'a- 
questa llengua en la familia; mentre que els que només el 12% dels que tenen un ús baix o molt baix 
en la família es consideren priorithriament valencians. 

ús HABITUAL 

46% 

19,3% 

33,7% 

Ús PERSONAL 

29,8% 

14,5% 

55,8% 

USPUBLIC 

15,4% 

32,7% 

50,9% 

ús FAMILIAR 

40,1% 

18,2% 

41,7% 

ús ESCOLAR 

33,8% 

30,7% 

35,5% 



Cal destacar que on més distninueix el valencia en la,família és een els més joves7. I si uix6 
ocorre quant a la llerzgua oral, a l'hora d'escriure la presl.ncia del castell& Cs rnajor encara 
en tots els grups, com hem vist abans. Aquests costurns diglbssics rnilzvetz quatl hi ha un domi- 
ni molt alt del valencia, domini que en la nostra zona el possibilita b&sicarnerit la família, men- 
tre que l'escola actua com un reforc. Si en el futur la presancin de la nostra llerig~la en aquest 
ambit es debilita, és a d i ~  tant bon putzt deixe de ser l'liaica 1lenguu.fanziliar; el valenci2i pro- 
bablenietzt es convertira en la lle~zgua dels avis en aquesta zona, i les mesures not-n~alitzado- 
res que puguen dur-se a terme des de les irzstitucioris tindran poc Pxir, com ocorre en tota 
llengua minoritzada quan la tratz.s~nissio' intergenerncioaal estu ma1me.m. 

Si conzparenz els nostres resultats amb els d'altres estudis que s 'han realitzat sobre aques- 
ta mateixa qiiestid, hem de fixar-nos en els treballs de Monto.va (1  996) i Colonz (1 998) sobre 
les ciutats d'Alacatit i de Vnll.ncia, respectivatnerit. 

A diferbizcia del nostre cas, Colonz (1  998: 85) ha detectat zn1 us fa17zilicrrpredotr1inant~~ie1zt 
castellandfoii a la ciutat de Val2ncia i n 'ha buscat l'explicacid "en urin conzbinczci6 de clos ele- 
ments: el predomini ambiental del cn,stella en la zona cRrltrica cle la ciutat no és un fenomen 
recent i ha actuat com a element de re for^ cap a la tria del castell& en I'unzbit de les famílies 
que hi residien; pero l'elernetzt definitori seria que es tractcr sovint de farnilies locals que pre- 
senten un us habitual del castella des de dues o tnés generaciorzs, la quul cosa l'lza cotzsolidat 
corn a llengua d'us al si de les,fumílie.s. Tot aixo cinira acompanyat de CIUI-,Y cornponents ide- 
olbgics que serveixen per justijcar aquest abandonament (o  sitziplenietzt niuncu d'interés) de 
la ller?gua prdpia dels valencians". 

Per la seua part, Montoya (1996: 216-218) ha aplicat l'escala de Fishnzun (1991) en el 
seu estudi sobre Iu substitucio' lirigiiística iatergenemcionul a la ciutat d'Alacant. Dels vuit 
estadis de decad2ncia en qz~P es poden trobar les Ilengik'es ammngndes .segon.r aqlre.rt autor; 
Montoya .situa Alacant ert el penúltim: es consenJa la llengma en les generacions més grans 
que no l'han transmesa als seus descerzderits, per6 aquests hi corzviuen. Si seguiti1 aquesta 
escala, peizset~z que la nostra zona .se situa, en crinvi, en el grau sisé, ori perdura la ti-ansmis- 
si6 intergeneracional, encara que parcialtizetit també el valetzcici és present et1 6mbit.s fortnals 
en qul. es trohen els altres estadis. 

Comptat i debatut, lu situació actual de l'ús familiar a la Mcrriiza confirma la vitalitat de 
la trarzsmissió iiztergeneracional del valencia, tot i que es di.stingeix una regressi6 ~?zí~iimcl per 
part dels autbctoris. Aquest fet positiu est6 en procés de canvi amb la incorporacio' a la zona 
d'un gran nombre de parelles lzeterolingiies i al.ldglotes. Aquest,fer~omerz va etz czugmmt i e.stci 
originant una configumcid hibrida des del punt de vista lingiiístic q ~ l e  es decanta j2cilmerzt 
cap al castellu, atesa la presancia social d'aquesta llengua. De,fet, les fanzílies nutdctorzes han 
quedat en Ininoria et?  ocal li tats com Benidorm o l'Alfas del Pi, i s& quasi fllcjtat a Altea i 
la Nucicz, on encaro els mixtos srjiz la clau d'aqmesta trarzsmissió. 

7. Els estudiants de 14-16 anys tenen un Ús familiar del valencih que s'acosta al 36%; els que 
tenen entre 17-18 anys, un 44%; i els majors de 19, un 38,4%. 
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