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Al llarg dels darrers vint anys s'han anat posant en marxa diverses mesures polítiques per 
a dur a terme la normalització del catala. Trobem que aquestes mesures ja tenen el rodatge per- 
que puguem comenqar a avaluar alguns resultats. Aquest article pretén d'esbossar quina reper- 
cussió té el context social actual en el model de llengua de la població. En concret, mirarem 
d'esbrinar quines tendencies caracteritzen el model de llengua dels escolars. com a grup de 
població més exposat als focus de difusió de l'estindard -especialment l'ensenyarnent. 
Sobretot intentarem posar de manifest la importancia dels programes educatius que són 
vigents a hores d'ara a I'escola valenciana b i s i c a m e n t .  en catala o en castella- en l'avanq 
de l'estandardització del catali. Ens centrarem en una comarca meridional valenciana, el Baix 
Vinalopó, on la castellanització és intensa pero on encara hi ha una població infantil catalano- 
parlant notable. 

Per realitzar aquesta avaluació, tindrem en compte sobretot tres aspectes: a) l'evolució del 
model tradicional, amb el rebuig dels localismes i I'acceptació d'allo que coincideix amb l'es- 
tandard: b) l'assimilació de les innovacions provinents de la varietat estandard; i c)  el rebuig 
de les interferencies provinents del castella. Farem servir el terme qunlitcrt lingiiisticu per a 
referir-nos a la tendencia que afavoreix. doncs, aquests tres factors. 

Actualment, en I'Educació Infantil i Primaria del País Valencia hi ha dos tipus de progra- 
mes educatius que s'apliquen als territoris amb predomini lingüístic catali. Un que preveu 
incorporar el catala progressivament a l'ensenyament, el Programa d'Incorporació Progressi- 
va (PIP), i l'altre que el té com a llengua de vehiculació. Aquest darrer ensenyament en cata- 
l i  presenta dues modalitats: per una banda. hi ha el Programa d'Immersi6 Lingüística (PIL), 
pensat per a infants castellanoparlants i que implica, doncs. un canvi de llengua familiar i, per 
l'altra, hi ha el Programa d'Ensenyament en Valencia (PEV), adreqat a I'alumnat catalanopar- 
lant. 

En la practica, al Baix Vinalopó no s'ha implantat el PEV. L'unic programa educatiu que 
en aquesta comarca fa servir el catala com a llengua de vehiculació és el PIL, el qual arreple- 
ga tant infants castellanoparlants com catalanoparlants. Pel que fa al PIP, hi ha diversitat en el 
grau d'incorporació del catala. Unes escoles es troben en un estat bastant avanpt  d'arrelarnent 
del programa; fins i tot algunes gairebé aconsegueixen un equilibri en 1'6s de les dues llengües. 

1. Aquest treball és una part de la nostra tesi doctoral Variacio' lingüística i estundardit:ncici al 
Baix Vinalopri, llegida a la Universitat d'Alacant I'any 2001. Es troba inserit en un projecte d'in- 
vestigació, ja exhaurit, concedit per la Generalitat Valenciana (núm. GV-2433194). 



En la majoria de les escoles, pero. el PIP es redueix a l'assignatura de Valencia i, en algun cas, 
fins i tot aquesta és impartida en castella. 

Pel que fa a 1'Ensenyament Secundari Obligatori, només hi ha dos tipus de programes 
educatius. ja que desapareix el PIL. El sistema, doncs, es redueix al que preveu incorporar gra- 
dualment el catal5 (PIP) i al que I'utilitza com a llengua de vehiculació (PEV).? 

Amb aquest context escolar. pretenem. en conseqüencia. d'esbrinar quin paper pot tenir 
cadascun d'aquests dos tipus d'ensenyament en el model de llengua dels escolars de la comar- 
ca triada en l'adquisició i millora de qucllitnt lingiiisticu. En definitiva, volem posar sobre la 
taula els primers resultats d'una part del procés de normalitzacici del catal5 que s'ha seguit al 
País Valencia. Tractarem d'assolir-ho a partir de l 'a~iilisi de la variació lingüística que dife- 
rencia els adults i els infants. 

Cal advertir, perh, que el percentatge de població infantil que es troba matriculada en el 
PIL és minoritari, de manera que la transcendencia social quantitativa dels canvis lingüístics 
que s'hi observen ha de ser relativitzada en tot moment. En concret. al Baix Vinalop6 a hores 
d'ara la quantitat d'alumnes escolaritzats en valenciii és la següent': 9,3% a Elx. 1 I .  I % a Guar- 
damar, 21 -2% a Santa Pola i 26,4% a Crevillent. En total noinés un 12.2% de la població infan- 
til del Baix Vinalopó pertany a l'únic programa d'ensenyarnent en valencia que hi és vigent 
-el PIL. 

La variable "tipus de programa educatiu" hauria de presentar-se altament rellevant en l'as- 
soliment de diferencies significatives pel que fa al comportament lingüístic dels escolars, ja que 
el grau d'exposicici a la llengua normativa i a les realitzacions de l'esthndard és forqa més ele- 
vat en l'Ev~11. De fet, ja alguns treballs realitzats se'n fan ressh (Ponsoda, 1996: Ponsoda & 
Segura, 1997 i Baldaquí. 2000). De manera que partim de la hiphtesi que la quota més alta d'u- 
tilització del catal5 en l'ensenyament. és a dir, la pertinenqa a I'Evul, deu ser beneficiosa per a 
I'acceptaci6 de l'estandard i allb que aquest fet implica. Enfront de I'Ecas, ~ ' E L ~ L I ~  deu partici- 
par més activament en l'eliminació de trets tradicionals no normatius, en la incorporació d'in- 
novacions estjndard, en I'eliminació de castella~lismes tradicionals i en la no acceptació 
d'innovacions d'origen castella. Aquest fet significa. per tant, que nornés I'Evul podria garantir 
un bon grau de qrrczlitat lingiiisticcr en catal%. 

D'altra banda. a priori també és esperable que aquest procés no siga homogeni en els 
diferents subsistemes lingüístics (Dittmar, 1983). Hem tingut en compte, doncs, almenys tres 
d'aquests nivells -fonetica, morfologia i lexic- per mirar de detectar-hi les diferencies. 

Hem analitzat un total de 68 individus amb edats compreses entre els 9 i els 20 anys pro- 
vinents-' d'un gran nombre d'escoles del Baix Vinalopó. Cal tenir en compte que aquesta 

2. Per abreujar. en aq~~es t  article parlare111 d'Ec,cis (ensenyament en castella) per referir-noi als 
escolars o al programa educatiu que es troba vehiculat majoritiriament en castelli (el PIP). Parla- 
rem d'E~,ul (ensenyament en valencii) per fer referi.ncia ali escolars o a l'ensenyament on el cata- 
18 és la llengua de vehiculaci6 -tot i que mai exclucivan~ent- (el PIP i el PEV). 

3. Són dades d'elaboracio propia provinent5 del Senei d'lnspecció Educativa dc la D1recci6 
Territorial de Cultura i Educaci6 d'Alacant sobre el curs 2000-2001. En el moment en qui. van ser 
realitzades les nostres entrevistes (1997-1999) el percentatge d'alumnes en 1'El.cil era lleugera~llent 
inferior i Guardamar encara no comptava amb alumnat matriculat en aquest tipus d'ensenyament. 

4. Les dades dels individu5 que no ehtall en edat escolar logicarnent fan referhncia al tiplis d'en- 
senyament a quk han pertangut en anys anterior$. basicament. provinents tots d'un Ecrc.5. 



comarca inclou quatre localitats -Elx, Crevillent, Santa Pola i Guardamar- i una zona rural 
sense nuclis de població importants pero arnb un pes demografic notable. Aproximadament 
dos terqos d'aquests 68 informants pertanyen a 1'Ecu.s i I'altre terq a I'Evcll. el qual és present 
només a Elx. Crevillent i Santa Pola. Com que tambt. ens interessa realitzar una anhlisi com- 
parativa del comportament dels escolars respecte del de la generació d'adults, l'enquesta ha 
tingut en compte 70 individus mCs. amb edats compreses entre els 21 i els 90 anys.' 

El qüestionari consta de 346 ítems organitzats en tres apartats, un per cada subsistema lin- 
güístic estudiat. La situació de I'enquesta en que \,a ser dut a terme el qüestionari es pot qua- 
lificar de semiformal. Seguint els criteris ja exposats més amunt, cada resposta ha estat 
codificada segons si pertany o no al model tradicional de la comarca: si es tracta o no d'un cas- 
tellanisme: i. per Últim. si pertany o no als models estindards del catali. La combinació d'a- 
quests criteris possibilita una anilisi aprofundida de la millora o del deteriorament de la 
qualitat lirzgiiistica de la poblacici escolar. 

Vegem, doncs. l'evolució dels trets fonktics. morfolhgics i lexics que presenta cadascuna 
d'aquestes variables en els grups d'indi\ridus considerats. 

3. L 'AN~I.ISI 

3.1. Els re.>ultatsfoni.tic.r 

a) Les formes fonetiques tradicionals 
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No EcasIEval Ecas Eval 

Tipus d'escolaritzacio 

- 

Grafic 1 Folrnej fonet~ques tradlclonal5, no 
normatlkes I sense relacló amb el ca5tellh I 

tipus d ' e sco la r~ t~ac~ó  

Hem detectat un alt nombre de trets fonktics tradicionals no coincidents arnb I'estindard 
en el grup dels adults. i mes encara en Ics respostes dels ancians. si considerem aquest grup 
d'edat separadament. Com es veu al grafic 1, 1'Ecn.s en té un índex bastant més baix, mentre 

S. Alc grafics apareix cota el nom de No Eca.s/Evc~l. Cs a dir. g1.u~ que no ha tingut mal el cata- 
15 en ['ensenyament. ni tan sols corn a assignatura. 



que 1'Eval encara engrandeix més aquesta diferkncia. Així doncs, 1'Ecas es troba de manera 
perceptible més prbxim als resultats que presenta la població adulta en aquest aspecte fonktic. 

20 i 
No EcasIEval Ecas Eval 

Tipus d'escolarització 
I 

Grafic 2. Formes fonktiques tradicionals nor- 
matives i tipus d'escolarització. 

Si ens fixem en els trets tradicionals que sí que són estindard. no es produeix un canvi 
substancial respecte del cas anterior. Ho hem reflectit al grafic 2. Els escolars mostren una ten- 
dkncia evident a l'abandó del model tradicional, malgrat que aquest siga refor~at  i utilitzat - 
almenys tehricament- per l'escola. Sobta, doncs, que si hi ha coincidkncia amb la normativa, 
1'Ecas mantinga més fornles tradicionals. exactament igual com quan no hi ha diferkncia. Seria 
esperable que 1'E~)al fos capaq de mantenir amb més fermesa al10 que és tradicional i norma- 
tiu. Aparentment no ho fa i, per tant, trenca la hiphtesi inicial que 1'E~lal hauria d'afavorir la 
qualitat lingüística. 

Cal que ens afanyem a donar una explicació d'aquesta contradicció aparent. El punt clau 
es troba en les divergencies importants que es produeixen si tenim en compte els resultats per 
separat de les tres localitats on existeix Eval. D'una banda, el grafic 3 fa pal& que els grups 
d'escolars de les tres localitats tenen un comportament identic amb relació a la tendkncia a fer 
desaparkixer el model tradicional no estindard. En canvi, al grafic 4, el qual presenta els resul- 
tats de les formes fonetiques normatives i tradicionals, es poden apreciar diferkncies entre 
localitats. L'Eval de Santa Pola i de Crevillent, localitats on hi ha un ús social del catala més 
elevat, si que és capa$ de superar la qualitat fonktica de 1'Ecas. És cert que el canvi és mínim 
pero es pot afirmar que és perceptible a través de les generacions d'edat. 
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I 
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Tipus d'escolarització I 

- - - - *--Elx Crev~llent Sant Pola - + ~ a ~ x  v lna ip% 1 
Grafic 3. Tipus de programa educatiu i locali- 
tats. Formes fonetiques tradicionals, no norma- 
tives i no relacionades amb el castella. 

Els escolars d'Elx continuen mantenint la tendencia propia dels trets tradicionals no 
esthndard, de manera que I'El'ctl d'aquesta localitat no és capaq de redreqar unes preferencies 
que van en contra de la qlríllitnt lingiiitrica. El gran pes demogrjfic d'Elx i la feblesa de les 
tendencies de les altres dues localitats arrosseguen els resultats globals del Baix Vinalopó en 
el seu conjunt i els equiparen als d'Elx. 

15 1 I 

No EcasIEval Ecas Eval 

I Tipus d'escolarització 1 

Grhfic 4. Tipus de programa educatiu i locali- 
tats. Formes fonetiques tradicionals i normati- 
ves. 

Sembla, per consegüent, que 1'Evul a Elx no és capaq de fomentar la incorporació d'a- 
quest tipus de trets, els quals, per altra banda, són f o r ~ a  importants en l'assoliment de qualitat 
fonetica, NO ocorre el mateix a Crevillent i a Santa Pola. Per quk semblen il.lbgics els resul- 

tats obtinguts pels escolars elxans? 



En primer lloc, cal fer avinent la conjunció de factors socials que s'han reunit a Elx i que 
han afavorit un descens important de 1'6s del catalk. Aquest fet implica que, en conjunt, els 
escolars de la capital del Baix Vinalopó tenen menys contacte amb el model tradicional. Cal- 
dria presuposar que 1'Eval d'Elx encara té menys contacte amb aquest model, ja que no és fac- 
tible pensar que les escoles d'Elx ofereixen una qualitat d'ensenyament en valencik inferior a 
la de les altres dues localitats; ~ n é s  encara, quan ens consta que hi ha equips de treball forga 
competents. 

La conjunció de factors que han castellanitzat la ciutat exerceix una pressió especialment 
forta en el grup que rep l'Eval, sobretot perque molts d'aquests escolars són fills de matrimo- 
nis que han renativitzat el catalk en les seves famílies. Aqb implica que viuen en un context 
immediat bastant castellanitzat i, sobretot, es troben més allunyats del model de llengua tradi- 
cional, més que els escolars que reben 1'Ecas a la mateixa localitat. Aquests, per contra, gene- 
ralment pertanyen a famílies on el catal& encara no s'ha abandonat i, per tant, estan immersos 
en un context immediat on el model tradicional és més present. A més a mes, la varietat del 
catala d'aquestes famílies és d'una qualitat fonetica superior, ja que no han renativitzat el cata- 
la sinó que l'han adquirit de manera natural. 

Es tracta de resultats bastant reveladors, tot i que tant el manteniment com el desgast del 
formes tradicionals i normatives són redui'ts. Permeten, perh, d'avaluar el grau d'influi.ncia 
que pot tenir l'ensenyament pel que fa a la conservació o reintroducció de certs trets fonetics 
segons les condicions d'exposició al model tradicional que té cada grup. 

El poder de l'escola com a vehiculador del model fonetic normatiu fa l'efecte que quede 
retallat. Aquesta minva es produeix si la pressió sociolingüística contextual que el castella 
exerceix en els individus és elevada -com ho és. en general, a tota la comarca- i si dismi- 
nueix el grau d'exposició al model tradicional -corn sembla que ocorre en 1'Eval d'Elx. Els 
trets fonktics -alguns més que altres- són molt més difícils de controlar conscientment que 
els morfolhgics o els lexics. Aquest fet impedeix que un factor de modelació lingüística com 
és l'escola siga determinant si la pressió contextual és massa alta i si ha fet desapareixer alguns 
dels habits articulatoris dels individus. Si a causa de I'allunyament del model tradicional i el 
corresponent augment de la pressió del castell&, I'infant ha neutralitzat, per exemple, la pro- 
núncia de la o oberta i de la o tancada. és difícil que 1'Eval puga reintroduir-la. El fet que es 
mantinga en 1'Ecas no depen gens de la presumpta efickcia d'aquest programa educatiu. Es 
deu, per contra, al grau més elevat d'exposició que tenen al model tradicional, el qual conser- 
va aquestes pronúncies. 



b) Les innovacions fonbtiques normatives 
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1 No EcasIEval Ecas Eval 

I 
Tipus d'escolarització 

Griit'ic 5 .  Formes fonbtiques innovades i nor- 
matives i tipus d'escolarització. 

Al griific 5 s'aprecia que la incorporació de formes fonbtiques innovades que són alhora 
normatives és molt baixa en els adults. En canvi, experimenta un creixement notable i ben esta- 
bilitzat en I'Eccls, que encara s'accentua més en 1'Eval. En aquest cas no hi ha diferbncies en 
les tendkncies que apareixen en cada localitat. tot i que, en nombres absoluts, els escolars d'Elx 
són els que més afavoreixen la incorporació d'aquesta mena de formes. 

c )  Els castellanismes fonbtics 
.- - 

1 
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No EcasIEval Ecas Eval 

Tipus d'escolarització 
I I 
I 1 

Grhfic 6 Formes fonktiques innovades provi- 
nents del cdstelli i t~pus  d'escolarltzaclo 

El griific 6 mostra que els castellanismes fonbtics són molt poc habituals en el grup que 
no ha tingut contacte escolar amb el catala. En canvi, hi ha un increment molt acusat en els 
escolars en conjunt. Aquest augment esdevé gairebé idbntic tant en 1'Ecas com en l'Eval, de 



manera que la pressió fonetica del castell& afecta gairebé d'igual manera els escolars perta- 
nyents als dos tipus de programa educatiu. La diferencia en la freqübncia de castellanismes que 
hi ha entre els dos tipus d'ensenyament a favor de l'E1,al és molt petita. 

Aquesta igualació indica que la castellanització fonktica és intensa i que no pot ser esme- 
nada per cap programa educatiu. A pesar d'aixh, sí que s'intueix una tendencia en 1'Eval en 
favor del control de la interferencia amb el castella, tendkncia que encara no es pot confirmar 
perquk és molt poc significativa. 

D'altra banda, les dades indiquen que 1'Eca.c. de I'ambit rural -el camp d'Elx- eviden- 
cia un augment més sblid d'aquests castellanismes, tot i que és el grup que es manté més fidel 
al model fonetic tradicional. Se'n dedueix que 1'Ecas no garanteix l'eliminació de la interfe- 
rkncia fonktica amb el castella. A pesar d'aquest gran canvi, els escolars del camp mantenen 
un sistema fonetic més genuí. 

Finalment, cal destacar que en els grups d'escolars es detecta un augment de les innova- 
cions normatives que coincideixen totalment o parcialment amb el castelli. Es tracta, per 
exemple, de fenbmens com ara la recuperació de gran part de les dd intervocaliques del tipus 
sea>seda, quear>quedal; via>vida, etc.. les quals tenen formes equivalents tant en catala 
estandard com en castcll& cstandard. 

No EcasiEval Ecas Eval 
I 

I 
Tipus d'escolarització 

Grafic 7.  Formes fonetiques innovades, norma- 
tives i amb para1,lelisme en castella i tipus 
d'escolarització. 

L'kxit d'aquests trets fonetics es troba garantit en els escolars, ja que hi convergeixen els 
dos factors mes determinants de canvi. Com mostra el grafic 7,l 'Eval -ara de totes tres loca- 
litats- té preferbncia per aquestes formes. Notem que en aquesta conjunció de forces, la pres- 
sió contextual del castella, potent en tots dos grups d'escolars, afavoreix l'adopció de trets que 
s'hi relacionen. Si, a més a més, són innovacions normatives, en restara més impregnat l'Eval, 
i -com ja sabem- més encara el d'Elx. 



3.2. Els resultats morfolbgics 

a) Les formes morfolhgiques tradicionals 

I 

No EcasIEval Ecas Eval 

I Tipus d'escolaritzacio 
I 

Grafic 8 Formes morfolhgiques tradicionals 
normatives i tipus d'escolarització 

Igual com ha ocorregut en la fonetica, les formes morfolhgiques tradicionals no normati- 
ves es fan servir cada vegada menys a mesura que augmenta el grau d'exposició al model 
estandard. Es torna a comprovar que 1'Evul és el grup on hi ha l'índex més baix de preferen- 
cia pel model tradicional. 

Continuen mantenint-se els escolars de l 'imbit rural com els més conservadors en nom- 
bres absoluts, a pesar que presenten una pkrdua de trets tradicionals no coincidents amb l'es- 
tandard que és més pronunciada que a la resta de localitats. Per altra banda, els escolars d'Elx 
tenen el model morfolhgic més allunyat respecte del model tradicional. 

Com mostra el grafic 8,l 'Ecas té una freqükncia més baixa que el grup dels adults de for- 
mes tradicionals que coincideixen amb la normativa. Aquesta primera dada és idkntica a la que 
oferia el nivell fonktic. La diferkncia a ressaltar es troba en el comportament de 1'Eval. Com 
es pot observar al grific 8, aquest grup augmenta el nombre de respostes normatives i tradi- 
cionals, tot i que no arriba als resultats dels adults. Aquest augment, perh, igual com ocorre en 
el nivell fonktic, amaga desigualtats rellevants en els resultats d'Elx i de les altres dues locali- 
tats on hi ha implantat Eval. 
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Grafic 9. Tipus de programa educatiu i locali- 
tats. Formes morfologiques tradicionals i nor- 
matives. 

El grafic 9 mostra aquestes desigualtats. Corn es pot observar, a les dues localitats on la 
pressió contextual del castell5 és més baixa -Crevillent i Santa Pola-, 1'Eval té una fre- 
qükncia de respostes tradicionals normatives més elevada que l'Ecas, malgrat el descens gene- 
ralitzat que tots dos grups d'escolars en bloc mostren respecte als adults. L'Eval d'Elx encara 
té un índex més baix que 1'Ecas. 

La diferbncia fonamental del comportament dels escolars en l'jmbit fonktic i en l'ambit 
morfolhgic és numkrica i no de tendkncia. D'una banda, en el cas de la fontttica el descens de 
formes normatives i tradicionals entre el grup d'adults i el d'escolars en conjunt és d'un 26%. 
En canvi, en el cas de la morfologia el descens tot just arriba a 1' 1 I %. És a dir, la dilució del 
model tradicional morfolhgic no és tan acusada com del fonktic. En segon lloc, l'augment que 
mostren aquestes respostes fonktiques en 1'Eval de Crevillent i de Santa Pola respecte de 1'E- 
cas és de I' 1 %, mentre que en les morfolhgiques s'aproxima al 8%. A$o implica que a les loca- 
litats on el catal2 encara té una vitalitat destacable. s'accentuen les diferbncies entre els dos 
grups d'escolars. Sembla, doncs, que 1'Eval podria presentar-se més eficient en la conservació 
(o incorporació) d'aquest trets morfolbgics. A Elx, en canvi, el descens és semblant en tots dos 
nivells lingüístics. 

Al grhfic 8 es veu que aquestes dues diferkncies són prou rellevants perqub siguen capa- 
ces de plasmar una major qualitat morfologica de 1'Eval en el resultat global de la comarca, a 
pesar del comportament de 1'Eval elxa. Aquest fet contrasta amb la fonetica, on els canvis eren 
tan minsos que no arribaven a reflectir-se al grjfic dels resultats globals comarcals. 

Aquestes matisacions ja corroboren la facilitat en l'esmena dels trets morfolhgics respec- 
te dels fontttics. La pressió contextual de la llengua dominant a Elx i la caracterització pecu- 
liar de 1'Eval d'aquesta localitat continuen desafavorint la incorporació dels trets tradicionals 
i normatius. A les altres dues localitats. l'augment de qualitat morfolhgica és més perceptible 
que el de fonktica. 



b) Les innovacions morfolbgiques normatives 

i 
No EcasIEval Ecas Eval 

Tipus d'escolaritzacio 

Grific 10. Formes morfolbgiques innovades, 
normatives sense paral.lelisme en castelli i 
tipus d'escolarització 

Les innovacions normatives sense paral.lelismes amb el castell;, coincidint amb la fonb- 
tica, continuen augmentant a mesura que també ho fa el contacte amb la norma (vg, grafic 10). 
Aquest augment és equivalent en les tres localitats. 

c) Els castellanismes morfolbgics 
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Grific 11. Formes morfolbgiques que són cas- 
tellanismes i tipus d'escolarització 



La controlabilitat que caracteritza la morfologia enfront de la fonetica es palesa en el fet 
que 1'Eval té un índex bastant més baix de trets innovats d'origen castelli que l'Ecas, com es 
veu al grafic 11. Aquesta situació torna a produir-se a les tres localitats de manera semblant. 

3.3. Els resultats lPxics 

a) Les formes lkxiques tradicionals 

Si no hi ha coincidbncla amb la normativa, es manté l'esquema esmentat, tant en la fon& 
tica com en la morfologia, de desaparició progressiva de trets tradicionals a mesura que aug- 
menta el contacte amb l'estandard (vg grBfic 12) 
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Grafic 12. Formes lbxiques tradicionals, no 
normatives i sense relac~ó amb el castella i 

tipus d'escolaritzac~ri 
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Grafic 13. Formes lkxiques tradicionals nor- 
matives i tipus d'escolarització 



Com mostra el grafic 13, les formes lkxiques tradicionals que també són normatives 
segueixen en 1'Ecas la tbnica fortament descendent que hem comprovat en els altres dos sub- 
sistemes lingüístics. En canvi, 1'Eval accentua amb claredat l'augment que ja s'albirava en la 
morfologia; tant forta és la tendkncia que aquest grup arriba a superar l'index de preferkncia 
que en té el sector adult en bloc. No hem detectat distincions significatives entre localitats, 
malgrat que si que cal fer notar que Elx encapqala ara la tendkncia. 

b) Les innovacions lkxiques normatives 

Les innovacions normatives creixen amb fermesa a mesura que augmenta l'exposició 
escolar al catalh normatiu (vg, grhfic 14). Cal dir, a més a més, que aquestes unitats lkxiques 
poden perthnyer tant a l'esthndard valencih -en quantitat bastant gran-, com a l'esthndard 
del catala central6 -en menor grau-, a més a més de les que no són característiques de cap 
varietat dialectal concreta. Es comprova, per tant, un cert grau de promiscui'tat dialectal lkxi- 
ca, més evident en 1'Eval. 

No EcaslEval Ecas Eval 

T~pus d'escolaritzacio 

Grhfic 14. Formes lkxiques innovades i norma- 
tives sense relació amb el castellh i tipus d'es- 
colarització 

Per localitats, no hi ha gaires diferkncies; cal dir, perb, que en 1'Ecas ja hi ha una adhesió 
alta a les innovacions normatives, sobretot a les localitats on la pressió de la llengua dominant 
és més gran. En qualsevol cas, 1'Eval d'Elx torna a esdevenir el grup més innovador. 

6. Formes atribui'bles a l'esthndard valencih són, per exemple, estrela, fumeral, roig, ratpenat, 
tomaca, etc.; per al del catala central, hem comprovat formes com ara escombreries, escuma, galle- 
da, joguina, llangardaix, mongeta, papallona, pastanaga, pessigolles, petó, tarda, tombarella, tre- 
pi t ja~ ximeneia, etc. 



c) Els castellanismes lbxics 

Com ja hem pogut comprovar, les innovacions fonktiques provinents del castelli i inac- 
ceptables per a la normativa del catala presentaven una freqübncia de respostes molt més gran 
en els escolars en bloc que en els adults; a més a més, no hi havia gaires indicis a favor que 
1'Eval canviés aquesta trajectoria. En qüestions morfolbgiques, 1'Eval sí que mostrava un tímid 
retrocés en la castellanització respecte a 1'Ecns. Ara, en el camp lbxic, es manifesta molt més 
palmhiament la facilitat que té I'Eval enfront de 1'Ecas per a rebutjar els castellanismes lbxics. 
Ho veiem al gr&fic 15. 
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Cirific 15: formes lkxiques ~nnovades que son 
castellanismes no adaptats i tipus d'escolarit- 
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En definitiva, el lkxic és el nivell on l'individu pot exercir un major control conscient en 
el comportament lingüístic i, per tant, on l'escolarització pot esdevenir més facilment un fac- 
tor cabdal en I'assoliment de qualitat lirzgiiística. 

4 SINTESI DE TEYDEYCIES RELACIOhADbS AMB EL "TIPUS DE PROCRAUA EDUCATIU" 

Després de l'exposició de dades, oferim ara una síntesi de les tendkncies observades: 

a) La variació lingüística és significativa entre els tres grups d'individus que hem tingu- 
en compte i en el si dels tres subsistemes lingüístics estudiats. Aquesta variació é$ 
patent, d'una banda, entre el grup dels adults i el dels escolars en bloc, pero també ho 
és entre els escolars pertanyents a 1'Eval i els de 1'Eca.~. Així doncs. podem afirmar q~ic 
l'ensenyament de catal& i, sobretot, en catala produeix una conducta lingüística dife- 
renciada entre els individus. 

b) Els escolars, i especialment l'Eva1, presenten un índex més baix que els adults de for. 
mes tradicionals i no normatives en tots tres subsistemes lingüistics. Aquesta tendkncig 
decreixent és semblant a les tres localitats on hi ha El,al. 

c) La freqükncia de formes tradicionals i normatives també és molt baixa en 1'Ecas en el; 
tres nivells lingüístics. En canvi, 1'Evcll manté (o incorpora) de manera important aqued 
tipus de trets pel que fa al lbxic i, de manera menys evident, en la morfologia. Quant ;l 



la fonktica, els resultats globals són aparentment contraris, ja que 1'Eval no sembla que 
mantinga ni recupere aquests trets que són tradicionals i normatius. 

En aquest cas, s'estableixen diferbncies bastant significatives entre les localitats on hi ha 
ensenyament en valencih i que expliquen la contradicció aparent. A Elx hi ha una major pre- 
sbncia de la llengua castellana en el context social i, per tant, una menor freqübncia del model 
de llengua tradicional. Aquest fet produeix un descens de les formes tradicionals que afecta 
tota la població d'aquesta ciutat, cosa que s'accentua encara més en els escolars. Els que per- 
tanyen a 1'Eval sembla que viuen en un context personal i social encara més castellanitzat que 
l'altre grup.' Aquesta situació té repercussió en el seu model fontttic: es troben encara més 
lluny del model tradicional i, per tant, els resulta més difícil fer servir els trets normatius que 
hi coincideixen, tant que l'escola no és capaG de compensar la diferbncia que la pressió social 
determina. La dificultat en la controlabilitat general del nivell fonbtic propicia aquesta situa- 
ció. A les altres dues localitats, la pressió social no és tan gran, els dos grups d'escolars tenen 
una caracterització (socio)lingüística més homogbnia i, per tant, l'ensenyament és capa$ de fer 
incorporar/conservar prou trets tradicionals i normatius per a superar l'índex que en posseeix 
1'Ecas i, per tant, millorar la qualitat lingüística. 

d) Les innovacions normatives són afavorides per l'ensenyament en general per6 més 
encara en 1'Eval. No hi ha diferencies de tendbncia en les tres localitats, tot i que Elx 
en presenta una freqübncia absoluta bastant més elevada en tots dos grups d'escolars, i 
també en els adults. L'allunyament del model tradicional que propicia la pressió con- 
textual del castellh facilita la incorporació d'innovacions en tots els grups d'edat, amb 
més incidbncia en els que tenen una contacte amb la norma més dilatat. 

e) Els castellanismes innovats són escassos en els adults; en canvi, esdevenen molt habituals 
en 1'Ecas de tota la comarca, mentre que experimenten un retrocés en 1'Eval. Aquest 
canvi és destacat en el subsistema lbxic, menys en el morfolbgic i molt poc en el fonbtic. 

En definitiva, 1'Ecas és el grup que més s'assembla als adults i, per tant, el més prbxim al 
model tradicional, amb el que aixb té d'afavoridor o de contraproduent per a la qualitat lin- 
güística. La repercussió que proporciona la tímida presbncia del catal& en l'ensenyament és 
només significativa en el lbxic. Podem parlar ben bé, doncs, que en 1'Ecas hi ha una tendbn- 
cia general a la dilució del model tradicional i d'una proliferació acusada de castellanismes. A 
l'ambit rural, es corrobora aquesta tendbncia i fins i tot de manera més pronunciada, perb el 
grau de conservadorisme del model tradicional és més elevat que a la resta i, per tant, 1'Ecas 
manté all2 una qualitat lingüistica major. 

L'Eval presenta una evolució semblant a les tres localitats on existeix. Corroborem l'a- 
bandó generalitzat del model de llengua tradicional, perb no tant si coincideix amb la norma- 
tiva.. L'adopció de formes estandard i l'eliminació de castellanismes són practiques f o r ~ a  
identificadores d'aquest grup, a pesar de I'excepcionalitat del comportament de 1'Eval d'Elx. 

Aquestes conclusions i tendbncies globals són bastant coincidents amb les descrites i ana- 
litzades per diversos autors (Montoya, 1993; Ponsoda, 1996; Ponsoda & Segura, 1996) i, espe- 

7. En definitiva, gran part dels individus d'aquest grup funcionen lingüísticament com a bilin- 
gües de fet, tot i ser monolingües familiars. 
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cialment, per les de Baldaquí (2000: 719). Aquest autor afirma que la manca de contacte amb 
el valencik tradicional és el factor que explica en una proporció més elevada la variació lin- 
güística en els subsistemes fon& i morfolhgic, mentre que l'exposició escolar a la llengua 
normativa explica gairebé totalment la variació de l'ús lexic. Així, el model tradicional influeix 
en els usos lingüístics menys controlables conscientment pels parlants -fonetica i morfolo- 
gia- mentre que la influencia de la llengua normativa és més gran en els usos més controla- 
bles pels parlants -el lexic. 

Com podem observar a la taula 1, 1'Eval en termes absoluts és el grup que presenta una 
qualitat lingüística més elevada en catala. Es pot afirmar amb rotunditat, doncs, que la vehi- 
culacio de l'ensenyament en catala és capaq de garantir una major qualitat lingüística. Les 
caselles ombrejades, corresponents a l ' ~ v a 1 , ~  són majoritaries a la zona esquerra de la figura, 
on la qualitat lingüística és més elevada. 

I més formes trad~c~onals I norlnatlbes I 
I 

-- 

LEXTC 

mes fomec ~nnobades I normatl\es 

1 context cast ) Ecas (context val.) 1 
I 

colitext cast.) Ecai (context \al.)  
- 

Ecas (context cast.) Ecas (context \al.)  . 
menys formes provinents del castella i 

(context cast ) Ecaa (context cast ) 

TAULA 1. Relació entre la qz~alitat lingiiirtica (formes tradicionals normatives 1 formes inno- 
vades normatives I formes provinents del castella) i els tres nivells lingüistics (fonetica, mor- 
fologia i lexic) segons el tipus de programa educatiu (Evnl i Ecas) i segons el contacte amb el 
model tradicional (context valencici correspon a Santa Pola i Crevillent i context castellanitzat 
correspon a Elx). 

S'hi observa també que 1'Eval de les localitats amb un us contextual elevat del catalk - 
especialment Crevillent- tenen l'índex de qualitat fonetica més notable, ja que conserven 

8. Són més fosques les de 1'Eval de les localitats on el context social és menys castellanitzat - 
Crevillent i Santa Pola-, i més clares les de 1'Evnl on la pressió contextual del castella és més ele- 
vada -Elx. 



gran part dels trets tradicionals i normatius perb també són capaGos d'innovar trets normatius 
i de rebutjar un cert nombre de castellanismes. La vinculació al model tradicional combinada 
a l'exposició amb el model estandard crea la millor qualitat fonetica. 

L'Eval de la localitat amb un ús contextual més baix -Elx- és el que presenta una qua- 
litat lexica més elevada, de manera que el model tradicional és menys rellevant en la conduc- 
ta lkxica que el model normatiu proporcionat per l'ensenyament. En canvi, en aquest grup i en 
aspectes fonetics i morfolbgics es produeix una transgressió clara d'aquest esquema (les dues 
caselles ombrejades de més a la dreta). En realitat, com ja sabem, és aquest un comportament 
excepcional dels escolars i1,licitans que viuen en una localitat on hi ha un desequilibri enorme 
en 1'6s social del catala enfront del castelli. 

El procés d'estandardització ja s'ha encetat, almenys en situacions semiformals, i dóna 
resultats més reeixits en 1'Eval. L'estudi, doncs, ratifica la hipbtesi més esperable i lbgica. En 
conclusió, l'ensenyament en catali i el contacte elevat amb el model tradicional és la conjun- 
ció que afavoreix la qualitat lingüística. Tot i aixb, precisament la manca de contacte amb el 
model tradicional -la qual cosa sol anar lligada a un grau més alt de castellanització- per- 
met la incorporació més fluida d'innovacions normatives, tot i que també de castellanismes 
fonetics. 
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