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Una de les característiques fonamentals de la sociolingüística catalana és la imatge calidoscòpica
que ens ofereixen el conjunt de recerques que en formen part. El caràcter inclusiu que la defineix possi-
bilita l’acollença d’un nombre important de publicacions, que se situarien en punts diferents d’un trian-
gle on els vèrtexs més visibles serien el lingüístic, el social i el psicològic. En aquest sentit, la secció
monogràfica del número 21 de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana (2011) és una referència
molt recomanable per al lector interessat a visualitzar d’una manera ordenada el devessall d’aportacions
d’una tradició que, tot i la seua joventut, acumula ja un important corpus de continguts.

Els autors del llibre que ens disposem a ressenyar, Brauli Montoya i Antoni Mas, són dos referents
ineludibles en dues de les grans temàtiques de la sociolingüística catalana. En un d’aquests àmbits, el de
la sociolingüística històrica, són pràcticament els únics investigadors que s’hi han dedicat, amb un ressò
més aviat escàs. La proposta metodològica que han patrocinat s’ha centrat en l’estudi de la llengua dels
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textos escrits d’èpoques pretèrites mitjançant els paràmetres de covariació lingüística i social ja cone-
guts. Això no obstant, tal com reivindica A. Mas en l’excel·lent síntesi que ens va oferir en el número
d’hivern-primavera de 2001 de Noves SL, «la sociolingüística històrica, amb tots els seus inconvenients
[...], ens possibilita entendre millor la llengua actual per mitjà de l’estudi diacrònic de la llengua del
passat i, també, ens permet reconstruir els estrats de la llengua anterior amb les aportacions de l’anàlisi
de la llengua oral».

Per a l’avinentesa que ens ocupa ens interessa destacar, però, l’altre gran tema de què s’han ocupat,
el de la transmissió lingüística del català. Ens situem ara en el camp d’estudi de la sociolingüística de la
societat, dit a la manera de Fasold (The sociolinguistics of society, 1984). Un apartat, tot siga dit de pas-
sada, que encabeix el gruix de la producció de la nostra tradició sociolingüística. Una mirada molt vin-
culada a subvertir l’estatus de minorització d’una llengua que ha maldat per surar en una mar agitada
permanentment.

L’estudi de la transmissió lingüística del català compta amb destacades recerques realitzades des
d’òptiques diferents. Les recerques quantitatives, provinents majoritàriament de les importants prospec-
cions demolingüístiques que s’han portat a terme en bona part dels territoris de llengua catalana, han
propiciat anàlisis ben fonamentades. En aquest sentit ens agradaria destacar l’aportació feta els darrers
anys per Joaquim Torres a partir de la creació d’una unitat de mesura de la transmissió lingüística, l’Ín-
dex de Transmissió Intergeneracional del Català. Citarem, per l’avaluació dels diferents territoris que
proposa, el seu treball de 2007, «Ús familiar i transmissió lingüística». Aquesta recerca descansa en el
conjunt d’enquestes de la sèrie EUL (Enquesta d’Usos Lingüístics) fetes als diferents territoris de la
comunitat lingüística, llevat del País Valencià, on la referència va ser l’enquesta de l’any 2004 de l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua. L’indicador en qüestió reflecteix diàfanament l’avançat estadi de subs-
titució lingüística en què es troba la llengua a la Catalunya del Nord i a l’Alguer; la dinàmica positiva
que mostra l’ITIC a Andorra, Catalunya i Illes Balears, per aquest ordre; i, finalment, l’estabilitat diag-
nosticada a la Franja i al País Valencià.

Des d’una òptica qualitativa, els treballs referits al País Valencià han estat els més recurrents. I els
nostres autors ens han ofert una sèrie cronològica de treballs que han menat al llibre objecte de la nostra
atenció, sens dubte la recerca més important sobre la transmissió de la llengua catalana en terres valen-
cianes. Els dos treballs anteriors més destacats han estat Montoya (Alacant, la llengua interrompu-
da, 1996), sobre la conurbació alacantina, i Mas (La interrupció lingüística a Guardamar, 2006), amb
Guardamar com objecte d’estudi. Ara bé, La transmissió familiar del valencià vol ocupar-se de (bona
part) del territori valencià, mitjançant una mostra representativa de diverses poblacions: Alcoi, Alzira,
Borriana, Burjassot, Castelló de la Plana, Gandia, Sagunt i la mateixa ciutat de València.

El llibre s’estructura en cinc capítols. En el primer, extraordinàriament clarificador, els autors fan
una síntesi del marc teòric i de la proposta metodològica sobre la qual descansa la recerca. En l’apartat
teòric, la interacció del vèrtex sociològic amb el psicològic proporciona un camp d’anàlisi on l’estudi de
les actituds i de les representacions socials de la llengua ocupen un lloc rellevant. Quant a la metodolo-
gia, es dóna compte de la mostra escollida (622 entrevistes a 14 poblacions), del procediment de mos-
tratge i del tipus d’entrevista aplicada. Pel que fa al desenvolupament de l’entrevista, els autors són
plenament conscients del filtre ideològic que conté la literalitat dels diàlegs. D’aquesta manera, s’avan-
cen a la possible impugnació, que sovint es fa, d’una manera d’obtenir dades on la possible influència de
l’entrevistador pot arribar a ser determinant.

En el segon capítol s’explica la cronologia del fenomen estudiat i la seua difusió social, urbana i
demogràfica al País Valencià. A partir de la memòria dels informants es reconstrueix la dinàmica d’in-
terrupció de la transmissió i, quan s’ha d’anar més enllà en el temps, es recorre als vestigis literaris que
ha deixat.

La història del procés de castellanització al País Valencià ha tingut relators molt solvents, que han
anat establint diferents fases en l’evolució del procés substitutori. Rafel L. Ninyoles ha estat una de les
veus més destacades. Així, en les seues obres de 1969 (Conflicte lingüístic valencià) i 1971 (Idioma i
prejudici) en situa l’inici al segle xvi, en una etapa que anomena de difusió horitzontal i selectiva on
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l’alta aristocràcia quasi monopolitzarà el canvi i, alhora, vetlarà per mantenir-ne l’exclusivitat social. La
llengua com a símbol de classe, la seua funció d’ascensor social, serà la gran motivació del procés de
castellanització. Un procés que, en el marc d’una reestructuració de la societat dels inicis del segle xix,
continuarà propiciant una deserció lingüística del grup originari de sectors socials, ara ja d’un espec-
tre social més ampli, que anaven assolint una certa puixança econòmica. Aquesta etapa l’anomenarà de
difusió vertical i espontània. Val a dir, però, que quan comença a fer veritable gruix el conjunt de perso-
nes que canvien de llengua serà al segle xx, especialment quan des de la dictadura franquista es difon la
idea segons la qual només mantenen el valencià els qui no han tingut l’oportunitat d’abandonar-lo. Amb
una instrucció substitutòria d’aquesta magnitud, el procés iniciarà una dinàmica quantitativament molt
rellevant, que Ninyoles anomenarà etapa de difusió coactiva.

Montoya i Mas parteixen dels coneixements previs, consensuats pel món científic, però volen anar
més enllà. El seu objectiu ha estat esbrinar com, quan i per què s’ha activat el procés substitutori i, alhora,
descriure com se n’havia produït la difusió. Recorrerem a les seues paraules per sintetitzar-ne el resultat
final: «Com esperàvem, l’origen de tot plegat el localitzem a la ciutat de València, al si de la burge-
sia que s’hi congria en els anys trenta i quaranta del segle xix com a classe dirigent que relleva la noble-
sa, la qual ja feia segles que havia renunciat al valencià. Les següents etapes també eren previsibles:
Alacant, Castelló i Alcoi (les tres ciutats que seguien el Cap i Casal en demografia). Això sí, sempre
d’acord amb un respecte estricte per l’ordenació social dins de cada àmbit local (burgesia, petita burge-
sia i classes populars) que duia a assenyalar amb el dit aquells que se n’eixien del protocol.» (Montoya /
Mas, 2010: 428).

El tercer capítol aborda la territorialització del procés, l’itinerari geogràfic i urbanístic seguit. La
dinàmica de difusió geogràfica es complementa amb una notabilíssima mostra d’arbres genealògics que
reconstrueixen el canvi lingüístic en diferents entorns familiars.

El quart, especialment interessant, s’ocupa de la descripció de l’argumentari adduït per tal de justi-
ficar la substitució, ja siga des del rol de promotor o de receptor de la persona entrevistada. L’argumen-
tari exculpatori, amb l’escola en castellà com a buc insígnia, no aconsegueix amagar el paper primordial
que ha tingut l’assignació d’un estatus superior a la llengua castellana.

Finalment el darrer capítol s’ocupa del fenomen conegut amb el nom de revernacularització, això
és, del retorn de la llengua a la llar familiar un cop acomplert el canvi lingüístic a favor del castellà. En
aquest sentit és important ressenyar que el període democràtic ha propiciat la generalització de la presèn-
cia de l’assignatura de valencià a l’ensenyament, amb una vehicularitat preferent que abraça només
el 29% de l’alumnat d’infantil, primària i secundària (Programa d’Ensenyament en Valencià i Programa
d’Immersió Lingüística). La despenalització de la llengua ha estat suficient per aconseguir una atura-
da de la interrupció de la transmissió lingüística i, alhora, ha permès la detecció d’alguns casos, quanti-
tativament irrellevants de moment, de recuperació de la llengua abandonada.

Els autors clouen el llibre amb una diagnosi sobre el futur de la llengua força enraonada. En condi-
cionen la recuperació a l’evolució futura de les línies d’ensenyament en valencià i a la vernacularització
dels nouvinguts. Malauradament, el context sociopolític en què s’ha instal·lat el País Valencià, si més no
des de l’any 1995, no fa presagiar res de bo. Tornant al món de l’ensenyament les proclames multilin-
gües d’uns plantejaments pretesament igualitaris sembla que poden acabar, fins i tot, amb l’espai de
vehicularitat preferent del valencià que, de manera lenta però sostinguda, s’havia anat consolidant. Cal-
drà estar atents, doncs, a l’evolució de la gestió del multilingüisme a l’ensenyament, un entorn que
hauria de proporcionar nous usuaris per a una llengua que els necessita més que mai.
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