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1. AL VOLTANT DE LA SUBSTITUCI~ I EL CANVI LINGÜfSTICS 

1 . l .  Dues branques importants de la nostra ciencia lingüistica s'han dedicat en 
epoques passades a l'estudi de la substitució i el canvi en la llengua: la lingüistica 
historico-comparativa i la dialectologia. La primera ho ha fet des d'un punt de 
mira diacronic, i la segona, d'una manera més tangencial, s'ha fixat en la sincronia 
i la repartició territorial. En un principi (segle XIX), ambdues branques mantenien 
interessos diferents. La historico-comparativa, i la teoria filla que en sorgí dels 
neogramatics, parlava de la infal.libitat i regularitat de les lleis fonetiques en la 
seua evolució al llarg del temps; els canvis graduals del llatí vulgar havien donat 
lloc, per exemple, a les llengües romaniques. Per la seua banda, la dialectologia, i 
el seu metode de la geografia lingüística, es limitaven a la descripció dels dialectes 
i de llurs fronteres. 

L'obra fonamental per a la comprensió del valencia meridional, Die Mundart 
von  Alacant, de Barnils (1913), pertany al corrent neogramatic. I <<Una mica de 
dialectologia catalana,,, dlAlcover (1908) s'agrupa entre les primeres obres sobre 
geolingüística (v. Gimeno, 1982 b). A partir de J.  Jud (1915) i Menéndez Pidal, 
aquest amb Ovígenes del español (1926), ambdues metodologies s'uneixen per a 
significar que els diferents estrats cronologics es poden veure plasmats sincroni- 
cament sobre un mapa dialectal. Així, hi haura territoris més conservadors on els 
canvis lingüístics d'altres zones més progressistes encara no s'hauran prodult. En 
aquesta línia d'investigació es troba la Grc[lmatica Historica Catalana de Badia 
(195 1) i els diversos treballs de Sanchis Guarner i Joan Veny (passim). 

L'estructuralisme, amb Saussure (1916), Jakobson (193 I), Martinet (1955) i Co- 
seriu (1958), malgrat haver constitu'it una utilíssima aportació teorica, oblida el 
desenvolupament del canvi lingüístic entre el seu sistema originari i el sistema 
punt d'arribada, alhora que considera aquests sistemes com a homogenis (v. Gi- 
meno, 1982 c). Dins d'aquesta metologia comptem a casa nostra amb els treballs 
dlAlarcos Llorach sobre fonologia catalana (Alarcos, 1953 i 1973). 

1.2. Va ser Uriel Weinreich, el precursor de gran part de la sociolingüística que 
es fa avui, qui va definir per primera vegada el concepte de substitució lingüistica 
(v. Weinreich, 1953). Ell partia d'una situació bilingüe on hom canviava d'un ús 
habitual d'una de les llengües a un ús propi de l'altra: 

 can a bilingual's speech in language A beconze BY DEGREES so strongly influenced 
by language B as to be indistinguishable from B?o (WEINREICH, 1953, p. 68) 

És a dir, la qüestió resideix a saber si els successius canvis (graduals) origi- 



nats en una llengua (A, per exemple) a causa de l'altra amb la qual conviu 
(B, per exemple), poden portar la primera a ser completament substitu'ida per la 
segona. 

Weinreich parlava de lenguage shift (((canvi  lingüístic^) sense distingir si aquest 
canvi era parcial o total. Araci1 (1974, pp. 54-61) es refereix a ~~subs t i t uc ió~~  quan 
hi ha un canvi total d'una llengua per una altra. [Els traductors al castella de 
Fishman (1968) donen <(desplacament ), per shift (veg. 1979)l. 

Weinreich també parlava indistintament de canvis en l'estructura lingüística i 
de canvis en l'ús idiomatic. Per a ell, doncs, ambdós processos es coordinaven 
envers l'extinció d'un dels idiomes en litigi. L'exemple estudiat per ell és el del 
reto-romanic i l'alemany (dues varietats geografiques parlades a SuPssa), que en- 
tren en contacte al Cantó dels Grisons. La varietat romanica rev més influencies 
de la corresponent germanica que aquesta darrera de la primera. D'aixo resulta 
que el reto-romanic introdueix constantment elements fonetics, gramaticals i le- 
xics, foranis, en el seu sistema propi, i, a més a més, perd ambits d'ús a carrec dels 
seus parlants, els quals s'estimen més emprar la varietat alemanya en determina- 
des situacions més formals. 

En suma, a partir de Weinreich cal filar prim en la barreja de conceptes que 
s'acumula sota l'etiqueta de Ianguage shift. Així, hi haura quatre menes de canvi: 
estructural i d'ambits d'ús, a un nivell, i canvi parcial (qualsevol dels dos anteriors) 
i canvi total, a un altre nivell. El total pot rebre també els noms de substitució o 
desplaqament. 

1.3 El canvi parcial estructural ha estat estudiat més a fons per l'anomenada 
ca sociolingüística estricta,,, de la qual és el maxim exponent William Labov (1965 i 
1978). Per bé que hom compta amb els factors socials, el centre d'interes és lin- 
güístic. Diverses formes (fonetiques, sobretot) són estudiades en les seves realitza- 
cions (al.lofoniques) a través de les diferents classes socials atenent motius de pres- 
tigi, basicament. Aquesta estratificació social fara que unes classes imiten les altres 
i que les formes innovadores s'escampen. La variació es plasmara, fins i tot, al 
nivell de registres personals seguint una gradació per estils contextuals. Labov va 
fer possible, doncs, d'observar un canvi lingüistic en curs, malgrat la creenqa con- 
traria de l'estructuralisme. S'ha d'entendre, per tant, que tot sistema lingüistic és 
heterogeni, pero amb un ordre. 

La variació copsada a través de les generacions, permet Labov d'entreveure un 
temps aparent en el decurs d'un canvi. L'observació d'aquest en el temps real només 
sera possible quan hom compte amb el testimoni d'investigacions realitzades amb 
anterioritat sobre el mateix tema (Atlas Lingüístics, per exemple). 

Hi ha cinc principis empírics en la teoria del canvi lingüistic: restricció (cons- 
traint), transició (transition), inserció (embedding), avaluació (evaluation)'i actuació 
(actuation). La (o les) restricció (-ns) determina (-en) el sentit o direcció del canvi; 
la transició és la localització del canvi entre dues etapes; la inserció plbnteja l'exisi . 

tencia i moviment del canvi entre variables socials i linpüístiaues: l'avaluació és - . . 
la que fan els parlants dels canvis que produeixen, i, per últim, l'actuació és el 
problema de la implicació contextual del canvi (Weinreich, Labov and Herzog, 
1968, pp. 183-187). 

1.4. Ja he advertit més amunt (paragraf 1.2.) que Fishman entén per ((despla- 
qamentn d'una llengua el seu canvi total per una altra (Fishman, 1968 i 1979, pp. 
135-180). El concepte que hi oposa és el de manteniment; aleshores tenim mante- 
niment versus desplaqament. Fishman n'estudia cinc menes de casos: 1) el pas del 
llatí als romanqos a Europa; 2) la implantació de l'angles i el castella a America; 



3) l'adopció de l'angles i el frances a Asia i ~ f r i c a  com a llengües de cultura; 4) la 
russificació de les poblacions controlades pels sovietics, i 5) el desplaqament de les 
llengües europees importades a Asia i Africa en benefici de les vernacles. 

Fishman, com a socioleg del llenguatge, més que sociolingüista, adreqa el seu 
interes als usos i als habits lingüístics. Analitza el grau de manteniment i despla- 
 ament a partir de les configuracions de domini en persones bilingües, idea que ja 
havia estat aportada per Weinreich en el seu moment (Weinreich, 1953, p. 80), i 
que ara desenvolupa Fishman ampliament. Es tracta de descriure les diverses si- 
tuacions lingüístiques i de veure posteriorment quina llengua és usada majorment 
en cada situació; així s'arribara a configurar una de les llengües com a dominada i 
l'altra com a dominant. 

Als cinc casos citats, al principi del paragraf cal afegir el de les llengües dels 
immigrats als Estats Units en epoques passades d'aquest segle. Realment és un 
dels motius principals per al naixement de la sociolingüística americana. Ara bé, 
cal dir que en aquest cas, com en els dels números 3) i 5), esmentats més amunt, el 
terme c(desplaqament,> és el més escaient. Tanmateix, no cobriria la descripció dels 
casos I), 2) i 4), ja que aquí, les llengües que inicialment eren dominades no s'han 
((desplaqat)) (d'un lloc a un altre, hem d'entendre, necessariament), sinó que han 
desaparegut del mapa: el llatí no és viu avui en cap de lloc, per exemple ... També 
es trobaran en aquesta situació casos presents i europeus com l'occita i el gaelic; 
és evident que aquestes llengües no podran mai ((desplaqar-se)) del seu territori una 
vegada els seus parlants hagen renunciat a usar-les en els contextos familiars i 
generacionals on encara es conserven. És a dir, podrem parlar de ((desplaqament), 
mentre a la llengua dominada li quede alguna posició ... 

1.5. Sembla més adequat a causa de la seua alta aplicabilitat el terme ((subs- 
titució,,, usat per Araci1 (1974, pp. 55-61) i definit com una redistribució d'unitats 
lingiiistiques dins un ambit comunicatiu. La substitució és un desplaqament de 
frontera i hi cal un previ contacte entre comunitats lingüístiques. Després hi ha un 
aspecte quantitatiu (nombre de parlants i freqüencies d'ús) i un altre de qualitatiu 
(sectors específics de parlants i camps d'activitat o funcions diferenciades): 

<<En qualsevol cas, la substitució és un procés -i tot procés és més o menys gradual: 
no és cap llamp instantani-. De fet, la substitució linguistica és quasi sempre un 
procés historic de llarga durada, que es desenvolupa durant almenys tres generacions 
(un segle aproximadament).)) (ARACIL, 1974, p. 55) 

El procés podríem imaginar-10 en esquema de la següent manera. Si els idiomes 
són X i V, els sectors de gent destinataris són A i B i els sectors de gent emissors 
són C i D, tindrem les següents etapes: 

Etapes: 



= Substitució total 

Aracil proporciona diversos exemples imaginaris del procés de substituci6: el 
dels immigrants que arriben a una comunitat on la llengua autoctona els és ama- 
gada i, així, no aconsegueixen mai deprendre-la; el dels xiquets que no reben edu- 
cació en la llengua dels pares, els quals procuren no parlar-la ni en presencia dels 
seus fills, i el de la parella que s'acaba de conéixer pero que ha iniciat la seva relació 
en la llengua que no els és prbpia, i aquesta acaba essent la seva llengua familiar 
(Aracil, 1974, pp. 55-57). Aquests exemples il.lustrarien les etapes esquematitzades 
més amunt: la cinquena representaria la solució final d'aquests i d'altres possibles 
exemples-situacions. 

((Els canvis estructurals concomitants de la substituci6 il.lustren la (re)adaptació fun- 
cional de I'estructura lingüística a I'ús. Mentre I'estructura de la varietat dominant s'en- 
riqueix, la de la recessiva s'ernpobreix. També s6n significatives la mena i direccid predo- 
minants de les interfer&ncies estructurals, que són generalment el vestigi historic més du- 
rable del procés.)) (ARACIL, 1979, p. 116) 

És un fet suficientment conegut que quan una varietat lingüística perd esferes 
d'aparició, sobretot si aquestes s'identifiquen amb registres cultes i formals, la seua 
estructura se'n ressent en anar abandonant les propies formes -lexiques, sobre- 
tot- i prendre les de la varietat en pugna. Aixi és com molts parlants, en trobar-la 
insuficient per a les seves necessitats, acaben rebutjant-la. 

Aracil també empra el terme replegament per a referir-se al concepte sobre el 
qual estem reflexionant. En aplicar-10 al cas catala, afirma que hi ha hagut un 
replegament social, pero no territorial (almenys d'una manera perceptible). Crec 
que caldria fer-hi una seriosa esmena pel que fa a la ((perceptibilitat)) del replega- 
ment historic ja acomplert a les regions valencianes dels rius Segura i Vinalopó 
(Montoya, 1982, pp. 130-132). En qualsevol cas, el terme replegament podríem 
entendre7 com a sinonim de despla~ament, pero mai com a identic a substitució. 

1.6. F. Gimeno entén el canvi lingüístic com a inserit dintre d'una comunitat 
sociolinguistica de parla, la qual 

~...vendría definida por referencia a (sub)grupos sociales que comparten determinados 
comportamientos evaluativos y modelos abstractos de variaci6n.r (GIMEKO, 1982 c)  

Aquests models abstractes de variació quedarien suficientment explicitats amb 
la confecció de gramatiques multilectals, que recollirien totes les varietats (o lec- 
tes) d'una comunitat i donarien compte de llur variació i usos propis. Cada canvi 
lingüístic al seu si aniria   observat)) en el seu curs per la corresponent regla varia- 
ble. Segons Labov, la regla esdevindra semicategorica i, finalment, categorica, una 
vegada el canvi s'hi haja resolt (Labov, 1978). Aixi constitu'ida, la sociolinguistica 
historica resoldria el problema de la reconstrucció d'estats passats, de les grama- 
tiques successives: 



<(...la confirmaci6n actual de las hip6tesis sobre la consewacibn y sustitucibn de la lengua, 
la configuraci6n de bilingüismo y disglosia, las tdcnicas de medidas alternativas de bilin- 
güismo, etc., no implican, a modo de conclusibn, que son tambitn vdlidas para el pasado. 
M6s bien, son propuestas verificables del presente, para alumbrar hipotdticamente 10s 
procesos hist6ricos del cambio 1ingüfstico.s (GIMENO, 1982 c) 

1.7. S'evidencia, a partir de les diverses opinions que he aportat, la necessitat 
de destriar conceptes, tal com he avanGat més amunt (paragraf 1.2.). Anomenarem 
substitució lingiiistica el resultat de la superposició d'una llengua sobre un ambit 
que abans ocupava una altra. Aquest ambit podra ser geogrdfic, social o diafdsic, i 
tindra un sentit globalitzador. Quan només tinga un abast parcial, es quedara en 
desplagament. És a dir, una llengua X pot deixar de ser parlada per uns quants 
individus d'una determinada classe social; aleshores direm que s'ha desplagut din- 
tre d'aqueixa classe. I només parlarem de substitució quant tot el sector social en 
qüestió abandone la llengua X en favor de la V. Per canvi lingiifstic entendrem 
aquell esdevingut en un punt intern del sistema estrictament lingüístic o bé aquell 
que ha modificat un dels múltiples usos en societat del sistema. El primer podria 
ser un canvi estructural i el segon un canvi d'ús. Per exemple, una llengua pot perdre 
totes les consonants que es troben a final de mot (canvi en l'estructura) i, per una 
altra banda, pot perdre l'ús que gaudia a les cerimbnies religioses (canvi d'ús). 

Podríem reconstruir ara l'esquema a la inversa. La llengua X (o bé la seva 
comunitat) perd un ús religiós; com a conseqüencia s'empobreix el seu lexic reli- 
giós; a partir d'aqui els clergues decideixen abandonar-la perque ja no els és útil, 
i, per fi, a causa d'un corrent solidari de classe, el grup social on s'insereixen els 
clergues, acaba oblidant-la també. Mentrestant, la llengua V (la forana en un prin- 
cipi) ocupa l'ús religiós, aporta un lexic escaient per a les cerimbnies, és parlada 
pels clergues, i s'escampa a tot el grup social d'aquests. Finalment, V ha substitu'it 
X. Si la classe ~~substitui'dora)) té interes i poder, pot assolir una substitució a tot 
el seu territori o comunitat (geografica) i exhaurir tots els Arnbits de X. 

2.1. Les ciutats d'Elx i Alacant, com tot el sud valencia, constitulren una ben 
minsa aportació a la nostra Renaixenca literaria i cultural. Les lletres valencianes 
del segle XIX es van limitar practicament -llevant honorables excepcions- al 
genere teatral del sainet i al periodisme satíric i humorístic, Aquesta va ser la 
literatura en llengua autoctona que es conrea a les primeres ciutats del País Valen- 
cia. 

Les causes del fracas de la Renaixen~a s'han buscat més en el camp de la política 
i la sociologia que en el de la sociolingüística. Només caldra exceptuar les dignes 
aportacions de Lluís V. Aracil: 

aLa Renaixenca va ser sobretot una resposta i una alternativa a la recessi6 del catah, 
precisament quan la seva extinci6 a la llarga va esdevenir una possibilitat realprevisibler. 
(ARACIL, 1979, p.  1 18) 

Del mateix autor caldra no oblidar la densa introducció a una reedició actual 
de dues obres dlEscalante (Aracil, 1968). 

Tant els sainets com la premsa humorística es nodrien de la parla del carrer, 
sense cap afany de correcció ni ganes de fer-ho, ja que es tractava d'oferir al públic 



un subproducte que mogués a la rialla. Amb aquesta garantia, he estudiat algunes 
fonts literaries locals d'Elx i Alacant, compreses entre els anys 1860 i 1899. He triat 
dos saineters alacantins: F. Tordera (1860) i J .  Borras (1886), un dlil.licita: L.G. 
Llorente (1874 i 1879) i la revista El Cullerot Alicantí (1897-1898) i El Bou, d'Elx 
(1885). Tots els autors eren autbctons i es limitaven a reproduir el valencia meri- 
dional propi d'Elx i Alacant. 

2.2. Els dialectblegs han classificat i classifiquen els parlars il.licita i alacantí 
dins l'anomenat valencia meridional. Barnils (1913) identificava aquest geolecte 
amb la província dlAlacant; Sanchis Guarner (1933) parlava d'un imprecís ala- 
cantí, i Joan Veny (1970) el limita entre Alzira i Guardamar, per bé que gairebé 
tots tres semblen fer-ho per motius purament metodolbgics. Les investigacions 
dutes a terme des de la Universitat dlAlacant per F. Gimeno (1982 b) i J .  Colomina 
(1982 i s.d.) demostren ben clarament que els límits pel nord d'aquest geolecte són 
els de la histbrica línia fronterera de Biar-Busot (primera demarcació entre els 
Regnes de Valencia i Múrcia). La zona comprén les comarques de l'Alacanti, Baix 
Vinalopó (amb Guardamar) i Vinalopó Mitja (sense els illots d'Elda i Asp). De 
1'Alcoia i la Marina cap amunt ja caldria parlar d'un valencia general, que veuria 
la seva fi en el recorregut del Xúquer. Pel que fa a ~l'alacantí-vinalop6)) (tan encer- 
tadament batejat per Gimeno) els trets més destacables serien la forta desaparició 
de les idi intervocaliques; la rapida expansió del digtong [ág] com a dissimilació 
de [QIJ]; l'entonació típicament castellana de la frase; la nul*la velarització de les 
lli, i l'existencia de castellanismes inusuals a la resta del País Valencia (vegeu tots 
els autors citats en aquest paragraf). 

Dins d'aquest espai geolectal, Elx i Alacant no diferien massa entre si durant el 
segle XIX. Avui que la incomunicació -en la nostra llengua- ha augmentat entre 
totes dues ciutats, les diferencies han crescut. A tall d'exemple, podem esmentar el 
preterit perfet simple (vingué, pensí, anarem), vigent a Elx i oblidat a Alacant en 
favor del preterit perfet perifrastic (va venir, vaigpensar, vam anar); o les dissiden- 
cies lexiques llevar i sacar (a Elx) per dur/portar i traure (a Alacant). 

2.3. Dels textos en ((alacantí-vinalopón del segle passat he triat set caracteris-. 
tiques fonetiques i morfolbgiques que ofereixen variació entre les dues ciutats, els 
diferents autors i els diversos papers literaris estudiats. Les anomenarem variables, 
d'acord amb Labov (1978). Vegem-les: 

1) -R final d'infinitiu més un pronom enclític comenqat per consonant: donar- 
te, oferir-li, anar-se'n, etc. Aquesta -R pot ser pronunciada o elidida. 

2) -D- en posició intervocalica de mot: llaurador, seda, vida, Nadal, etc. Igual 
que l'anterior, aquest so pot ser present o absent. 

3) L'article determinat, en nombre plural i genere femení, ofereix tres variants: 
les. els o es. 

4) La preposició per a n'ofereix també tres: per a, pe a i pa. 
5) L'adverbi de lloc ací té dues formes: ací i aauí. 
6) La forma verbal hi ha presenta tres alternatives: hi ha, hi ha-hi (amb redu- 

~ l icac ió  de l'hi) i ha-hi (amb inversió). 
7) El preterit perfet pot ser usat en qualsevol de les dues realitzacions que li 

son prbpies: simple o perifrastica: aní, pensa o vaig anar i va pensar. 

Al quadre adjunt apareix plasmada en percentatges una quantificació de la 
freqüencia d'aparició de les alternatives més modernes o innovadores de les varia- 
bles vistes (és a dir, aquelles productores dels canvis estructurals). 

Observem que aquests canvis troben més camp a Alacant que a Elx, llevat de 
hi ha-hilha-hi, que dóna un empat, i del perfet perifrastic, que guanya a la capital 
del Baix Vinalopó. Tanmateix, resulta que avui el perfet simple ha caigut en desús 



a Alacant, i a Elx és ben viu encara. Segurament, una mostra més ampla hauria 
proporcionat uns resultats més logics amb l'evolució actual d'aquestes formes. 

2.4. Hem vist quines són les variables lingüístiques; els canvis que es mostren 
en l'heterogene'itat que els és propia. Ara bé, aquesta heterogeneltat és ordenada 
d'acord amb unes altres variables: les independents. Aquestes, en una situació de 
llenguatge parlat, seran la classe socio-cultural, generacional, sexual, etnica, etc. I, 
en una altra dimensió, hi ha les variables estilístiques o estils contextuals: familiar, 
corrent, relaxat, formal, culte, etc. 

El nivell d'aplicabilitat d'aquestes darreres variables al nostre proposit (llen- 
guatge escrit) és més baix que al llenguatge parlat, analitzat per Labov (1978). Pel 
que fa a les independents, podem establir-hi unes coordenades sbcio-culturals di- 
ferencials entre teatre i premsa. Els peribdics eren republicans i anticlericals (d'es- 
querres, doncs); anaven adre~ats  a les classes més populars. Les publicacions dre- 
tanes, per un altre costat, s'estimaven més emprar sempre el castella a les seves 
planes. És a dir, hi ha una tradició innegable d'idees progressites als periodics fets 
en valencia (encara que fos valencia macarronic). Pensem també que aquesta era 
la varietat lingüística més assequible a una població (=classes baixes) que amb 
prou forces parlava el castella i que patia un alt índex d'analfabetisme: a Valencia 
era d'un 58,3% i ni a Alacant ni a Elx devia ser inferior (Araci1 1968, p. 22; Castaño 
1980). Aixb duia implícit un menor coneixement del castella --que solia entrar 
només per l'escola- i, per tant, una major probabilitat d'entendre les lectures 
goldes>> dels periodics en el seu propi idioma. 

Dels saineters només tenim notícies clares sobre l'origen de L.G. Llorente, per- 
tanyent a la noblesa il.licitana. Casualment, és l'unic autor que s'allunya una mica 
de la parla popular en escriure participis de passat acabats en (-ada) com guardada, 
aconsellada, burlada, jurada, casada, etc. Hem de suposar-li, per tant, uns mínims 
coneixements de la llengua culta i un cert contacte amb els renaixentistes de Va- 
lencia. 

Les variables estilístiques augmenten, per una altra banda, l'oposició premsal 
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teatre. L'estil dels sainets, en vers, devia ser més vigilat que el de la premsa, cosa 
que conduiria els seus autors a exercir una major reflexió sobre l'idioma recorrent 
a les variables més antigues, per un costat, i col.locant aquelles que s'ajustaren al 
comput sil.lAbic dels versos. Aixo és: si amb pa li mancava una síl.laba, per a li 
resolia el problema. Per contra, l'estil periodístic, de xafardeig a nivell de ve'inat, 
es trobava ben comode vulgaritzant i castellanitzant la llengua al maxim sense 
necessitat de calfar-se massa el cap. 

2.5. Els canvis estructurals que estem analitzant progressen més a Alacant que 
a Elx, com es pot deduir de les sumes dels percentatges per a cada ciutat. Alguns 
d'aquests canvis, com pa, aquf i ha-hi, si bé no podem <<acusar-las), manifestament 
de castellanismes, si que hem de reconeixer que són més semblants a les formes 
castellanes. Podríem, doncs, llanqar la hipotesi que el parlar dlAlacant es feia més 
permeable al castella que el d'Elx. 

A l'exemplar del Cullerot Alicantí de data 3-IV-98 hi ha la narració d'una ankc- 
dota intranscendent i s'hi transcriu un fragment de dialeg entre un pare i un fill.,A 
partir del dialeg, el periodista posa en boca dels interlocutors l'idioma castella. Es 
a dir, el pare s'adreqava al fill en castella. En altres exemplars hi ha diferents 
referencies indirectes a l'ambient castellanitzant. A un que llig una gramatica cas- 
tellana feta per a valencians, li diu el seu interlocutor: ((Quedaves lloit si algú te 
parlara en castella.)) Tot seguit afig: ((Si anares a una casa de visita y foren caste- 
llans.. . )) 

Ens trobem ara amb canvis en els ilsos de l'idioma: el pare no usa el catala per 
a parlar al seu fill i el qui estudia la gramatica castellana ho fa precisament per a 
usar aquesta llengua (=no usar el catala) si alguna persona, per Alacant, li parla 
en castella. Hi ha (hi havia) una clara premeditació per a reduir els usos del catala. 

La darrera frase transcrita ens duria més lluny encara: seria un cas sospitós de 
desplaqament, puix que podia haver-hi cases on la llengua familiar fos la caste- 
llana. Imaginem que aquestes famílies no serien immigrades en aquella epoca; més 
probablement pertanyerien a les classes altes de la ciutat, aleshores ja en vies de 
substitució lingüística. 

En l'obra de Borras (1886), que es desenvolupa en una barberia, tots els perso- 
natges són trets d'ambients populars: parlen catala -valencia dialectal- i llegei- 
xen El Cullerot (tota la trama gira entorn d'una lectura erronia feta en aquest pe- 
riodic). Només dos clients de la barberia, Don Clemente i Don Benito -amb un don 
ben significatiu, posat per l'autor-, parlen en castella. La resta de personatges 
(Mariana, Toneta, El Tio Felis, Chaumet, etc ...) empren la llengua del poble, llevat, 
és clar, d'aquelles ocasions en qui: s'han d'adreqar als Dons ... El primer cas seria 
de desplaqament: Don Clemente i Don Benito pertanyen a una classe que esta des- 
plaqant el propi idioma. El segon plantejaria un simple canvi d'ús de la classe baixa 
en dirigir-se a certs elements de la classe alta. 

Al sainet de Tordera (1860) apareix altra volta el canvi d'ús, pero ara afegiria 
que només intencionat. Una xicota, que pretén un militar castella recentment arri- 
bat a Alacant, intenta parlar-la en la llengua d'ell: 

JUAN: Pues entonces, dulce sueño, 
debieras gritarme á mi: 
guerra al infiel marroquí! 
guerra al salvaje rifeño! 

MARIA: Calla, calla, que'm fas por, 
de oirte estoy tremolando, 
la pena me'sta aufegando 
y la angustia'm desfá el cor. 



Realment, cal dir que el que importa és la intenció de canviar d'ús i no tant la 
pertinen~a a una llengua o altra de les frases pronunciades. 

No he fet esment de les actituds en aquest treball. Apuntaré, de passada, que 
poden influir molt en els canvis d'ús, tal com s'aprecia al següent passatge: 

SAORO: ... 
Distrafdo estic parlantli 
en la gerga de Alicante. 

JUAN: Siga, que entiendo bastante, 
ya estuve otra vez aquí. 

Saoro considera la seua llengua com una gerga: un llenguatge críptic i amb poc 
prestigi, que val més limitar el seu ús a determinades ocasions i entre els iniciats. 
L'actitud del militar foraster ja no és tan lbgica ... 

M. Rubert, un altre saineter alacantí que va escriure la seva obra a comenqa- 
ment del segle XX, planteja en Cuatre casos fulminants (1905) un cas més avanqat 
de despla~ament lingüístic; gairebé m'atreviria a afirmar que ja hi fa presencia la 
substitució per les dades tan completes que ens proporciona Rubert. L'obra retrata 
una família de la classe mitjana alacantina dividida entre dues tendencies: el des- 
plaqament -afavorit per la mare i la filla- i el manteniment -defensat aferris- 
sadament pel pare-. La llengua és només un dels factors que ajudaran mare i filla 
a c(desp1aqar-se de classe), (hi ha l'organització de balls de societat, l'intent de 
((capturar senyorets,) per a la filla, els canvis de vestuari, etc.). Vegem-ne uns frag- 
ments: 

FILLA: Muy buenas noches, papás. 
MARE: ¿De adónde vienes, hiquita? 
FILLA: Vengo de ver a Pilar. 

Esta noche, sus hermanos, 
la presentación te haran 
de un amigo suyo. 

PARE: Vinga chent sense parar..! 
FILLA: Hoy estoy tan preocupada ... 
PARE: Che, y quina falta vos fa ... 
FILLA: Pierdo el compás de la polca, 

y alguna vez en el vals ... 
MARE: Agustin, chiula un bailable 

para que pueda ensayar ... 
PARE: Entre la mare y la filla, 

loco me van á tornar. 
(...I 
Esta dona en la locura 
de ser fina y figurar, 
s'empeña en ferme tragar 
tanta dosis de finura, 
qu'estic empachat y plé ... 
Y en aixó qu'ella diu ocho 
a mi me te com un mocho. 
( . . . . . . . .) 

ARTURO: ¿Da usted su permiso? 
PARE: Pasen. 
ARTURO: Muy buenas noches, (que tal? 
PARE: Yo, molt be, pera servirios ... 

(en un garrot en la ma..!) 



Arturo representa els ((senyoretsa que pretén la filla. Tots ells parlen en castella. 
Logicament, són de la classe a que aspiren a ascendir mare i filla, una classe on el 
catala ha estat substitu'it ja. La filla ja ha comenCat a desplacar el catala de la 
classe mitjana. La mare sempre procura parlar en castella, fins i tot amb el seu 
marit; ha canviat la majoria dels seus usos lingüístics anteriors. 

Observem la rara avis que representa el pare: ni tan sols canvia d'ús de llengua 
davant els senyorets. 

Al final de l'obra queden ridiculitzats mare, filla i senyorets. El pare sera l'heroi 
i riura l'últim. Tanmateix, la situació alacantina actual, amb una substitució social 
molt avan~ada,  fa pensar que Rubert s'equivocava ... 

2.6. Pel que fa a les fonts literaries ilelicitanes, no hi ha cap indici que hi hagués 
a la ciutat substitució, ni tampoc, desplacament, i menys encara canvi d'ús. Ni tan 
sols els canvis estructurals assoleixen percentatges importants. Es tracta, indub- 
tablement, d'un cas de conservadorisme lingüístic (estructural) i de manteniment 
de la llengua propia. 

Fins i tot, en una de les obres de G. Llorente (1874) es planteja el cas contrari: 

c~contamos de la Olier 
que sense ser valensiana 
es presta de bona gana 
de valensiana al paper.)) 

Es tractava d'una actriu sevillana que, pel que es veu, arriba a interpretar pa- 
pers en catala als sainets representats a Elx (v. Castaño, 1980). 

Aixo és prou simptomatic. És el foraster qui ha de canviar els seus usos lingüís- 
tics i integrar-se a la comunitat que l'acull, encara que siga un personatge (una 
actriu). 

Es pot concloure que Elx era -com encara ho és, per oposició a Alacant- una 
de les places més fidels a l'idioma. 

2.7. Podríem ara cloure aquestes reflexions vuitcentistes amb el contrast amb 
dades estadístiques actuals sobre l'estat de la qüestió. Comptem amb una infor- 
mació més completa sobre Alacant que sobre Elx, perd ens valdra per a fer-nos-en 
una mínima idea. Sobre la capital provincial hi ha les fonts de Ventura (1975), 
Gimeno (1978) i Mira (1981). 

~ ' e n ~ u e s t a  de ventura dóna un 47,7% d'alacantins catalanoparlants, majori- 
taris als barris periferics i minoritaris als barris centrics. El motiu és clar: d'aquests 
catalanoparlants, nomes el 43% ha nascut a la ciutat, la resta són immigrats en la 
seva majoria dels pobles de la província. La conclusió es fa evident: el catala es 
manté avui a Alacant gracies als immigrats alacantins-p~ovincials que s'han sumat 
als pocs catalanoparlants autoctons que hi quedaven. Ara bé, ni el futur d'aquests 
és gaire clar, puix que la meitat dels catalanoparlants confessa que no transmet la 
llengua als fills, i... 

<(El otro 50 por ciento s f  hablan en valenciano a sus hijos, pero alguno señala que 
cuando hay personas entrafias delante, cambian al castellano: todo parece indicar que se 
oculta la lengua vem&cula como una verdadera lacra social; por 10 menos, queda reducida 
al ambiente familiar, y sin ningún relieve socia1.a (VENTURA, 1975, p.  34) 



Es tracta, doncs, d'un problema d'ús en societat que s'afegeix al de la substitució 
~icomplida entre els autbctons i la no assimilació dels immigrats castellans. 

El treball de Gimeno (1982 a) discorre sobre el tema de les actituds a tres loca- 
litats de la província a més dlAlacant (una d'aquestes és castellanoparlant: Asp). A 
la pregunta de ((¿Es sent incomode quan parla o sent parlar en valencia?,, Alacant, 
nmb un 21,9%, presenta la major quantitat de prejudicis envers el vernacle. La 
suma de les altres respostes fa inferir: 

((Per localitats, Alacant presenta el major percentatge d'actitud negativa davant l'ús del 
valencid (...). Altrament, Pendguila i Aspe, una vegada més, presenten el major grau d'ac- 
tituds integratives envers el sociolecte valencia)). (GIMENO,  1982 a ,  p. 58) 

Mira (1981) ens presenta uns resultats sobre nombre de parlants una mica con- 
tradictoris respecte als de Ventura (1975). Per a Mira, parlen o saben parlar catala 
el 25,3% dels alacantins. No és possible que la diferencia d'anys (cinc) haja fet 
variar tant la proporció. Possiblement, el defecte radique en el mostreig, bé de 
Ventura, bé de Mira. El cas és que Mira descobreix el major nombre de catalano- 
parlants a la zona centre i el menor a la periferia. Destaquem, pero, les conclusions 
110 numeriques: 

((Els resultats, com era d'esperar, ofereixen els percentatges mks baixos de valenciano- 
parlants de totes les poblacions enquestades (del País Valencid, vol dir)" (...) la proporcid 
de valencians de naixement, i de fills de valencians, que parlen valencia, és també la més 
baixa registrada. (...) a Alacant apareix una combinació única d'alts percentatges d'im- 
migració units als alts percentatges de població nativa castellanitzada ja de dues o mis  
generacionss. (MIRA,  1981, p. 77)  

L'enquesta de Mira (1981) també es va aplicar a Elx, on el resultat de catala- 
~opar lan ts  és prou similar al dJAlacant: 29%. Tanmateix, caldra fer alguna obser- 
vació important. 

El corrent immigratori rebut per Elx ha estat molt més gran que el dlAlacant i, 
a més a més, no hi han anat catalanoparlants de la resta de la província, sinó 
castellans de 1'Horta dJOriola, de Múrcia i dJAndalusia, principalment. A la zona 
bella ilelicitana hi ha un alt percentatge de xiquets catalanoparlants, un 37% d'im- 
migrats i un 4,5% d'assimilació entre aquests darrers. 

 els fills de valencians (...) presenten en bloc una continurtat lingüística superior fins 
i tot a la mitja (...) arreu del País (...) Cosa que reforca encara més la impressió que la 
població autbctona (...) forma un bloc lingüfstic bastant consistent.. 

Fora ja d'enquestes, que poden aproximar-se més o menys a la realitat, la im- 
bressi6 personal de qui visita i10 coneix ambdues ciutats és que a Elx ((es parla 
lialencia)), perd a Alacant només se sent per les proximitats a 1'Estació d'Autobusos. 
'Un immigrat que arribe per primera volta a Elx s'adonara que els autoctons parlen 
Iln idioma propi, pero aquell que arribe a Alacant (si no és ((alacantí-provincial))), 
ho notara massa diferencia respecte al lloc d'origen seu. 

Novembre del 1982 
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