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A mon paue, que mai no sabk 
que jo l'entenia. 

Encara que els estudis sobre les actituds lingüístiques no s'hagin ge- 
neralitzat en sociolingüística, es imprescindible la inclusió d'aquest tipus 
de treballs en els contextos multilingiies. En general, s'ha definit l'actitud 
de moltes maneres, reflectint sovint les diverses posicions en el camp 
teoric, mentalistes o conductistes, i els distints interessos en l'objecte 
de la recerca. Inicialment, podem caracteritzar l'actitud com un model 
hipotetic directament relacionat amb el comportament públic o amb les 
respostes verbals a qualsevol conjunt d'estímuls. 

Les posicions mentalista i conductista consideren l'actitud com una 
estructura componencial múltiple o unitaria, respectivament. AGHEYISI i 
FISHMAN (1970, pags. 139 SS.) han resumit prou aquesta qüestió. Els pos- 
tulats mentalistes assumeixen generalment els següents components: a) 
cognitiu, b) afectiu, i c) conatiu. Tanmateix, ROCKEACH li atribuí una es- 
tructura mes complexa: l'actitud es compon primariament d'un sistema 
de creences, i cada creenga, al seu torn, consta d'un component cognitiu, 
afectiu i de comportament. Per la seva part, FISHBEIN fa una distinció 
entre l'actitud i la creenga, afirmant que la primera te tan sols el factor 
afectiu, mentre que l'última conte els altres dos, el cognitiu i el conatiu. 
Així mateix qualifica el component múltiple com a immanejable en la 
practica, i denuncia la reducció comuna de tots tres al component afec- 
tiu, com a essencia de les actituds. 

Ara bé, tots els investigadors coincideixen a assenyalar que les acti- 
tuds es conformen en l'experiencia previa, i que no són momentanies, 
sinó relativament permanents. De la mateixa manera, es també prou 
general que les actituds guardin alguna relaci6 amb l'acció o el com- 
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portament, bé com a predisposició a l'acció, bé com a aspecte especial 
del comportament mateix (cfr. L ~ P E Z  MORALES, 1979, pags. 109 SS.). Fi- 
nalment, juntament amb l'estructura múltiple o unitaria de l'actitud, 
COOPER i FISHMAN (1974, pags. 6 SS.) situen l'actitud en termes de I'objecte 
i de la situació, i entreveuen l'actitud envers una llengua, en general o 
particular (nivell o variant), envers l'actuació comunicativa, segons els 
ambits i la situació social, o envers una llengua com a marca o símbol 
de grup. 

1 .l. El bilingüisme valencia pot pareixer relativament senzill. A les 
comarques del País Valencia hi ha ara dues comunitats lingüístiques, la 
catalanoparlant i la castellanoparlant, i si es vol ésser més explícit, 
quatre subgrups: monolingüe catala, monolingüe castella, i bilingüe, amb 
predomini del catala o del castella. En efecte, a primera vista, les varia- 
bles remotes de la dualitat que prescnta la comunitat valenciana són 
les dues llengües, catalana i castellana, i la primera consideració que 
ofereixen les poblacions mixtes és la seva caracterització a partir de les 
respectives con~unitats monolingües. 

Tanmateix, aquesta situació es troba sotmesa a una diferenciació fun- 
cional, que té uns antecedents historics. El castella, des de l'any 1707 
(decret de Nova Planta), ha estat l'únic idioma oficial del País Valencia, 
malgrat que molt abans ja es donava una certa propensió voluntaria 
envers el castella eiitre els autoctons. En els nostres dies, el castella és 
la llengua dominant, reforcada pel sistema institucional, Església, edu- 
cació i mitjans de comunicaci6 de masses. El valencia és la varietat domi- 
nada, relegada a una infrautilització en contextos informals o familiars, 
ja que li manca la deguda anuencia dels grups socials de major prestigi. 
La situació bilingüe del País Valencia és, doncs, un conflicte diglossic 
(v. FUSTER, 1962; ARACIL, 1966; MATEO, 1966; NINYOLES, 1972; PITARCH, 1972; 
Ros, 1978; FUSTER, 1981). 

Recentment, amb l'afluencia massiva d'immigrants als grans nuclis 
urbans, es podria suposar que la relació rural-urbana a la zona bilingüe 
ens marcaria la transició lingüistica valenciano-castellana. En aquest cas, 
solament caldrien tres regles, respecte a l'elecció lingüistica en la comu- 
nitat valenciana: a) a les zones rurals es pressuposa el valencia, b) a tots 
els actes públics, el castella és obligat, i c) a la resta de les circumstan- 
cies, no hi ha regla obligatoria. La situació és complexa per a unes coor- 
denades aillades de diglossia i Iarzguages itz contnct (v. GIMENO, 1981a, 
paragrafs 2.3 i 3.3). 

1.2. El País Valencia coneix, cn general, dos sociolectes: valencih 
(vernacle) i castella (estandard i oficial). Sociolectes, i no llengües, per- 
que apareixen com a indicadors d'una variable cultural: absencia o pre- 
sencia sbcio-cultural de la normalització lingüistica. El valencia, com a 
varietat geografica i social de la llengua catalana, és un sociolecte (regio- 
nal), relegat a la interacció no formal o familiar. Dins el sociolecte valencia 
observem uns geolectes subregionals i comarcals, els quals en la mesura 
que comporten I'estigma social, són tambk sociolectes (subregionals i 
comarcals). 

Tradicionalment, per valenciiL ~neridionul s'ha entés el valencia parlat 



al sud del riu Xuquer. Cal dir que les comarques del sud del País Va- 
lencia engloben dues regions de parla valenciana, Xativa i Alacant, i una 
regió de paria castellana (murciana), Orikuela (v. PÉREZ C ~ S A D O  et ai., 1980, 
pagines 53 SS.). Per raons de proxinlitat geografica heni plantejat aquesta 
pre-enquesta dins les comarques del sud del País Valencia que comprenen 
l'actual província dlAlacant, amb plena conscikncia de la relativitat de 
la susdita opció. Es a dir, en el present treball, la denominació de coinar- 
ques del sud del País Valencia es refereix a totes tres regions, Alacant, 
Xativa (nomes llAlcoia, el Comtat i la Marina Alta), i Orikuela. 

Des d'una perspectiva sociolingiiistica propose la possibilitat d'apli- 
car el concepte de comunitut de parla al nostre context, per a definir d'al- 
guiia manera les comunitats iilenors del País Valencia, les quals es ca- 
racteritzen per la interaccib primaria i coiliuna dels seus membres 
(v. CALSAMICLIZ i TUSOV, 1980, pag. 22; GIMENO, 1979, pags, 135 s.). En 
aquest cas, el repertori Iiizguisfic reuneix les actuacions comunicatives 
d'aquesta comunitat de parla, independentment del fet que s'utilitze la 
mateixa o distinta llengua. Concretament, el repertori lingiiistic de la 
comunitat de parla valenciana meridional integraria les varietats socials 
i funcionals presents en les comarques del sud del País Valencia, és a dir, 
el sociolecte valencia i castella. 

Tots els parlants s6n basicament multilectals. Aquest postulat de la 
sociolingiiística actual ens permet incloure el bilingiiisnie receptiu del 
sesquilingiie sota la denominació de bilingüe, i a nies a mes, superar la 
dificultat de delimitar el grau de competencia d'una segona llengua. 
D'acord amb aixo, sostinc que dins la comunitat de parla valenciana 
meridional el ~nonolingiiisme catala o castella, en termes absoluts, es 
practicament inexistent o ai'llat. Vull dir, en suma, que a partir dels 
darrers estudis sociolingiiistics sobre la variable rule, resten obertes 
unes noves coordenades de treball (v. L~BOY,  1970; CEDERCREN i SANKOFF, 
1974; GI~IENO, 1981b, paragraf IV). No cal dir-ho, la meua postura pro- 
pugna la superació epistemologica i la complementarietat o suplementa- 
rietat de tots tres models. 

L'objectiu general d'aquest treball es un estudi previ o pre-enquesta, 
i es proposa iniciar una primera aplicació de la teoria sociolingiiistica 
a la mesura i l'explicació del biliiigüisme valencia meridional. El qüestio- 
nari d'actituds i de comportaments consta de quatre parts: capgalera, 
actituds lingüístiques, competkncia comunicativa i actuació bilingüe. Per 
raons obvies, solament ofereixo els percentatges totals de les dades con- 
cernents a les actituds, i estableixo un desglossament per pobles. Així 
mateix dono algunes correlacions sobre les quatre variables iudepen- 
dents: sexe, edat, classe social i origen. 

La pre-enquesta ha estat realitzada a una mostra de 73 persones 
d'ambdós sexes, en entrevistes directes al carrer, seguint el procediment 
d'afixació proporcional a la grandaria dels quatre indrets triats, com a 
representatius de les peculiaritats socials i lingiiistiques mes importants. 



Suposa un marge de confian~a del 95 per 100 i una estimació d'error 
del & 5 per 100. 

Com a nucli urba valencia de m@s de 100.000 habitants, ha estat selec- 
cionat Alacant i s'ha establert un nombre de 41 enquestats; com a nucli 
urbh castella de 10.000 a 20.000 habitants, Aspe, amb un nombre de 17 
informants; un nucli rural valencia de llAlcoia, Penaguila, amb un nom- 
bre de 5 enquestats; i un nucli mariner valencia del Baix Vinalopó, Guar- 
damar, amb un nombre de 10 informants. Així mateix, la mostra d'Ala- 
cant fou distribuida d'acord amb l'estructura urbana centre-periferia. 
La resta de variables independents (sexe, edat, estat, etc.) quedaren a 
l'atzar. Les susdites enquestes foren realitzades en marG, abril i maig 
de 1978. 

2.1. Les hipotesis de treball que he plantejat són: 
1) Caracterització de la comunitat de parla valenciana meridional 

com a situació de bilingüisme i diglossia, a partir de la diferen- 
ciació social i funcional dels diversos sociolectes. 

2) Operativitat d'una competbncia co~imnicativa col.lectiva com- 
plexa que inclou els sociolectes dins l'unic repertori lingüístic de 
la comunitat de parla. 

3) Existencia d'una comunitat d'interessos comunicatius, o comu- 
nitat de parla, per damunt de les dues comunitats lingüístiques. 

3.1. ¿Qui ha influi't més en el fet que parle o entenga el valencia?: 
1. Pares. 
2. Veins, amics i companys de feina. 
3. Altres. 
4. No responen. 

Percentatges totals: 

1. 47'9. 
2. 24'7. 
3. 13'7. 
4. 13'7. 

Percentatges per localitats: 

Alacant Aspe Guardamar Penhguila 

La competencia comunicativa col.lectiva representa el coneixement com- 
partit de la gramhtica social, es a dir, d'un conjunt subjacent de regles, que 
s'apliquen a tots els aspectes del comportament bilingüe de la comunitat de 
parla (v. GIMENO, 1979, pp. 147 SS.). 



Inicialment, destaca en els percentatges totals la gran influencia que 
exerceixen els pares en l'aprenentatge del valencia (47'9 per 100), seguit 
dels vei'ns, amics i companys de feina (24'7 per 100). En efecte, el vernacle 
valencia apareix relegat a la transmissió familiar, i en menor mesura al 
cercle d'amics i veins. D'aquesta manera, es suscita ostensiblement la dife- 
rencia social i funcional del sociolecte valencia respecte a la instituciona- 
lització del sociolecte castella, i caracteritza la comunitat de parla valen- 
ciana meridional com a situació de bilingüisme i diglossia. 

El desglossament per pobles ens ofereix les següents observacions: a) 
Penaguila (100 per 100) i Guardamar (80 per 100) presenten el major per- 
centatge d'influencia paterna en el domini del vernacle; b) Alacant dona 
un percentatge no menyspreable en l'ascendencia de vei'ns, amics i com- 
panys de feina (29'3 per 100), i c) Aspe compta amb un bon nombre de 
casos (35'2 per 100) que indiquen altres subjectes, distints de pares i amics, 
com a influents en la comprensió del valencia, alludint el context bilingüe 
de la comunitat de parla. 

3.2. ¿Es sent incomode quan parla o quan sent parlar en: 

1. Valencia? 
2. Castella? 
3, ¿O és indiferent? 

Percentatges totals: 

Percentatges per localitats: 

Alacant Aspe Guardamar Penaguila 

Es significatiu l'alt percentatge de familiaritat envers els sociolectes 
funcionals del repertori lingüístic de la comunitat de parla, valencia i cas- 
tella (76'7 per 100), la qual cosa reflecteix una competencia comunicativa 
col.lectiva i suposa un intercanvi intersociolectal, o un diasistema complex 
amb variació interna (v. BERNARDO i RIEU, 1977, pags. 58 SS.; LAFONT, 1977). 

Per localitats, i en la línia de la seua operativitat, trobem Guardamar 
(100 per 100) i Aspe (82'3 per 100), que dóna una estimació prou transpa- 
rent de la segona hipotesi. Alacant (21'9 per 100) presenta la major quan- 
titat de prejudicis urbans envers el vernacle. 

3.3. ¿Creu que tots els qui viuen d'una manera estable en el País Va- 
lencia haurien de saber parlar el valencia?: 

1. Sí. 
2. No. 
3. Indimferent. 



Percentatges totals: 

1. 54'6. 
2. 17'8. 
3. 27'4. 

Percentatges per localitats: 

Alacant Aspe Guardamar Penhguila 

Cal observar que més de la meitat dels enquestats manifesten actituds 
positives envers el coneixement del sociolecte valencia dins de la comu- 
nitat, afermant la comunitat d'interessos comunicatius i culturals, o comu- 
nitat de parla, més enlla de les dues comunitats lingiiistiques. 

Per localitats, destaca l'alt percentatge d'actituds positives a Aspe 
(76'5 per 100), superat només per Penaguila (80 per 100); així mateix, figura 
a Aspe el major percentatge d'actituds negatives (23'5 per 100). A més es 
pot apreciar l'alt grau d'indiferencia que hi ha a Alacant (39 per 100) i 
Guardamar (40 per 100), en funció del caracter d'ambdós nuclis, (curba~ 
i fronterer, respectivament. 

3.3.1. Correlacions amb la variable sexe (qo): 

Si No Indiferent 

1. Homes . . . . . . . . .  59'5 16'7 23'8 
2. Dones . . . . . . . . .  48'4 19'3 32'3 

En aquest punt la major correlació entre l'actitud positiva i el sexe 
correspon als homes (59'5 per 100). 

3.3.2. Correlacions amb la variable classe socio-econhmica3 (Oh): 

Si No Indiferent 

1. Mitjana-alta . . . . . . . . . . . .  33'3 33'3 33'4 
2. Mitjana-baixa . . . . . . . . . .  52'7 16'4 30'9 
3. Baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66'7 20 13'3 

Trobem una eloqüent correspondkncia positiva amb la classe social 
baixa (66'7 per 100), d'acord amb les coordenades diglossiques de la mar- 
ginació social i funcional del vernacle. 

Es tracta d'una variable que té en compte la professió, el grau d'instrucció 
i els ingressos anuals de la família (o en el seu defecte els signes externs, per 
exemple, casa prbpia o llogada, etc.). 



3.3.3. Correlacions amb la variable edat ( O l o ) :  

Si No Indiferent 

La correlaci6 positiva més alta apareix en la generació mes jove, 15-30 
(66'7 per 100), seguida de la generació de 45-60 anys (64 per 100). Entre el 
grau d'indiferencia es pot esmentar el percentatge de la generació mes 
madura, >60 (46'7 per 100). 

3.3.4. Correlacions amb la variable origen ( O ' o ) :  

Si No Indisferent 

1. Autoctons . . . . . . . . .  55'5 15'9 28'6 
2. Immigrats . . . . . . .  50 30 20 

Com calia esperar, es posa en relleu l'actitud positiva i la indiferencia 
amb el caracter autocton de l'informant de la comunitat de parla (55'5 
per 100 i 28'6 per 100, respectivament). 

3.4. {Com considera que es parle valencia en les situacions següents?: 

En l'escola: 

1. Convenient. 
2. Indiferent. 
3. Inconvenient. 

En els actes oficials: 

4. Convenient. 
5. Indiferent. 
6. Inconvenient. 

En la radio, la televisi6 i la premsa: 

7. Convenient. 
8. Indiferent. 
9. Inconvenient. 

En la vida social: 

10. Convenient. 
11. Indiferent. 
12. Inconvenient. 
13. No contesta. 

' Hi ha diversos criteris per a definir la categoria social d'immigrat. Ací 
considero immigrat aquell que s'ha installat a la comunitat de parla valenciana 
meridional, fa pocs dies, mesos o anys, provinent de la resta del País Valencia 
o de fora. 



Percentatges totals: 

Percentatges per localitats: 

Alacant 

1 . . . . . . . . . . . . .  51'2 
2 . . . . . . . . . . . . .  24'4 
3 . . . . . . . . . . . . .  24'4 
4 . . . . . . . . . . . . .  31'7 
5 . . . . . . . . . . . . .  17'1 
6 . . . . . . . . . . . . .  51'2 
7 . . . . . . . . . . . . .  34'1 
8 . . . . . . . . . . . . .  22 
9 . . . . . . . . . . . . .  43'9 

10. . . . . . . . . . . . .  46'3 
11. . . . . . . . . . . . .  36'6 
12. . . . . . . . . . . . .  17'1 
13. . . . . . . . . . . . .  O 

Guardamar 
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Respecte als percentatges totals, la majoria de la mostra considera vi- 
siblement la convenikncia de l'us del sociolecte valencia en l'escola i en 
la vida social (63 per 100 i 56'2 per 100, respectivament). Tanmateix, els 
percentatges de conveniencia i inconveniencia en els actes oficials i en els 
mitjans de comunicació apareixen contradictoriament bastant siinilars 
(46'6 per 100 davant de 38'3 per 100 i 49'3 per 100 davant de 34'2 per 100, 
respectivament). 

Per localitats, Alacant representa el major percentatge d'actitud nega- 
tiva davant l'us del valencia en les darreres situacions esmentades (51'2 
per 100 i 43'9 per 100), que caracteritzarien les classes ccurbanes),. Altra- 
ment, Penaguila i Aspe, una vegada mes, presenten el major grau d'acti- 
tuds integratives envers el sociolecte valencia? en funció d'una comunitat 
d'interessos comunicatius i culturals (v. la taula anterior). 

3.5. ¿Amb qui i a on li agrada més parlar o sentir parlar el valencia?: 

1. Amb la família. 
2. Amb els amics i companys de faena. 
3. Amb altres. 
4. Amb ningú. 
5. No responen. 

' No observo una diferencia notoria entre les actituds lingiiistiques del 
nord i del sud de la frontera histbrica Biar-Busot, encara que hi ha algunes 
característiques lingüístiques i histbriques distintes. En aquest punt, sembla 
insuficient el tractament de la pre-enquesta. L'enquesta definitiva ho corregiri. 



6. En la casa. 
7. En el bar i en la faena. 
8. En altres llocs. 
9. Enlloc. 

10. No responen. 

Percentatges totals: 

Percentatges per localitats: 

Alacant Aspe Guardamar Penaguila 

Finalment, dins els percentatges totals, la referencia majoritaria del 
sociolecte valencia a determinats ambits (la família i menys l'amistat) i a 
situacions congruents (la casa) en denuncia la subordinació diglbssica 
(52'1 per 100, en ambdós casos). Per localitats, Penaguila (100 per 100, en 
tots dos) i Guardamar (80 per 100 i 90 per 100, respectivament) accentuen 
el caracter marcadament primari del valencia en la vida del poble. Aspe, 
en general, ens ofereix una clara possibilitat d'operar amb una competkn- 
cia comunicativa individual passiva dins un repertori bilingüe; en efecte, 
la seua mostra dóna els següents percentatges del grau de competkncia 
en els dos sociolectes: monolingiie castella (5'9 per 100), sesquilingue 
(82'3 per 100), i bilingüe (11'8 per 100). 

4. REFLEXIONS FINALS 

Aquesta pre-enquesta es proposa iniciar una primera aplicació de la 
teoria sociolingüística actual a la mesura i explicació del bilingüisme va- 
lencia. En particular, la investigació present descriu les actituds lingiiisti- 
ques envers el sociolecte valencia, dins unes noves coordenades de treball. 
Per una banda, forinulo unes hipotesis deductives: diglossia, competencia 
comunicativa col-lectiva i individual, repertori lingüístic i comunitat de 
parla. Per una altra, trenco les filiacions lingüístiques tradicionals i sug- 
gereixo una analisi global dels membres d'una comunitat menor del País 
Valencia: les comarques del sud, amb plena conscikncia de la seva relati- 



vitat i sense cap pretensió fora de l'estrictament metodologica. A mCs a 
més, la intenció ultima és coneixer i explicar la situació sociolinguistica, 
com a primer pas de qualsevol normativitzaci6. Tot i amb aixo, no vaig 
mes enllh del terreny de les hipbtesis. 

El context comunicatiu de les comarques del sud del País Valencia 
-valencianoparlants i castellanoparlants- constitueix una comunitat de 
parla. El repertori lingüístic identifica la competencia coinunicativa col- 
lectiva complexa de la nostra comunitat, i n'integra les varietats linguis- 
tiques: valencia i castella. Els membres de la comunitat reflecteixen aques- 
ta competkncia comunicativa col.lectiva i originen un cont inuum lingüístic, 
en el qual el sesquilingiiisme planteja una dinamica sociolingiiistica, no 
tinguda en compte fins ara. El valencia es el sociolecte marcat per l'estig- 
ma social i apareix relegat a les situacions informals. El castella 6s el 
sociolecte no marcat i s'utilitza en contextos formals. La jerarquització de 
funcions caracteritza, doncs, aquesta situació diglossica i suscita la pos- 
sible oposició sociolingiiistica castella/valencia. 
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