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0. PREÁMBUL 

La influencia deis patrons -explícits i implícits- de l'educació familiar sol ser 
determinara en els models de conducta que seguix l'individu des del primer moment 
en qué és capac de mostrar-se com a tal davant de la societat. I el comportament 
lingüístic no és mes que una de les manifestacions d'aquests models conductuals 
generáis transmesos pels progenitors ais seus descendents. El present número de 
Caplletra dedicat a «Sociolingüística i educado» constituíx una excel-lent avinentesa 
per a analitzar l'efecte que té l'educació lingüística familiar sobre l'evolució sociolin-
güística de tota la societat, Aracil (1979) ja havia fet veure aquesta relació en un treball 
encapcalat amb aquest mateix rétol («Educació i sociolingüística») i que tractava, en 
realitat, de la substitució lingüística. Aquesta darrera és també la nostra finalitat pero 
amb un enfocament encara inédit al si de la sociolingüística catalana: el d'analitzar-la 
a través de la tipología de parlants que es crea quan, en una comunitat de parla bilingüe, 
la transmissió lingüística intergeneracional que realitzen els pares té lloc en una llengua 
díferent de la que els és propia. 

Vegem un primer tast de la qüestió en aquest fragment extret d' un próleg de Sanchis 
Guarner (1966: 5-6) a una gramática d'Enric Valor: 

Caplletra 21 (Primavera 1997), pp. 105-126 
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[El manual s'adrega ais qui] descobreixen els valors espirituals de qué és 
portadora la llengua vernacla, i el pecat d'infidelitat al país qne és no parlar-la 
(...) [i] critiquen els seus pares per no haver-los ensenyat a parlar-la dins la llar 
(...). Per a aquests valencians, que son moltíssims, ha escrit Enric Valor i Vives 
ia present Gramática. 

La justificado obeía al fet que la gramática era feta en castellá i Sanchis Guarner 
la imaginava, entre d'altres fins, adrecada a «recuperar» per a la riostra llengua els 
milers de valencians que havien estat pujats en castellá al si de famílies catalanopar-
lants. 

1. EL DECALATGE ENTRE ELS PARLANTS 

De manera diferent a les llengües «sanes», que normalment presenten un sol tipus 
de parlant -amb plena capacitaí d'expressió- les llengües «moribundes» mostren una 
tipología de parlants que respon, básicament, ais efectes causats per la interrupció de 
la transmissió lingüística intergeneracional. Entre els parlants fluids, que encara han 
rebut la llengua per transmissió familiar, i els sesquilingües, que son uns bilingües amb 
una capacitado només passiva en la llengua deis seus antecessors, de qui ja no l'han 
rebuda, s'estén una gamma mes o menys amplia de sítuacions que ens permeten 
construir una tipología diferenciada de parlants. 

Seliger i Vago (1991) partixen d' una situado, tant social com individual, en qué una 
llengua nova (L 2) se superposa a una altra de preexistent (L1) i aquesta darrera va sent 
afeblida per la freqüéncia creixent en Pus de la nova llengua. En la historia del procés 
distingixen tres estadis successius: un de bilingüisme compost I, en qué hom és encara 
mes fluent en L 1, un altre de bilingüisme coordinat, en qué les dues gramátiques 
romanen separades, i un darrer de bilingüisme compost II, en qué L 2 comenca a 
imposar-se sobre L 1. Es en aquest darrer estadi quan es fan evidents els símptomes de 
Patricio o desestructuració lingüística (Andersen, 1982; Lambert, 1989). 

Grosso modo, els tres estadis de Seliger i Vago (1991) es corresponen a les 
classificacions deis parlants al si de les comunitats de parla termináis que presenten 
altres autors. Fernández Garay (1984:140), que ho fa a partir d'un procés molt avangat 
d' extinció del mapuche ranquelino,{ sitúa el llistómés alt a Tallada del nivell intermedi 
de Seliger i Vago, el deis bilingües coordináis, els quals «hablan y entienden ambas 
lenguas con igual eficiencia» i compten entre 68 i 100 anys; cap avall en Péscala 
seguixen els bilingües subordináis, que «hablan muy bien el español y no tan 
fluidamente el ranquelino», que se sitúen entre els 43 i els 85 anys, i, al nivell mes baix, 
hi ha els bilingües ineipients, els quals «hablan muy bien el español y sólo entienden 
el mapuche pero no lo hablan o lo hacen con gran dificultad», ja entre els 24 i els 70 
anys (la resta de la poblado, on hi ha tota la joventut, és monolingüe en castellá). 

(!) Es tracta d'una varietat 
de la llengua araucana, parlada a 
Xile, que va essent substituida peí 
castellá. 
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Dorian (1977: 24), que és qui primer s'ha ocupat del tema amb el cas del gaélic 
escocés, en retrocés davant de l'anglés, destria entre un extrem superior de fluencia en 
gaélic, on hi ha els parlants de mes edat, que van ser pujats en la L 1 de la comunitat 
i en teñen un coneixement millor que de L 2 (older fluent speakers), molt prop 
d'aquests hi ha els parlants mes jóvens que encara van rebre la L 1 en l'ámbit familiar 
i que han assolit un coneixement equilibrat de L 1 i L 2 (younger fluent speakers), i, 
al capdavall de 1' escala, hi ha una mena de parlants imperfectes de L1, pero ben destres 
en L 2, que o bé ja no han rebut la L 1 en familia o bé hi han perdut capacitat per les 
característiques de la seua historia lingüística familiar (semi-speakers). En la práctica, 
pero, Dorian (1986a: 258) acaba destriant básicament entre dos tipus de parlants: els 
parlants plenament fluents (fully fluent speakers), independentment del factor edat 
i de la seua destresa en L 2, i els semiparlants, els mateixos que hem vist al tercer grup. 

D'una manera semblant, Schmidt (1985: cap. 3), que s'enfronta amb la problemá-
tica de la llengua dyirbal, parlada al nord-est d'Australia, encara que reconeix que el 
nivell de domini lingüístic varia en els parlants que no han rebut aquesta llengua deis 
seus pares, acaba, com Dorian, simplificant-ho en dues categories de parlants correla-
tives amb l'edat: els qui usen el dyirbal tradicional (majors de 35 anys) i els qui usen 
una varietat de la mateixa llengua que els caracteritza com a jóvens (de 15 a 39 anys). 
Aquests darrers son, agafant 1'etiqueta proposada per Dorian (1977), els semiparlants 
de dyirbal, molt mes destres en anglés, al qual sempre recorren en cas de dubte. Per sota 
d'aquesta edat, ja tots son angloparlants unilingües. 

Field (1985: 46-47) constrmx una aítra jerarquía del mateix tipus a partir de la 
comunitat de parla gascona, on el conflicte es dona entre l'occitá (L 1) i el francés (L 
2), i arriba a proposar quatre graus d'aptitud en L 1. Al fons, pero, de la seua 
classificació, sí hi ha una divisió ternaria que manté un lligam mes estret amb el 
tradicional décalage en tres generacions deis processos de substitució lingüística 
(Aracil, 1979:165). En primer lloc tenim els parlants «mes forts» (strongestspeakers), 
normalment per damunt de la seixantena d' anys i amb L 1 com a llengua dominant. En 
segon lloc hi ha uns parlants «mes febles» (weaker [...] speakers), per ais quals la 
llengua per defecte és L 2 i, ocasionalment, poden usar L 1; aquests solen estendre' s en 
una franja d'edat que va deis 40 ais 60 i la proporció d'hómens hi és considerable. En 
tercer lloc, per fi, toraem a trobar-nos amb els semiparlants, pero amb una capacitat 
i un ús molt mes rudimentaris i limitats de la L1 del que atribuixen altres autors a aquest 
mateix tipus de parlants; les edats d'aquests darrers no arriben normalment ais 40 anys. 
Field encara hi afíg en un quart grup aquells per ais qui el biblingüisme és molt rar -menors 
de 20 anys-, pero a efectes de les etapes reals de desús de L 1, podem considerar una 
mena de semiparlants molt febles (potser sesquilingües), tipies del darrer estadi del 
procés d'atrició lingüística. Una vegada passada l'época vital d'aquests, podem 
considerar finalitzat el període de bilingüisme étnic, en termes de Mackey (1985:552), 
i extingida L 1 a la seua comunitat histórica. 
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La tipología mes elaborada de parlants la trobem en Campbell i Muntzel (1989: 
181), que en distingixen quatre tipus, pero, implícitament, n'hem d'entendre cinc, 
perqué en la classe superior inclouen els plenament competents i els nearly fully 

competents («quasibé plenament competents»), que, en propietat, els hauríem de 
repartir en dos grups. Seguixen, en un ordre de minva competencial, els semiparlants, 
els semiparlants febles i d&remembers. En aquest darrer grup rau la novetat principal: 
aquí s'agrupen els bilingües passius en la llengua recessiva que son capacos de recordar 
paraules o frases soltes en la llengua ancestral de la comunitat. 

Pero la tipología mes próxima al nostre cas objecte d'estudi és ¡a de Ros i Giíes 
(1979: 5-6), que l'apliquen a Valencia capital,2 on destrien, en ordre invers al vist fins 
ací, quatre grups sociolingüístics: un grup monolingüe en castellá (L 2), compost per 
les classes mes altes i mes baixes de l'arc social; un grup bilingüe de L 1 castellá i L 2 
cátala, el qual prové de pares que tenien el cátala com a L 1; un altre grup bilingüe en 
qué el predomini és per al cátala, i, finalment, un darrer grup monolingüe en cátala, 
d'existencia gairebé virtual perqué els autors confessen que seria difícil trobar 
monolingües catalanoparlants. 

2. LA COMUNITAT DE PARLA DE LA CIUTAT D'ALACANT 

Aquesta comunitat de parla urbana coneix un procés de substitució de la seua 
llengua histórica, el cátala, que s'enceta durant la mitjania del segle xix (Montoya, 
1996). En l'actualitat, els fets demolingüístics fan ben evident que el coneixement i 1' ús 
del cátala a la ciutat son els tipies d'una situado d'obsolescencia lingüística com les 
que acabem de veure a l'anteríor apartat. Vegem-ho esquemáticament a la Taula 1. 

CONEIXEMENT I ÚS DEL CÁTALA A LA CIUTATD'ALACANT (1991-1994) 

Habitants: 275.111 
Habitants catalanoparlants: 63.998 
Habitants catalanoparlants, majors de 30 anys i nadius: 20.586 
Habitants (catalanoparlants) que usen «el valencia a casa» (majors de 30 anys?): 11 % 

Taula 1. Esquema demoiingüístic reductiu de la presencia del cátala a la ciutat 
d'Alacant.3 

A partir d'aqüestes dades i amb la finalitat d'inventariar i descriure els diferents 
tipus de parlants que pot haver produit 1' actual estat de replegament del cátala a la ciutat, 
el nostre treball de camp4 s'ha centrat en els 20.586 alacantins que, havent nascut a 
Alacant, han adquirit el cátala per algún mitjá natural (transmissió familiar o ambien-

(2) En realitat, aquests au-
tors referixen el seu estudi a la 
provincia de Valencia, pero l'es-
cassaatenció que dediquen al'área 
no capitaiina i eZ íet que toís e¡s 
grups que establixen tinguen re-
presentació a Valencia ciutat ens 
fa decantar-nos per utilitzar !a dis-
tribució que atribuixen a aquesta 
comunitat de parla urbana. 

(3) Les dades de la Taula 1 
procedixeu de Cens de Poblado. 
Comunitat Valenciana, 1991 i 
Alacant-Elx: espais culturáis^ eco
nomía i terrilorí, 1994, 

(4) L'enquesta s'ha pogut 
dur a terme grades a una beca del 
Pia <¡'Estu<üs del Vaieaciá Actúa! 
de la Generalitat Valenciana en la 
seua convocatoria de 1993 conce-
dida a! projecte -de qui signa 
aqüestes radies- La dañera gene
rado catalanoparlant nadiua de 
la ciutat d'Alacant (Resolució de 
30/04/93), ambelqualnom,íamb 
data de 1994, ha quedat dipositat 
el treball definitiu a les dependén-
cies de J'antiga Direceió Generaí 
de Política Lingüística del govern 
autónom valencia. 
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tal), els quals son majors de 30 anys.5 Així, sobre aquestfragment de la demografía local 
s'ha dissenyat una mostra composta per 64 individus (un 0'3% de l'univers) repartits 
en una g-raella de tres variables socials: sexe, edat i llengua de crianga, tal com podem 
veure a la Taula 2. 

LLENGUA DE CRIAN£A (CT vs. Cs) 

CT Cs Totals 

Hómens 
Dones 
Totals 

GRUPS D'EDAT 
30 a 39 anys 
40 a 49 " 
50 a 59 " 
60 a 69 " 
70 a 79 " 
80 i mes " 
Totals 

11 
17 
28 

0 
0 
7 
8 
9 
4 
28 

23 
13 
36 

4 
9 
6 
10 
6 
1 
36 

34 
30 
64 

4 
9 
13 
18 
15 
5 
64 

Taula 2. Desglossament de la mostra per sexes, grups d'edat i llengua de 
crianca (CT: cátala; Cs: castellá). 

(5) En una preenquesta es 
van descartar els menors de 30 
anys perqué els d'aquest grup que 
sabien cátala l'tiavien adquirit per 
mitjans artificiáis (escola, cursets, 
etc.). 

Com a resultat del treball referít, la tipología deis catalanoparlants alacantins que 
es configura és la següent: 

I) Els parlants sencers, identificables amb etefullyfluent speakers de Dorian i els 
strongest speakers de Field. La majoria han adquirit el cátala en familia i en teñen un 
domini indiscutible (de la varietat local, per descomptat). Solen superar els 50 anys i 
n' augmenta el nombre a mesura que pugem per Vescala d'edats. El domini del castellá, 
encara que siga com a L 2, sempre és bo. 

II) Els gairebé parlants, corresponents ais weaker speakers de Field i repartits 
entre els younger fluent speakers i els semi-speakers de Dorian i Schmidt. Práctica-
ment cap d'aquests no ha rebut el cátala deis seus pares per bé que sí que ha tingut 
l'oportunitat d'escoltar-lo a casa; l'ambient del carrer que han viscut també ha estat 
relativamentfavorable ala «reactivació» del seu cátalapassiu. Tanmateix, llur destresa 
en la gramática del cátala presenta una serie de llacunes que palesen una major facilitat 
i habituació en l'expressió en castellá, la seua L 1 real. Aquest grup -forca nombrós-
está integral majoritáriament per hómens i, encara que n'hi ha a partir deis 30, les seues 
edats es concentren entre els 50 i els 70. 
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III) Els semiparlants, equivalents plenament ais semi-speakers de Field, pero 
només parcialment ais de Dorian i Schmidt. La seua capacitat lingüística en cátala és 
molt minvada a causa d'haver tingut una socialització on aquesta llengua ha ocupat un 
ús residual. Hi predominen les dones i es repartixen al llarg de tot el continuum 
generacional. 

Aquests tres tipus de catalanoparlants queden, al seu torn, inclosos dins una 
categoría mes general, la deis parlants alacantins, on hem d'afegir un quart tipus, el 
majoritari en aqüestes situacions: 

IV) Els sesquilingües, que son, mes o menys, els remembers de Campbell i 
Muntzel, els quals son simplement «entenedors» del cátala i, fins i tot, capacos de dir 
algunes frases festives memoritzades i alguna paraula solta pronunciada amb una 
inconfusible fonética castellana.6 Al capdavall, pero, son usuaris quotidians i exclusius 
del castellá, fins i tot durant la festa de les Fogueres. 

Amb aquesta tipologia de parlants, podem construir una escala que representa, en 
la seua direcció descendent, la minva de la capacitat lingüística deis alacantins com a 
catalanoparlants. Al capdamunt, hi ha els mes competents en cátala, que hem anomenat 
parlants sencers; tots son, per descomptat, bilingües, tal com les dues categories que 
seguixen (gairebé parlants i semiparlants), que podem considerar de parlants precaris. 
En la mesura en qué davallem pels graons corresponents a aquests darrers, minva el 
contrast entre les dues llengües en contacte i el cátala mostra unes estructures com mes 
va mes permeables al castellá; fins que, ja a peu pía, s'esva'ix el bilingüisme actiu i 
esdevé passiu en els sesquilingües. La Figura 1 ens mostra en esquema aquesta 
«davallada» del cátala envers el castellá. 

Bilingüisme 
cátala (L 1)/ 
castellá (L 2) 

Parlants 
Sencers 

CÁTALA 

Bilingüisme 
castellá (L 1) 

/ cátala (L 2) Semiparlants 

Unilingüisme 
castellá 

CASTELLÁ 

Sesquilingües 

Figura 1. Escala descendent en la capacitat lingüística deis alacantins. 

(6) Com ara «Alacant, la 
raillor térra del món», «(l)es Fo-
gueres d'Alacan(t)»,«laBellea del 
Foc», «coca en tonyina i (l)es ba-
cores», etc., a mes de taraMejar els 
himnes d'Alacant i de les Fogue-
res, 
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Vegem ara a la Taula 3 com es repartixen quantitativament els tres tipus de 
catalanoparlants alacantins objecte del present estudi. 

TIPOLOGÍA DE CATALANOPARLANTS ALACANTINS 

Sexe 
Home 
Dona 

parlants sencers gairebé parlants semiparlants Totals 

13 
18 

19 
6 

2 
6 

34 
30 

Totals 31 25 64 

Edat 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80... 

1 
0 
8 
7 
11 
4 

3 
6 
5 
8 
3 
0 

0 
3 
0 
3 
1 
1 

4 
9 
13 
18 
15 
5 

Totals 31 25 8 64 

Taula 3. Combinado deis factors socials de sexe i edat amb els tres tipus de 
catalanoparlants alacantins proposats. 

Cora es pot veure, hi ha una relació de causa a efecte entre llengua de crianca i 
pertinenca a determinada categoría de parlants. Així, els qui han estat pujats en cátala 
solen arribar a parlants sencers, mentre que els pujats en castellá, en funció del seu ni vell 
d'exposició al cátala, solen quedar-se com a gairebé parlants o com a semiparlants. Tot 
i aixó, si comparem bé les Taules 2 i 3, hi detectem alguna excepció a aquesta 
correspondencia, que no invalida la regla general enunciada, i que fa palesa una certa 
«regenerado» envers el cátala per part deis individus pujats en castellá. 

L'extrapolado deis resultats de l'enquesta a l'univers objecte d'estudi ens perme-
tria predir que només la meitat deis catalanoparlants alacantins actuáis (al voltant de la 
trentena en una mostra d'una seixantena llarga) teñen el cátala com a L 1 (=l'han rebut 
deis pares i en son parlants sencers). Quant al factor de sexe, els nostres resultats ens 
indicarien que els parlants sencers son, majoritáriament, dones, en tant que els gairebé 
parlants son, d'una manera encara mes destacada, hómens. Entre els semiparlants, 
tornen a predominar les dones. Aixb ens porta a pensar que si els membres del sexe 
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femení no teñen plena seguretat del seu domini del cátala (=no son parlants sencers), 
s'estimen mes no parlar-lo, que és alió que ocorre normalment entre els semiparlants. 
Els hómens, ja ho sabíem per la literatura sociolingüística internacional (Montoya, 
1992), no es «remiren» tant a l'hora de la seua expressió lingüística i per aixó ocupen 
quasi exclusivament la casella deis gairebé parlants. Peí que fa al repartiment per edats, 
es pot verificar com el domini del cátala augmenta amb els anys, tal com es tipie de les 
situacions d'obsolescéncia lingüística. 

3. ELS PARLANTS ALACANTINS 

Els criteris per a destriar entre els tres tipus de catalanoparlants alacantins han estat 
dedos tipus: els quepodríemanomenarpsicosocials i elsestrictamentlingüístics. Entre 
els primers, com hem vist, ha estat decisiva la socialització lingüística de l'individu 
(=llengua de crianca) pero també hi ha comptat la visió que mostra el mateix subjecte 
sobre la propia capacitat lingüística, la qual sol correspondre' s prou ajustadament amb 
la seua competencia observada objectivament, tal com ocorre entre els parlants d' al tres 
llengües en declivi (Schmidt, 1985:26-27). Aquesta competencia, en la mesura en qué 
s' aparta de la varietat alacantina tradicional del cátala per a apropar-se al castellá, ens 
apronta de criteri secundan per a situar els parlants en els nivells mes baixos de 1' escala. 

3.1. Els parlants sencers 

Aquests parlants son els que necessiten menys aclariments. Son parlants «nor-
máis», amb el benentés que la «normalitat» deis catalanoparlants consistix en un 
bilingüisme catalá/castellá. El tret lingüístic que ens permet classificar els parlants 
alacantins en aquesta categoria és el de la fidelitat a la norma tradicional del cátala local, 
i, lligat amb aquest fet, hi ha el de l'abséncia de justificacions en el discurs d'aquests 
individus sobre la qualitat del seu cátala, a diferencia del que veurem en el cas deis 
parlants precaris. 

Les descripcions publicades sobre el cátala urbá d'Alacant des de principis de segle 
i la nostra propia enquesta ens nodreixen les següents dades, que extractem.7 

Fonológicament, l'alacantí ciutadá es caracteritza, quant al vocalisme, per la possessió 
d'un sistema vocálic tónic de set unitats, que inclou les semiobertes leí i /o/; per la 
realització d'harmonia vocálica de les [-a] átones amb Izl i hl tóniques del mateix mot, 
i per l'obertura les le-/ iniciáis en [a-]. En el consonantisme, no articula la iod de 
paraules com peix o caixa, presenta oscil-lació en la pronunciado de les l-rl fináis de 
mot, i elidix molt freqüentment les [-5-] intervocáliques. Els dos principáis trets de la 
morfología alacantina son la unificado deis arricies de plural sota la forma es, i la 
supressió i inversió del pronom hi en el verb haver-hi; a part d'aixó, les flexions 

(7) Cal anar amb compte 
amb la procedencia de les dades 
que presenten algunes f onts, ja que 
teñen l'origen en la ruralia alacan-
tina. Així és en els casos de l'enca-
ra inédit Atlas Lingüístico de 
España y Portugal, de la mono-
grafía sobre l'alacantí regional de 
Colomina (19985), i, en part, de 
l'estudi sobre tot el municipi ala-
cantí de Segura (1996). En canvi, 
teñen un origen i una residencia 
urbana els parlants entrevistats per 
Alcover (1908-09), l'Atlas Lin
güístic de Catalunya (1924-19 64) 
i el també inédit Atles Lingüístic 
del Domini Cátala. 
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nominal i verbal no es diferencien gens de les seues matrius occidental i valenciana. Peí 
que fa al léxic, la ciutat d'Alacant es destaca dins el seu dialecte regional perqué no ha 
introduit una serie de castellanismes mes «durs» que son habituáis a Tarea del 
Vinalopó i es decanta per variants del valencia de mes al nord.8 

Malgrat la relativa uniformitat que hi ha en el grup deis parlants sencers quant al 
manteniment de les característiques descrites, n'hi ha alguns que, ja siga perqué han 
conviscut llargament amb altres tipus de parlants o bé perqué no han begut el cátala a 
les seues llars familiars, presenten un model de llengua amb alguns signes d'atrició o 
desgast lingüístic que son rars entre els membres del grup en qué encara els situem. 
Aquest és el cas del subjecte RM (M, 74),9 que tot i ser de L 1 catalana, mostra alguns 
trets morfológics tipies deis parlants precaris, com ara els que afecten l'ús deis sistemes 
pronominal o verbal: 

lis costa molt d'aprené-se-Io10 (='aprendre-seT) 

tenies que tornar-te (0) a l'atre puesto 

te meties en qualquier puesto oficial... 

Així mateix, introduíx castellanismes léxics del mateix estil (para, bastante, ossos 
amb l'accepció de 'pinyols'), i fa canvi de codi ocasionalmente 

una ley que hubo que tots es que tenien... 

(8) Podeu consultar totes 
aqüestes dades amb raajor ampli-
tud en el treball referit a la nota 4 
(La darrera generado...). 

(9) Cada subjecte és identi-
fica! amb dues iniciáis que corres-
ponen al nom de la persona i, entre 
paréntesis, el sexe (M: masculí; F: 
femení) i S'edat que tenia en el 
moment de ser entrevistat (1993). 
A l'apéndix figura la relació d'in-
formadors, classificada per cadas-
cuna de les tres categories de cata-
lanoparlants, amb 1' afegitó de 1' in-
dicatiu de la llengua rebuda deis 
pares, tal com hem vist a la Taula 
2 (CT: cátala; Cs: castellá). 

(10) La transcripció deis 
fragments que corresponen ais sub-
jectes entrevistáis ha estat feta 
d'acord amb els mateixos criteris 
d'aproximació al diaiectelocal que 
en Montoya(1996: apéndix 1). 

En canvi, al nivell fonétic no podem posar-li cap empero: no aspira prácticament 
gens i fa bé les vocals semiobertes. I, en í' anomenat ambit psicosocial, f a una declarado 
de pertinenca al grup catalanoparlant: 

io, pa desahogá-me, ha parlat el valencia mes a gust 

Tot plegat, ens fa situar-lo entre els parlants sencers, encara que ja prop deis gairebé 
parlants; aixó és, si imaginem un continuum de tots els parlants alacantins que és 
compartimentat per l'escala vista mes amunt (Figura 1), RM es trobaria a l'extrem del 
grao ocupat pels parlants sencers, «en perill de caure» al deis gairebé parlants. A Y altre 
extrem, en el nivell deis parlants sencers, hi hauria alguns subjectes femenins de mes 
edat, usuaris d'un cátala genuínament alacantí amb les mínimes interferéncies del 
castellá. Seria el cas, per exemple, de Br (F, 82), amb el següent enunciat, pronunciat 
amb una fonética impecable i la concordan§a catalana tradicional entre un pronom feble 
en funció de complement directe i un participi de passat: 
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la mostra ia l'ha tengua; Déu me l'ha llevat, pos tot serán xiques" 

També és el cas de PM (F, 76), Túnica parlant que recorda completes (i també amb 
bona fonética) les estrofes «publicitáries» que entonaven els venedors ambulants per 
l'Alacant de preguerra: 

Es faves de Barrachina 
son una especialitat; 
sense pendre 1'aspirina 
lleven el dolor de cap. 
Es faves done debaes, 
lo mateix done el paper, 
només pagueu que les faves,12 

mes barat ia no pot ser. 

Sangueta calenteta, 
acabaeta de bollir: 
de corderet! 

En aquesta escala interna deis parlants sencers, ni hauria, com hem dít, alguns 
subjectes que tot i teñir el cátala com a L 2 i ser mes jóvens (per exemple, JB (M, 59) 
o AA (M, 35)), es trobarien cap al final del seu grao per bé que no tan a la vora com RM 
(M, 74). Davallant al següent nivell, els deis gairebé parlants, ens tornaríem a trobar, 
al principi, amb subjectes amb el cátala com a L1 pero amb una qualitat objectiva i una 
consideració subjectiva de la seuaparla nadiua moltbaixes, tal com hopalesen els casos 
de IG (F, 65) o LL (M, 58). La Figura 2 il-lustra, parcialment, aquesta situació. 

Parlants sencers: 

B r / P M / /JB/AA/ RM 

r \ T M X ^ Gairebé parlants: 

LL/IG/ 

CASTELLA 

Figura 2. Fragment deis graons corresponents ais parlants sencers 
i ais gairebé parlants de 1'escala de parlants alacantins 

(11) Esreferixaunembarás 
fracassat que li hauria d'haver do-
nat Fúnic fill másele de la seua 
descendencia. 

(12) Hi ha una contradicció 
entre aquest vers i el cinqué: no 

• sabem si les faves s'havien de pa-
gar o no. Potser siga imputable 
aquesta incoherencia a un petit 
«clivelí» memorístic de la infor-
madora. 
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3.2. Els gairebéparlants 

Els parlants que ocupen el segon grao de la nostra escala en sentit descendent, a les 
característiques socials ja vistes mes amunt en l'apartat 2, afigen ara les següents: 

1.- Solen declarar una certa ineptitud en l'ús del cátala, que usen poc, tot i que no 
s'estan de parlar-lo quan la situació els porta a fer-ho. 

2 - La qualitat del seu cátala es correspon amb la seua declarado de baixa aptitud 
a Priora d'expressar-s'hi. Encara que conserven molts deis trets básics de l'estat 
dialectal rebut deis seus avantpassats alacantins, se n'aparten en aspectes fonamentals 
com els fonétics o morfológics. 

3 - No presenten uniformitat com a subgrup lingüístic, ja que no tots els gairebé 
parlants teñen el mateix nivelí de cátala; alguns s' aproximen mes ais parlants sencers, 
tal com fa veure el continuum que representa la Figura 2, i d'altres, ais semiparlants. 

4 - Mostren, en funció del seu nivell de cátala, inseguretat lingüística. El canvi de 
codi que se' n sol derivar, que, d'altra banda, fan molt de tard en tard, és superior al deis 
parlants sencers i inferior al deis semiparlants. 

Els trets lingüístics del cátala precari que utilitzen els gairebé parlants tracen una 
aproximació al castellá en tant que L 1 que els és propia. Així, en el vocalisme, tendix 
a desaparéixer l'oposició entre els dos subsistemes -tónic i áton-del cátala (occidental) 
ja que les vocals Izi i hl solen passar a fer-se tancades, amb la qual cosa la tendencia 
és a quedar un únic sistema vocálic de cinc unitats, com en castellá. En el consonan-
tisme, els canvis afecten 1'inventan i la distribució de les unitats; en el primer cas, els 
sons que no existixen en castellá (en l'ordre palatal, sobretot) son substituíts pels 
castellans mes próxims; en el segon cas, la posició de final de mot es fa mes semblant 
a la del castellá: augmenta l'ús de les l-cl i es debilita el de les oclusives i els grups 
consonántics. En la flexió deis clítics, la unificado deis articles de plural es fa sobre la 
forma inicialment femenina (les), que posse'ix una estructura sil-lábica mes semblant 
a la castellana; pero l'atrició sobre la morfología local es fa mes palesa en el sistema 
pronominal cátala, que resulta totalment trastocat en un procés de reducció constant del 
seu contrast amb el del castellá. En canvi, ni la flexió verbal ni en el léxic resulten tan 
afectats, a diferencia d'alló que succeix entre els semiparlants. 

Pero sobre les característiques estrictament lingüístiques, els parlants que teñen el 
cátala com a segona llengua mostren una mena d'acord tácit en un mateix tipus 
d'actituds i comportaments sociolingüístics que han passat a ser representatius deis 
alacantins (així com de totes les comunitats de parla en la mateixa situació). RB (M, 53) 
ens ho descriu amb tots els péls i senyals a partir de l'observació d'un amic del seu pare 
i de son pare mateix, els quals, havent nascut en la primera década del nostre segle, ja 
no van rebre el cátala per transmissió familiar*. 

ara, ell, si es presenta parlar amb un que parle en valencia, parla en valencia, que 
és el que passa amb mon pare 
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Una actitud similar adopten altres alacantins gaírebé parlants, els quals usen 
habitualment el castellá, pero en l'exercici de les seues professions poden fer un ús 
ocasional -i interessat?- de la llengua local: 

... pero ells parlen també en valencia (...) ell sap valencia i l'empra amb molts 
clients. 

Els altres gairebé parlants entrevistáis ens fan també explícita aquesta norma de 
comportament «tan alacantina»: 

Eixos prácticament el coneixen. Si es poses en el compromís, te'l parlen una 
miqueta -molts, no- pero no el practiquen mai [GA (M, 53)] 

Aquesta conducta verbal la fan extensiva a ells mateixos tot reconeixent el domini 
del castellá en la seua relació amb les amistáis: 

BM:13... perqué vosté deu parlá-lo a lo millo en amics de la seua edat com Pí?14 

PS: No: ell i io parlem el castellá sempre. 
BM: ... i ell hu sap, que...? 
PS: ...i ell sap que io sé que ell parla el valencia, pero normalment mosatros 
parlem en castellá [PS (M, 64)] 

una amiga (...) io la conec en castellá, descubrim que ella parla el valencia, i io 
també parle en valencia, pero continuem parlant en castellá... perqué mos ham 
conegut en castellá [HG (M, 36)] 

O amb els familiars, com ara entre els germans, que, igualment, «saben que el 
saben»: 

mosatros sempre ham parlat en castellá entre mosatros (...) ia és costum ia... si 
a lo millor estem en un grupo que estem tots i estem parlant en valencia, i quant 
parlem entre mosatros, parlem en castellá, ia per... costum [SR (M, 46)] 

l'ham recuperat d'aquella manera... perqué entre mosatros seguim parlant en 
castellá (...) bueno, recuperar... tampoc és recuperar [HG (M, 36)] 

Les parelles de germanes entrevistades CR (F, 48) i MR (F, 47), d'una banda, i MP 
(F, 42) i CP (F, 44), d'una altra, també es parlen en castellá entre elles, encara que amb 
F entrevistador procuren fer-ho en cátala. Les de la primera parella (CR i MR) observen 
que tampoc els mes jóvens, queja coneixen el cátala a nivell académic, l'usen després 
en la seua relació quotidiana. Reconeixen, pero, que «la culpa» la teñen els pares que, 
com en el seu cas, seguixen sense parlar cátala -ni entre ells ni amb els seus filis: 

(13) Les iniciáis BM corres-
ponen a les de 1'entrevistador i 
autor del present treball. 

(14) Pí son també iniciáis, 
pero ara d'un subjecte entrevistat, 
Pí (M, 65). 
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CR: Es xiquets -pense io ara-, com esta tratant-se el tema en es escoles... pero 
no parlen valencia, eh? (...) el sabrán, pero de parlar, cree que no 
MR: Por nuestra parte... seguimos en lo mismo... 
CR: Porque loh padres seguimos hablando castellano... 
CR: (...) com mosatros ia no el parlem, es nostres filis no el parlaran. 
MR: no el seguixen parlant: i es pares tampoc... 

Aixó mateix ocorre en els matrimonis de gairebé parlants o mixtos (de catalanopar-
lants de diferent tipus): 

BM: Festejant, parlaven en castellá també? 
SB: Sí, perqué io no sabia d'aon era [SB (M, 71)] 

(15) lOsubjectes de lamos-
tra componen entre ells 5 parelles. 
Son les de JM (M, 65) i Tm (F, 63), 
CV (M, 77) í MC (F, 76), RM (M, 
74) i Sf (F, 70), GA (M, 53) i CR 
(F, 48), i la de AP (F, 60) amb PB 
(M, 62), un parlant sencer no nas-
cut a Alacant. Només en un cas, el 
de RM i Sf, tots dos son parlants 
sencers, pero en haver ella estat 
pujada en castellá, aquesta ha es-
devingut la seua llengua de rela-
ció. 

(16) Transcric sense modifi-
car la redacció originaria. Aquesta 
frase és introductoria d'una con-
versa entre dues persones i, per 
tant, ni el pronom en ni el sintagma 
alguna cosa teñen cap referent an-
terior, com s'hi podria inferir. El 
significat real que es deduíx del 
context és: "Necessite que era 
trobe una cosa'. Es tracta, dones, 
de sengles ultracorreccions. 

(17) Beguda refrescant a 
base d'un culet de got amb anís sec 
i la resta d'aigua freda. 

Com a exemple d'aixó, en les entrevistes fetes a subjectes que formen matrimonis 
entre si,15 bé conjuntament o bé per separat, cada membre de laparella confessa, després 
d' haver conversat llargament en cátala amb 1'entrevistador, que entre ells no usaven 
mai aquesta llengua, i que aquella conversa havia estat la mes extensa que havien 
sostingut mai en cátala. 

En una novel-la contemporánia d'autor alacantí (Sánchez Soler 1994), es posa 
també en evidencia aquest estat de coses i se'ns permet enllacar ús i estructura de la 
llengua. O, en el nostre cas, desús i precarització de les estructures. A base d'unes 
poques intervencions en cátala enmig deis diálegs i de la narració, que son en castellá, 
se'ns mostra quin ús fan del cátala a Alacant els qui saben parlar-lo. Vegem-ne alguns 
exemples: 

-Necessite que m'en trobe alguna cosa]6~anunció con timidez. 
-Vosté dirá— respondió el detective conpalabras atropelladas tras demasiados 
años sin utilizar el idioma de Ausiás March [p. 16] 

El protagonista, que és el detectiu, quan parla per a ell mateix, torna lógicament al 
castellá: 

...mientras degustaba una «paloma»11 en el quiosco de El Chato, el detective 
musitó: 
-Siempre nos quedarán las palmeras que se trajo el alcalde Carbonell [p. 
18] 

I reserva el cátala per a usos anecdótics, com ara el d' aquest dialeg que inicia un jove 
músic: 

-(...) Soy el batería de un grupo llamado Pardal de Fusta. Ya sabe la poesía, ¿no? 
—Ni idea 
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-Dice «Jo tinc un pardal de fusta, per asustar a ma mare, ma mare ja no s'asusta 
perqué ja té el de mon pare». 
-¿Parles valencia? 
-Lo entiendo y lo farfullo más o menos (...) 
-Eres tremendo -exclamó Terratrémol con una sonrisa [p. 46] 

O per a quan ha d'enfrontar-se amb el seu client, ja pertanyent a la tercera edat 
(suposadament un parlant sencer), i ha de demostrar-H quina és la seua filiació, encara 
que a costa d'incórrer en «infraccions» a la morfología pronominal, com aquest ús de 
lo per el: 

-I vosté es alicantí? 
-De naiximent, i aixó no pot dir-Io qualsevol [p. 39] 
(...) 
-D' acord -Terratrémol claudicó a laprimera-, si aixina em deixa vosté treballar 
tranquil. Com es diu el xicon? 
-Diu-li Pardal; té vint anys i viu amb els seus pares al carrer Paraíso, en Sant 
Antoni. Demá vindrá a vore-li [p. 40] 

No és estrany de trobar entre els parlants precaris d'Alacant transgressions de la 
norma tradicional alacantina a 1'estil d'aquestes ultimes: la forma verbal d'indicatiu 
diu per les d'imperatiu diga//digues//dis//di o el pronom li, de complement indirecte, 
per lo, de complement directe, emulant un canvi en curs del castellá actual. 

Els alacantins rurals, pertanyents al mateix municipi i no afectats per 1' atrició de la 
llengua, ens proporcionen una perspectiva mes objectiva que la deis mateixos parlants 
sencers urbans per a qualificar la modalitat parlada pels parlants precaris de la 
ciutat: 

io tinc un cosí; parla el valencia pero mal; es pares, alicantins, pero el fill, en 
castellá [IB (M, 64)] 

Una cosina de mosatros que és d'Alacant... Ella és alicantina, no? I ella te parla 
el valencia i no parla com mosatros (...) Té diferencia en el parla, perqué no el 
parla mai; ella parla el castellá, ella s'ha criat en Alacant, pero «Xe, iaio», té un 
atre... una atra forma de parla a mosatros (...) Es de la capital, que hai molts que 
volen parla el valencia i ia no el parlen igual [NF (F, 52)] 

Pero també els mateixos gairebé parlants donen fe del seu baix nivell de cátala, 
especialment si son hómens, com és habitual en aquesta categoría de parlants: 

lo mateixa,'8 si io parle castellá en preferencia, perqué io ha nascut en el castellá . ( '8) Mate*xa'enva'encia-ha 

' t- t- > r n adqmntunsentitneutreil empren 

i entonces la preferencia meua enea que no vullga, és el castellá. Io si tinc que amt, aquesta forma única tant 
raonar ara mateixa, si parlara castellá, hu parlaría millor que estic parlant ara hbmenscomdones.Acfésunhome 
perqué estic acostumbrat a manejar el castellá mes que el valencia. El valencia el 9ui Par,a-
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el parle io per orgull natiu pero no per fer una perfecció. Una perfecció del 
valencia a mi no m'iníeressa, pa qué? [BF (M, 79] 

Bueno, si diu que hu sé, pues grades, pero no cree io que el sé ben parlar, el 
valencia. Pero, en fi, bueno, l'alicantí...19 [SB (M, 71)] 

io sé que el valencia que io parle no és molt corréete [Pí (M, 65)] 

BM: la majoria d'alicantins, creu vosté que saben parlar el valencia? 
PS: parlen, el saben parlar, pero relativament, perqué io també el parle també i 
faig botiges i corrióles, cora diem en Alacant, pero normalment parlem el castellá 
[PS (M, 64)] 

en una expressió aixina de coses molt concretes o molt precises me'n passe al 
castellá sense voler. Hai moment en el que no domine io el... l'astructura 
lingüística suficientment com pa expressar tot lo que puc. Entonces, de repent, 
pues empiezo a hablar...[GA (M, 53)] 

io sé el castellá méh que el valencia [SR (M, 46)] 

io pense en castellá, o sea, quan parle en valencia, tinc que fer un esforc, no tinc 
la fluídessa ni l'astructura mental en valencia; io la tinc en castellá (...) io estic 
traduint, a mi em costa un esforc [HG (M, 36)] 

En canvi, les dones ja no son tan proclius a reconéixer-ho. IG (F, 65) fa una 
declaració indirecta a través d'una resposta que donava a les seues nebodes quan li 
demanaven que els parlara cátala per a practicar-lo de cara a l'aprenentatge escolar: 

neboda: '¡Te acuerdas cuando tú no querías hablar valenciano? Pues me 
gustaba como hablaba el abuelito, el valenciano (...) Ves, sí hubiera vivido el 
abuelito... 
IG: No, perqué io -dia- perqué io no el parle bé. Tu no veus que io no.,, el 
valencia...? (...) Io el parle bé?! Mira, nena, déjate, que yo hablo mal el 
valenciano; eso, los auelitos. Pos no me feen cas! 

Tm (F, 63), per la seua banda, busca l'origen deis seus limitáis coneixements de 
cátala en son pare, el qual encara no domina bé «ni» el castellá. El cátala, pero, ella no 
el practica, així com tampoc el seu marit, a qui inclou en el plural verbal ham ('hem'): 

(19) Amb el recurs al nom 
local del dialecte per a la Uengua, 
aquest subjecte mira de fer minvar 
la seua responsabilitat d'haver de 
parlar-lo correctament. 

si io el balenciá, mare meua!, de sentí-lo!... en mun pare... perqué m'arria cada 
una que... o sea que no, no no 1'ham patrie... [='practicat']. No, no... Mun pare 
és de rissa, no sap...[=castellá] 
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CR (F, 48) fa una generalització sobre la mena de coneixement del cátala que teñen 
ella i sa filia -de la qual, peí que es veu, no es considera «responsable lingüística»- i 
distingix entre la génesi deis seus coneixements lingüístics autóctons (amb uns oncles) 
i el moment en qué es va decidir a posar-los en práctica (uns anys mes tard, quan va 
comencar a festejar): 

la mua xiqueta que no sap mol... sap... pos de sentir, iual que sabem totx (...) 

ma tia i mun tio parlaven valencia, i 1' atra tía que vivia al costat i tot, i a mi sempre 
en castellá, i io semp... el que sé io de valencia, que ia veus quin valencia que 
parle, és de sentí-lo, de sentí-lo només! A mi no m'han.,. ma tia no m'ha parlat 
en valencia ni io li ha tingut que contesta ni res. Mai, mai! (...) 

io cree que entonces va sé quan vaig acomencá a...(...) hala, pos ara parle valencia 
(...) io pense que sí, mes o menys (...) Si a mi m'agradava mol, lo que passa que 
em donava vergonya, lo que passa que en quant que t'has fet gran, dius: «Ah, qué 
vergonya que tinc... pos si hu dic mal -dius-hu dic mal i ia está. A mi m' agradava 
mol, mol, mol. 

Les germanes MP (F, 42) i CP (F, 44) també destrien entre la génesi deis seus 
coneixements de cátala (MP) i el moment en qué comencen a aplicar-los (CP): 

MP: io, per eixemple, el poquet valencia que sé, que está molt castellanissat, és 
de sentí-lo en casa a mus pares i as meus auelos, perqué io sempre ha tingut molt 
contacte en es meus auelos 

CP: io vaig parlar valencia quan vaig acomencar a estudiar en el any 70 aquí, lo 
que era la Universitat, que era el CEU [Gew]. Vaig arriba(r) i entonces, gent que 
io coneixia parlant castellá, va acomencá a parlar valencia, i entonc(es) és quan 
vam acomencar... 

3.3. Els semiparlants 

Les característiques definitóries deis semiparlants s'han d'establir per contrast amb 
les deis gairebé parlants, i suposen el nivell mes baix de competencia en cátala deis 
bilingües alacantins. A part deis trets queja hem vist a l'apartat 2 d'aquest treball, cal 
fer constar els següents: 

1. Tots es declaren prácticament ineptes per a expressar-se en cátala, llengua en la 
qual no aconseguixen mantenir-se durant tot el temps de 1'entrevista. 

2. En algún cas rar (sempre dones) exhibixen un cátala equiparable al deis millors 
gairebé parlants, pero el fet que només 1' actualitzen en forma de frases soltes dins el seu 
discurs en castellá ens mou a deixar aquests subjectes entre els semiparlants. 
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3. Constituíxen un subgrup lingüístic poc uniforme i suposadament minoritari ja 
que, peí fet de defugir una identificado clara com a catalanoparlants, se'n fa difícil la 
localització. 

4. Mostren una gran inseguretat lingüística (que es fa notar sobretot en les 
ultracorreccions) i incorren constantment en el canvi de codi. 

Ja hem dit que la qualitat del seu cátala és mínima; en alguns, fins i tot, s'acosta 
«perillosament» a la deis sesquilingües, aquells «recordadors» (remembers) capaeos 
d'enunciar frases, locucions i paraules soltes «en alacantí». A l'altre extrem del 
continuum constituft pels semiparlants, n'hi ha que poden emular els gairebé parlants 
situats al punt mes baix del seu nivell. En concret, els semiparlants solen dur al máxim 
les tendéncies lingüístiques de Patricio que hem vist en els gairebé parlants i superen 
aquests darrers en el trastocament de la flexió verbal (canvis de conjugado, desorga-
nizado deis temps verbals menys marcáis, confusions en els verbs irregulars, etc.) i en 
la introducció totalment indiscriminada de vocabulari castellá. 

De les abundants declaracions d' ineptitud encataládels semiparlants, podem destriar 
entre les que fan altres parlants per ells (normalment, marits que volen «protegir» les 
seues dones de la «ignominia» d'haver-se d' expressar en cátala) i les que fan els mateixos 
semiparlants. Del primer tipus, és destacable la intervenció del marit (PB (M, 62)) de la 
semiparlant AP (F, 60) per «protegir-la» del perill de ser entrevistada en cátala: 

BM: I la dona no el parlava? 
PB: La meua dona? El entén i el parla, lo que passa que no el practica. Ella, la 
volta... per eixemple, ara véns tu... 
BM: Ans me l'ha parlat a mi... 
PB: Exactament, ara véns tu... ara ve un valencia i ella s'esforca i li parla en 
valencia, claro, lo que passa queee... 
(...) 
BM: Pero ara la sentía io quan pujava... 
PB: Pero el parla molt mal, el parla mok mal... 
BM: Per qué? 
PB: Perqué no el practica. El entén perfectament, ara, parlá-lo, li costa, se té 
que... 
BM: Quan l'he sentit io, m'ha donat la imprezió que... 
PB: No, no, no. Parla pero... s'esforca molt i, bum!, i torna al castellá. Sa(p)s lo 
que vullc di-te? Mecánicament, sum!, se'n torna al castellá. 
BM: A lo millo un poquet, si vol... 
PB: Bueno, si a cas ara endespués, si me quirda, si me quirda pa algo... 
(...) 
BM: Creu que la seua dona voldria... encara que foren deu minuts o aixó, 
intenta...? 
PB: Vaig a vore si pot, pero és que ella és mes reacia, ella és mes reacia... 

121 



BRAULI MONTOYA ABAT 

Al final, no aconseguix impedir l'entrevista i la dona hi és «sotmesa» pero aquesta 
seguix «excusant-se»: 

AP: La dono (...) No, no teñen filltx (...) Sí, és alicantina. I ahir... i sa mare de 
Villena i sun pare d'aquí d'Alacant i li dia... li diu a sa mare: «Mamá, en cuanto 
yo tenga una niña, será valenciana, hablará valenciano». la vorem com li 
parlem, perqué a mi no m'ix molt bé. 

CV (M, 77), gairebé parlant, també exculpa la seua dona, MC (F, 76), pero aquesta 
intervé per a «defensar-se» tota sola, com fan altres semiparlants: 

BM: A mi no me'l sap parlar? No me'l vol parlar? 
MC: Bueno, és que tinc poca costum. 
(...) 
BM: I entonces vosté, des d'aquell moment no l'ha tornat a parlar? 
MC: No: aixina en conversacions llargues, no... 
BM: En el seu marit, no...? 
MC: No: tampoc. 
CV: No hablamos, en Alicante no se habla valenciano [MC (F, 76)] 

io el baig parlant, pero al matex temps, me passe al castellá [JS (F, 89)] 

BM: Vosté sap parlá-lo, i és alicantina? 
Ma: De tota la vida. Mes o menos. Lo que passa que está mesclado [Ma (F, 47)] 

Els hómens son minoritaris entre els semiparlants i demostren uns coneixements de 
cátala menors que els de les seues companyes de grup. Son iguals, pero, en els intents 
d'eludir la responsabilitat d'usar el cátala durant l'entrevista. Cn (M, 63) inclou en les 
seues referéncies un amic que l'acompanya, també semiparlantperó aquest d'origen no 
alacantí: 

Mosatros a boltes parlarem en balenciá i a boltes en casteyá; pues aixó, que aquí 
el... no ha habido... no ha hagut mai interés (...) io m'esforce per parla balenciá 
pero falta la raís de cuando uno és xicotet, cuando parles un idioma estrangé 

Finalment, GF (M, 60) obté el mateix fracás que el seu company de grup i prevé 
l'entrevistador de la possible alternanca de Dengues: 

io és que el valencia no el parle bé (...) pero si la conversado és un poquet llarga, 
me passe sinse voler, ruuum!, al castellá (...) pos sí, som d'Alacant i aprenem, 
pero no está bé 
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4. CONCLUSIONS 

Com a conclusions, podem destacar tres punts fonamentals que es desprenen de 
l'exposició previa: 

En primer Uoc, el desfasament produit entre parlants en comunitats de parla 
multilingües on una de les llengües es troba en situació d'obsolescéncia és un fenomen 
habitual arreu del món que retroben! a la ciutat d' Alacant cora a resultat d'un procés 
substitutori del cátala que s'inicia el segle passat i viu a l'hora d'ara una etapa 
terminal. 

En segon lloc, aquest fenomen té un origen directe en la interrupció de la transmissió 
lingüística intergeneracional. Aixóés: quan l'educació a la llar familiar es desenvolupa 
en una llengua diferent a la deis pares, els filis adopten com aL 1 la que se' ls ha transmés 
i, si per 1' estímul a qué indirectament han estat sotmesos, acaben adquirint també la deis 
pares, aquesta quedará relegada a L 2. Aquest fet no sois tindrá repercussió quant al 
desús en els filis de la llengua deis pares sino quant a la qualitat de les seues estructures 
lingüístiques, que patiran atrició entre les noves generacions. Per aquest camí, a la 
comunitat de parla afectada peí procés, anírá configurant-se -transitóriament- una 
tipología de parlants multilingües que s'estendrá al llarg d'un continuum de major a 
menor destresa en la llengua afectada per la interrupció de la transmissió familiar. 

I en tercer lloc, en el cas d'Alacant, els individus mes destres o parlants sencers son 
els qui han rebut el cátala deis seus pares o han estat exposats a la llengua moH 
activament; els individus menys destres en l'ús del cátala son els qui no l'han rebut 
familiarment pero hi han tingut graus decreixents d'exposició: els qui mes n'han tingut 
han esdevingut gairebé parlants i els qui menys, semiparlants. Després d'aquests 
darrers i separats per una frontera molt tenue, hi ha els sesquilingües, que només 
entenen el cátala i el «recorden» fragmentariament; ells constituixen ja la majoria de 
la població alacantina actual i prefiguren 1'etapa final de bilingüisme étnic. 
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Apéndix (informadors) Total de subjectes de la mostra: 64 

Parlants sencers: 

1.- AA (M, 35) Cs. 2.- AE (F, 86) CT. 
3.- AM (F, 59) CT. 4.- AR (F, 74) CT. 
5.- Bl (M, 72) CT. 6.- Br (F, 82) CT. 
7.- CM (M, 69) CT. 8.- Cx (F, 78) CT. 
9.- El (F, 62) CT. 10.- Eu (F, 75) CT. 
11.- FC (F, 58) Cs. 12.- FF (M, 57) CT. 
13.-FT(F,71)CT. 14.-GN (M, 50) CT. 
15.- HR (M, 78) Cs. 16.- IB {M, 64) CT. 
17.-JB (M, 59) Cs. 18.-JG(F t62)CT. 
19.- Jt (M, 55) CT. 20.- MH (F, 68) CT. 
21.-MN(F, 81) CT. 22.-MS (F, 67) CT. 
23.- NF (F, 52) CT. 24.- PM (F, 76) CT. 
25.-PP(M,72)CT. 26.-PR(F,71)CT. 
27.-RA(F, 81) CT. 28.- RG (M, 55) CT. 
29.- RM (M, 74) CT. 30.- Sf (F, 70) Cs. 
31.-VS(M, 62*) CT. 

Gairebé parlants: 

1.- AB (M, 65) Cs. 2.- AL (M, 33) Cs. 
3.- BF (M, 79*) Cs. 4.- CC(M,49)Cs. 
5.- CR(F,48)Cs. 6.- CP(F,44)Cs. 
7.- CV (M, 77) Cs. 8.- FA (M, 45) Cs. 
9.- GA(M, 53) Cs. 10.- HG (M, 36) Cs. 
11.- HL (M, 52) Cs. 12.- IG (F, 65) CT. 
13.- JM (M, 65) Cs. 14.- LL (M, 58) CT. 
15.- Mo (M, 58) Cs. 16.- MP (F, 42) Cs. 
17.-PC (M, 67) Cs. 18.-Pí(M, 65) Cs. 
19.- PS (M, 64) Cs. 20.- PT (F, 35) Cs. 
21.-RB(M, 53) Cs. 22.-SB (M, 71).Cs. 
23.- SR (M, 46) Cs. 24.- Tm (F, 63) Cs. 
25.-VH(M, 61) Cs. 

Semiparlants: 

1.- AP (F, 60) Cs. 2.- Cn (M, 63) Cs. 
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3.- DC(F,48)Cs. 
5.- JS (F, 89) Cs. 
7.- MC (F, 76) Cs. 

4.- GF (M, 60) Cs. 
6.- Ma(F,47)Cs. 
8.- MR(F, 46) Cs. 

Parlant sencer al-lócton: 

0**. PB (M, 62) CT. 

*Mort el mateix any de l'enquesta (1993). 
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