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Car molts hòmens són qui són destrez e
turmentats en tal guisa, en lurs contrarietats e en lurs
trebays, que, per lo torbament lo qual éls han en lur cor,
no reheben en si conseyl ne consolacion ne la esperen
aver d’altres, e axí s’entristen, que éls declinen de mal
estament en pejor, doncs, segons la qualitat de la mia
sciència, yo he procurat d’escriure alscunes paraules de
consolacion e de doctrina a tu, fyl meu...

De la dedicatòria al seu fill del traductor del
Liber consolationis et consilii (1246) d’Albertano da
Brescia, en la versió catalana anònima, conservada en
dos manuscrits dels segles XIV i XV, segons la
transcripció de G. E. Sansone, Barcelona, Barcino,
1965.

Als meus fills, Carles i Marc.

València de dolces aigües i dolços fruits.
Generosament regada, encara que blanc d’infortunis.

T’estime i t’odie, paratge desolat...

IBN AL-ABBÂR de València (1238-1260)

SICINIUS.– What is the city but the people?
CITIZENS.– True

The people are the city.
[...]

CORIOLANUS.– [...]
My birth-place hate I, and my love’s upon

This enemy town.

W. SHAKESPEARE, Coriolanus (1623), III, I i IV, IV.

No, les paraules que tu mereixeries
no te les puc donar, perquè no sé
des d’on, perquè t’estime massa

–amb recança i amb odi, com tu a tu–
mentre et recórrec i em sé i et sóc tot teu.

ENRIC SÒRIA, Oda impossible a València.
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Agraïments

Als Avisos per a estudiar les arts en particular de Pere Joan Nunyes (1522-

1602), una obra que serà comentada més endavant1, aquell que va ser professor a la

Universitat de València recomanava als seus estudiants, «des del primer dia tenir un

llibre blanc partit per matèries del que penseu que algun dia haureu menester» i si

l’estudiant pretenia graduar-se, «tenir partits en lo llibre caps. per a demanar lo grau,

altres per a gràcies, i altres caps. de matèries.» Tot seguint la recomanació d'aquell

destacat humanista, una imatge del qual es pot trobar als medallons del claustre de la

nostra Universitat, cal donar les gràcies abans d'entrar en els capítols de matèries.

En primer, lloc, cal reconéixer el paper que per a l’estudi del tema d’aquesta

Tesi, han representat persones que ja no es troben entre nosaltres, com ara Manuel

Sanchis Guarner, el filòleg més notable del valencià i autor del millor estudi

individual sobre la ciutat de València. Entre les línies del seu llibre es pot percebre

vivament la voluntat de l’eminent catedràtic de realitzar un estudi monogràfic sobre la

llengua al Cap i casal, potser paral·lel a aquell altre que va poder desenvolupar, amb

no poques dificultats, Antoni M. Badia i Margarit a la ciutat de Barcelona. En segon

lloc, cal agrair que el treball d’aquells que, com Lluís V. Aracil o Rafael L. Ninyoles,

obriren el camí de la Sociolingüística al nostre domini lingüístic, en mig d'una

                                                
1 Vegeu § 6.1.
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situació empobrida intel·lectualment la qual cosa no els va suposar cap entrebanc

perquè mostraren una intuició extraordinàriament precisa i ens proporcionaren

conceptes i teories que encara ens són fèrtils. També Ninyoles ha animat

laboriosament i silent la millor sèrie d’estudis sociològics sobre la llengua pròpia2 del

nostre País, de la qual aquesta Tesi s’aprofita, i ha escrit l’únic estudi sociològic sobre

la ciutat de València, en el qual el tractament de les qüestions lingüístiques ocupa un

espai més reduït (nou pàgines de format petit) que aquell que, presumiblement, hauria

desitjat el seu autor.

Un altre capítol important d’agraïments ha de referir-se al professorat del

Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, que

ha permés no només oferir el curs de Tercer Cicle al si del qual s'ha realitzat el

doctorat, sinó també generar l’ambient afavoridor de la recerca, on aquest treball ha

estat possible. Els estudis sobre el País Valencià, la seua capital, la cultura i la llengua

pròpia, realitzats, entre altres, per Antonio Ariño, Rafael Castelló, Gil-Manuel

Hernàndez, Josep Vicent Marqués, Damià Mollà, Maria Lluïsa Sànchez, Andreu

Tobarra, Rafael Xambó i d’altres docents, han estat un valuós exemple a seguir. Els

suggeriments rebuts per part de docents del Departament als diversos esborranys del

treball l'han enriquit considerablement. En particular, el professor Castelló comentà

pacientment les seues recerques, i els professors Ariño i Tobarra s'enfrontaren a

esborranys previs i imperfectes. Per últim, el professor Ernest Garcia, a hores d’ara

degà de la Facultat de Ciències Socials, ha honorat l’autor de la Tesi amb una sàvia

direcció i una sincera amistat.

Moltes altres persones, amb el seu suport o amb la seua tolerància, han fet

possible la presentació d'aquest estudi. Persones relacionades amb biblioteques,

centres de documentació, oficines d'informació estadística, serveis de l'administració

educativa i de política lingüística, persones entrevistades, personal d'administració i

serveis de la Universitat, companys i companyes i, com no, les persones amb les quals

                                                
2 El concepte «llengua pròpia» és una noció determinada legalment. Segons F. Vallverdú, es remunta a
l'Estatut català durant la II República. En aquesta Tesi, però, no presenta cap connotació jurídica (ni,
òbviament, moral o política), sinó que es fa servir com a expressió sinònima de «valencià», a la qual
substitueix esporàdicament únicament amb esfectes estilístics.
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es comparteix l'existència. Potser esmentar-les a totes exigiria molt més que el capítol

que proposava Pere Joan Nunyes, per això m'agradaria recordar-les amb els versos del

probablement valencià Jordi de Sant Jordi:

Ffortuna vey qu'a mostrat son voler

sus me, volent qu'en tal punt vengut sia;

però no·m cur, pus ay fayt mon dever

ab tots los bons que·m trob en companyia.
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Pròleg

1.

Probablement, quan es generalitze la societat informacional, els documents

d'identitat (o la forma tecnològica que els substituesca, que potser no albirem encara)

incloguen completíssims arxius amb fitxers d'informació que es mesuraran en

terabytes. A hores d'ara, però, són unes fitxes plastificades amb un nombre mínim de

dades. A la part posterior del document espanyol, a més d'un codi numèric i

l'abreviatura de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre («FNMT»), hi ha espai per a

poques qüestions: NACIDO EN ; PROVINCIA ; EL ; HIJO/A DE; DOMICILIO; LOCALIDAD;

PROVINCIA i EQUIPO. A la part posterior del meu document d'identitat apareix quatre

vegades la paraula «València», al lloc de naixement, la província, la localitat de

residència i la província corresponent. Curiosament, dues vegades està accentuada i

d'altres dues, les corresponents a la província, no. Cal precisar que està accentuada de

manera correcta («València»), questió no gens trivial ja que, fa menys d'una década,

el ple de l'Ajuntament de València decidí que el seu logotip no havia d'incorporar

l'accent a la paraula («Ajuntament de Valencia»), tot seguint unes anticientífiques

normes gramaticals que no només copiaven, potser inconscientment, la divisió

sil·làbica castellana sinó que, en general, llançaven una croada contra l'accentuació. I

fa poc més de cinc anys, un altre regidor de l'Ajuntament, responsable de l'àrea de

Cultura, defensava públicament l'accent agut en el topònim («Valéncia»), tot oposant-
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se a la norma gramatical establerta. Aquest regidor fou designat conseller de Cultura,

Educació i Ciència en gener de 1999, responsabilitat que ocupa en redactar aquestes

ratlles. Les dues vegades que València no apareix accentuada en el document

d'identitat es deu, òbviament, al fet que, per als arxius del ministeri de l'Interior, la

denominació provincial, encara que deriva del nom de la ciutat, es manté en castellà.

En cert sentit, el tema d'aquesta Tesi té molt a veure amb la pluralitat de

«Valències» de la part posterior del document d'identitat del seu autor. L'estudi

sociològic del valencià a València ha de donar raó no només de la seua «recuperació»,

certament tímida si considerem la proporció de la seua presència al document i

l'absència de crítiques públiques, sinó també de la seua supervivència en un Estat, els

ministeris o les fàbriques «nacionals» del qual fan servir quasi exclusivament el

castellà, i en un país que, com en el cas de la província homònima, s'ha determinat

durant el darrer mil·leni amb la base del «Cap i casal». I té a veure també amb els

processos socials que han determinat la «normalitat» d'aquesta «no normalització» (o,

el contrari, la «no normalitat» d'aquesta «normalització»). També, amb el fet que

regidors o polítics, tot oblidant la sentència clàssica Caesar non supra grammaticos3,

es llancen públicament a imposar regles ortogràfiques. Com repetia Porcar en el seu

Dietari: «Coses de València».

2.

Els diàlegs de Plató introduïren, potser inadvertidament, la representació d’una

certa correspondència entre la lògica de la recerca i la lògica de l’exposició. El fil

conductor de la conversa entre Sòcrates i els seus deixebles corresponia a la

successiva determinació del concepte. Al llindar de la modernitat, el Discurs del

Mètode de R. Descartes s’ordena segons una representació anàloga. L’obra es disposa

                                                
3 F. J. Hernàndez: «Caesar non supra grammaticos», Levante-EMV, 2 de juliol 1998, p. 4.
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tot seguint la reflexió del cogito cartesià, el dubte metòdic del qual és el fil conductor

per instaurar una nova Epistemologia. De manera semblant, la Fenomenologia de

l’Esperit de Hegel segueix el desplegament de la consciència en un moviment

dialèctic de determinació paulatina de caràcter bifront, lògic i històric. D’aquesta

representació, en la qual la lògica de la recerca i la lògica de l’exposició marxen de la

mà, no s’escapen les obres clàssiques del procediment axiomàtic, com ara els

Elements d’Euclides, l’Ètica de Spinoza o el Tractatus logico-philosophicus de

Wittgenstein, ja que és la successiva deducció de premisses, des dels axiomes inicials,

allò que hi organitza l’exposició.

Karl Marx, en el prefaci a la segona edició del llibre primer d’El capital.

Crítica de l’Economia Política, adverteix al lector sobre la manca de correspondència

entre la recerca que havia realitzat i l’ordre de l’exposició de la seua obra, per altra

banda, incompleta. En altres llocs he explicat els problemes de Marx per redactar allò

que considerava la seua obra4, i aquella manca de correspondència no n'era marginal.

Aquest també és el cas del treball que teniu a les mans, en el qual la lògica de

l’exposició és ben distinta d’aquella altra que ha estat la lògica de la recerca i potser

siga, com la titànica obra pretesa per Marx, un projecte inacabable.

Alguns treballs previs sobre la situació de la llengua a l’ensenyament,

realitzats i publicats per l'autor des de l'any 1988, i sobre el procés de normalització

lingüística5 animaren en l'autor el començament d’un estudi sociològic, de tipus

general i sincrònic, sobre el valencià a València, que aprofitava una enquesta de 1993,

                                                
4 Vg. el capítol sobre Marx del llibre de F. J. Hernàndez: Teoria crítica i educació , Alzira, Set i Mig,
2001.
5 Els treballs previs que restaren inèdits foren els estudis sobre les característiques sociolingüístiques de
l'alumnat dels IES Misericòrdia de València (1989/90) i Tirant lo Blanc de Torrent (1992/93), basats en
més de 500 enquestes en cadascú dels casos; així com diversos informes anuals sobre competència, ús i
ensenyament de la llengua (Estudi comarcal de la normalització lingüística a l'ensenyament, 1994 i
següents), realitzats per a l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de CCOO del PV, que ja aprofitaven
els resultats de l'Enquesta realitzada per la Conselleria d'Educació i Cultura en 1992 (E-92). A partir de
l'experiència arreplegada amb aquests treballs, fou possible realitzar alguns estudis, ja més rigorosos,
com ara els arreplegats en les publicacions següents: F. J. Hernàndez; J. V. Hernàndez (eds.):
L'ensenyament i la normalització lingüística, València, CCOO, 1994; F. J. Hernàndez: «Deu anys de la
LUEV: Anàlisi de l'etapa de Secundària»; «Deu anys de la LUEV: Anàlisi de l'etapa d'Infantil i
Primària», Primer Congrés de l'Escola Valenciana (1993), València, Federació Escola Valenciana,
1995, pp. 207-213; F. J. Hernàndez: «La normalització lingüística a l'ensenyament al País Valencià»,
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el Padró de 1996 i d'altres fonts estadístiques facilitades per Rafael L. Ninyoles i els

seus col·laboradors i col·laboradores al Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics

de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (CCEC) de la Generalitat Valenciana.

En 1998, quan l'estudi es trobava en un estadi avançat, rebé una beca de la CCEC, que

va animar una primera ordenació del material. L’any següent, i també amb el suport

d’una altra beca, es revisà l'estudi i s’amplià amb un altre de tipus històric, que dugué

a un model de zonificació sociolingüística de la ciutat. En contrastar aquest estudi

amb l’explotació del Padró de 1996 per a Catalunya, realitzada per F. X. Vila i altres,

s’ha pogut enriquir la hipòtesi de zonificació. Al temps, s'havia elaborat una

teorització innovadora sobre política lingüística, que seguia la reflexió sobre la

modernització reflexiva que havia ocupat el treball de recerca previ a la suficiència

investigadora6. Després de l'aprovació del projecte de Tesi pel Departament de

Sociologia i Antropologia Social, l'autor revisà estrictament el seu aparell conceptual,

fins el punt d'introduir la distinció central en aquest treball entre la norma d'ús de la

llengua oral i la de l'escrita, que l'estudi fa palesa. Aquesta distinció portà a una

revisió de l'aproximació històrica. Aleshores, l'aproximació quantitativa i documental

fou completada amb tres recerques més: una sèrie d'entrevistes semiestructurades, un

estudi particular de l'escolarització a la ciutat en programes d'ensenyament bilingüe i

l'estudi del reglament municipal sobre el valencià i altres documents polítics.

Per donar coherència al material calia organitzar les diverses parts segons el fil

conductor de l'argument de la Tesi. La voluntat de presentar l'argumentació en la seua

                                                                                                                               

Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya ,
núm. 97, estiu 1996, pp. 52-57.
6 Els resultats parcials de la recerca han estat presentat a diferents congresos i han estat publicat en
diversos articles. Així: F. J. Hernàndez: «Caesar non supra grammaticos», ja esmentat; F. J. Hernàndez:
«La recuperación de la lengua propia en el País Valenciano», Curs As políticas lingüísticas nas
Comunidades Autónomas «con lingua propia», 1978-1998. Una valoración provisional , Santiago de
Compostel·la, 17-31 juliol 1998; Manuel Fambuena; F. J. Hernàndez: «La salut del valencià i el
dictamen de la llengua», TE. Treballadors de l'ensenyament, núm. 194, 1998, p. 17, i Levante-EMV, 4
de juny de 1998, p. 4; F. Hernàndez: «La recuperació del català al País Valencià», Language, Politics
and Culture, 9th London Conference on Catalan Studies, 12-13 febrer 1999; F. J. Hernàndez:
«Correlació entre les competències lingüístiques i els nivells formatius assolits per al cas valencià», I
Congrés Internacional Llengua, Societat i Ensenyament, Alacant, 8-10 de novembre de 2000; F. J.
Hernàndez: «La relació entre l'extensió de la competència lingüística i l'increment de l'ús social de la
llengua», Curs sobre Situació Social de la Llengua, XVIII Cursos d'Estiu de la Conselleria d'Educació i
Cultura, 2-6 de juliol de 2001.
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coherència més estricta i d'afavorir la lectura del text, ha aconsellat traslladar diversos

textos a una darrera part formada pels Annexos, així com d'altres materials de

consulta que poden orientar la lectura del text.

Així, doncs, la taula general de la Tesi és la següent:

Agraïments

Pròleg

PRIMERA PART: MARC TEÒRIC

Capítol primer. Objecte i mètode de la Tesi

Capítol segon. Interés de la recerca

Capítol tercer. Sobre la ciutat de València

SEGONA PART: LA NORMA SOCIAL DE LA LLENGUA ORAL

Capítol quart. Aproximació històrica

Capítol cinqué. Consideració sistemàtica

TERCERA PART: LA NORMA SOCIAL DE LA LLENGUA ESCRITA

Capítol sisé. Aproximació històrica

Capítol seté. Consideració sistemàtica

QUARTA PART: MÉS ENLLÀ DE LA NORMA SOCIAL DE LA

LLENGUA

Capítol vuité. El valencià a la València postmoderna

Capítol nové. La política lingüística i el valencià a València

Capítol desé. Conclusions

CINQUENA PART: ANNEXOS

Annexos

Índexs i taules

A fi d’afavorir les referències internes, hi ha una única ordenació de capítols

en tota l’obra, amb independència de la part en que s'hi troben, així com de les notes a

peu de pàgina, i els epígrafs dels capítols es numeren mitjançant el sistema decimal.

Les taules, gràfiques i mapes s’indiquen sempre amb el número del capítol seguit d'un
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altre número ordinal. Les referències bibliogràfiques s’indiquen en notes a peu de

pàgina (de manera completa la primera vegada i abreviada les següents) i, segons

l’ordenació alfabètica, a la relació bibliogràfica final.

3.

Aquesta Tesi és un treball limitat. Lògicament, els recursos , d'entre els quals

no és el menys significatiu el temps del qual es pot disposar (en el cas del pla anterior

de Tercer Cicle), són finits. I això vol dir, en primer lloc, que, en general, hi ha una

distància insuperable entre allò que l'autor hauria desitjat fer (la bibliografia que

hagués volgut consultar, els càlculs estadístics que hagués volgut realitzar, les

persones que hagués volgut entrevistar o, sobretot, el temps que hagués volgut dedicar

a sintetitzar la informació i reflexionar-la) i allò que en definitiva presenta. En segon

lloc, però, hi ha una sèrie de limitacions que provenen del tema a tractar, i de les quals

l'autor ha de deixar constància en aquestes planes del pròleg. Constatar-les és, en

definitiva, establir les primeres afirmacions d'aquest treball.

Una recerca sobre el valencià a València ha de superar, encara avui,

nombrosos entrebancs. No hi ha prohibicions explícites, sinó més bé tota una

microfísica del poder, que opera freqüentment per inacció o per confusió, quan no

emmascarada en instruccions provisionals o esborranys de circulars. La llista és

llarguíssima i ben coneguda de totes les persones que s'han dedicat a aquest tema:

enquestes sociolingüístiques que no s'encarreguen periòdicament, amb la qual cosa

s'esvaeix la possibilitat de realitzar sèries estadístiques; bases de dades que es perden

amb el canvi d'empreses proveïdores, el que determina la incapacitat de fer més

creuaments que aquells que es poden establir amb les dades publicades; enquestes i

estudis que, encara que finançats amb fons públics, resten inèdits; dades bàsiques que

només es donen a conéixer en ràpides rodes de premsa, amb la qual cosa la perícia del
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periodista o l'espai assignat a la notícia, esdevenen factors notables per conéixer-les o

ignorar-les; manca de bibliografia, biblioteques desproveïdes o tancades, etc.

En aquest cas, la pràctica d'aconseguir dades s'acosta més de vegades al treball

de camp de l'antropòleg que a la funció habitual del sociòleg. S'ha d'agusar la

capacitat de trobar dades pertinents als llocs inesperats, recórrer a «informadors»,

garantir l'anonimat de les persones que fan arribar dades subreptíciament (fins i tot,

aquelles aconseguides amb fons públics i demandades reiteradament per registre

d'entrada!) i establir un ventall d'estratègies per guanyar la col·laboració d'informadors

(que repeteixen allò de: «fotocòpia't açò, però no digues que t'ho donat, eh!») o

entrevistats («...doncs, la gravadora..., no, millor no»).

Les limitacions, com si es tractara d'aquella docta ignorantia de la qual

parlava Nicolau de Cusa, operen també a priori sobre l'investigador, orientant les

seues accions o limitant-les. Per exemple, l'investigador sap que produeix ja

determinats efectes a l'interlocutor si, en formular l'objecte del seu estudi, parla del

«valencià a València», porta cura de pronunciar adequadament la ve baixa, la e oberta

i el topònim tetrasil·làbic, a més d'altres consideracions sobre la denominació de la

llengua. La identificació com a membre del Departament de Sociologia i

Antropologia Social de la Universitat de València funciona com un shibboleth. Obri

portes i en tanca unes altres.

Cal deixar constància d'un tercer factor de limitació: aquell que deriva del

període estricte de redacció d'aquest treball. Als darrers anys s'han produït fets

notables pel que fa a la situació del valencià: la sentència del Tribunal Constitucional

sobre els Estatuts de la Universitat de València, la demanda del president de la

Generalitat al Consell Valencià de Cultura, la modificació dels Estatuts de l'Institut

d'Estudis Catalans, el dictamen del Consell Valencià de Cultura incorporat a la Llei de

creació de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, les tandes de debats sobre la seua

composició, l'incompliment definitiu del Reglament de l'Ajuntament de València

sobre el valencià, etc., etc. Fets tots aquests (una sentència, un dictamen, la

promulgació d'una llei, un acord municipal...) que en circumstàncies «normals» no



16  El valencià a València

haurien de promoure conflictivitat social. Però aquest no ha estat el cas al País

Valencià.

A més de contribuir a l'estudi del seu tema, el valencià a València, ha animat

la redacció d'aquesta Tesi la pretensió de contribuir a la normalització lingüística i

social. Tant de bo que estudis posteriors patesquen menys limitacions! Tant de bo que

la ciutat que proclama la seua lleialtat al seu escut, esdevinga Cap i casal de la

normalització d'una llengua a la qual li ha donat un dels seus noms!
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Primera part. Marc teòric

Humanas actiones non ridere, non lugere, neque
detestari sed intelligere.

(SPINOZA, Tractatus politicus, 1, 4)
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Capítol primer. Objecte i mètode de la Tesi

1.1. Objecte i mètode

L'objecte d'aquesta Tesi està indicat pel seu títol: el valencià a València.

Aquest és un treball de Sociologia, per tant pretén ser un estudi sobre el moviment

real de la societat, al nostre cas delimitat a la ciutat de València, encara que

s'arreplegaran consideracions sobre altres llocs, com ara el conjunt del País Valencià.

L'estudi de la llengua a la ciutat de la qual pren un del seus noms (la qual cosa resulta

excepcional a Europa) es realitza amb la finalitat d'extraure conclusions sobre la

dinàmica social, per tant es tracta, en general, d'enunciar les normes que es poden

deduir d'aquesta dinàmica en relació amb els comportaments lingüístics col·lectius 7.

Aquesta primera determinació de l'objecte de la recerca ja palesa una sèrie de

restriccions. La primera, pel que fa a la dinàmica lingüística. S'identificarà com la

mateixa llengua tant, per posar exemples que seran comentats més endavant, la que

parlava Berenguer Porquet amb el seu esclau, cap al 1400, la «graciosa lengua» que

escoltava Miguel de Cervantes quan visità València el 1580; i aquella en la qual, cap a

1825, cridaven «Tramuseeer!» els venedors pels carrers de la ciutat; tant la llengua

amb què escrivia Eiximenis una epístola als jurats de la ciutat, o aquests s'adreçaven

al rei de Castella i Lleó l'any 1401, com la que llegien aquelles persones que
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compraven els Rahonaments entre llauradors que es publicaren a la ciutat a partir del

segle XVIII. De manera anàloga, també es fa abstracció dels canvis d'altres llengües

parlades a la ciutat, identificant-les malgrat les diferències diacròniques, com ara el

castellà o el llatí.

La segona restricció, característica de la Sociologia, és l'aproximació als

comportaments lingüístics amb la pretensió d'establir regularitats col·lectives. Es fa

servir ací el terme col·lectivitat, que etimològicament designa, precisament, un grup

que llig en comú, per referir agrupaments socials en general, sense precisar, per ara, si

es tracta de grups, classes, estrats, etc. Les regularitats de les col·lectivitats han de fer

abstracció dels comportaments individuals, en el doble sentit de l'expressió, tant

arribar a conclusions universals des de premisses particulars, com bandejar aquelles

excepcions que no s'adeqüen a la norma.

L'expressió «comportament lingüístic» no es refereix exclusivament a les

pràctiques habituals amb les quals s'usa una llengua, com ara entendre-la, parlar-la,

llegir-la i escriure-la, i que han estat al·ludides en els exemples anteriors. O, més

exactament, caldria dir a la relació d'aquestes pràctiques amb l'estructura social.

També s'ha de considerar comportament lingüístic la capacitació per a l'ús de la

llengua, val a dir, l'assoliment de les competències relacionades amb els usos

esmentats (i, fins i tot, la seua pèrdua o l'entrebanc per a la seua realització).

Relacionat amb el procés d’assolir competències està l’ensenyament de i en la

llengua, i el procés de certificació o qualificació. També s'hauria de considerar

comportament lingüístic el moviment social a favor de l'ensenyament en valencià.

Més endavant es clarificaran els conceptes avançats ara (competència, ús,

qualificació, etc.), ara cal introduir algunes precisions sobre el mètode.

El concepte de mètode hereta l'ambigüitat de la seua arrel etimològica. El

«camí» (méthodos) potser contemplat com l'itinerari que cal recórrer o com allò que

ens acosta a una destinació que li dóna sentit; altrament dit, podem veure'l com a

procés o com a resultat. La metodologia, en tant que la raó (logos) del mètode,

                                                                                                                               
7 Vegeu l'annex V.1, on hi ha una ampliació de la distinció entre l'aproximació lingüística i la
sociològica, segons P. Bourdieu.
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participa d'aquella ambigüitat, i es pot entendre de diverses maneres, des la crítica o

enrahonament del procés a la lògica del resultat8.

Des de la perspectiva metodològica, aquesta Tesi presenta dues parts ben

diferents, una demostrativa i una altra argumentativa. La segona i la tercera part del

treball, dedicades a aclarir la norma social de la llengua oral i de la llengua escrita,

s'acosten al mètode científic habitual de caràcter demostratiu, en el qual a partir d'un

marc teòric de referència, s'avancen hipòtesis operatives que es contrasten, de vegades

amb la necessària construcció de models teòrics, amb les dades disponibles. Aquest és

el procediment habitual tant en els capítols quart i el sisé, en el qual les dades

disponibles són documents sobre la història de la ciutat de València o del valencià,

com en els capítols cinqué i seté, que inclouen consideracions sistemàtiques i en els

quals les dades disponibles provenen de fonts estadístiques i excepcionalment de l'us

de tècniques qualitatives.

La recerca quantitativa realitzada en aquest treball aprofita dues fonts

estadístiques notables, poc elaborades encara sociologicolingüísticament. En primer

lloc, el Padró de 1996 (abreviat a partir d’ara P-96), la publicació d’una part dels seus

resultats absoluts relatius al Cap i casal ha estat realitzada per l’Oficina d’Estadística

de l’Ajuntament de València, i l’estudi del qual, junt amb el Padró de 1989 (P-86) i el

Cens de 1991 (C-91), permet entendre millor el procés de recuperació civil del

valencià. No ha estat possible fer servir més dades que aquells resultats absoluts

publicats.

En segon lloc, s’ha emprat l’Enquesta Sociològica a la Ciutat de València,

realitzada en 1993 (abreviada, per això, a partir d’ara E-93) pel Servei

d’Investigacions i Estudis Sociolingüístics de la CCEC GV, sota la direcció de Rafael

L. Ninyoles. S’ha fet servir un volum mecanografiat, proporcionat molt amablement

                                                
8 Un exemple de percepció d'aquesta dualitat al si de la recerca sociològica el tenim en les notes de Th.
W. Adorno sobre les seues «Experiències científiques als Estats Units», un article autobiogràfic on
adverteix sobre el terme «metodològic», que ell entenia d'acord amb «la paraula mètode en el seu sentit
europeu de crítica del coneixement, abans que en el nord-americà segons el qual methodology significa,
poc més o menys, tècniques pràctiques de recerca.» (segons la trad. cast. inclosa en Th. W. Adorno:
Consignas, Buenos Aires, Amorrortu, 1973, p. 112).
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pel Servei esmentat, amb resultats absoluts i els creuaments més notables9. Alguns

resultats d’E-93 han estat avançats en el estudi de Sociologia urbana Sociologia de la

ciutat de València10, treball que continuava la sèrie d’estudis sobre la ciutat dirigits

pel mateix professor els anys 1983, 1985 i 199311

També han estat emprades un parell d’enquestes sociològiques anàlogues,

realitzades en el conjunt del país (E-92 i E-95), i sota la direcció del mateix Ninyoles,

de les quals també s’ha disposat d’un volum policopiat amb dades absolutes i relatives

–que sempre han estat recalculades ací), així com els estudis del CIS números 2228

(1996) i 2299 (1998) (abreviats, respectivament, CIS-96 i CIS-98) i, per últim,

algunes dades derivades de l’estudi Informe sociológico sobre la ciudad de València,

dirigit per Rafael L. Ninyoles (E-84), així com d’un altre estudi anterior, de direcció

anònima i més imperfecte, realitzat l’any 1985 (E-85).

Han estat assenyalades com a causes possibles de la substitució lingüística la

demografia i el prestigi. La primera es refereix, sobretot, a moviments migratoris; la

segona, està relacionada, entre altres factors, amb les posicions de classe12. Altrament

dit, és la mobilitat social, ja siga horitzontal o vertical, una causa possible de la

substitució lingüística. A partir d'aquestes afirmacions generals, aquesta Tesi es

planteja dues hipòtesis sobre la situació del valencià a València:

1a) La norma social13 de la llengua oral està relacionada amb la mobilitat

horitzontal (segona part).

                                                
9 Per problemes relacionats amb el canvi d'empreses concesionàries dels treballs estadístics no ha estat
possible comptar amb la base de dades completa de les enquestes, sinó únicament amb allò publicat,
amb els creuaments més notables, sempre insuficients. En tots els casos han estat emprades les dades
absolutes i han estat recalculades les dades relatives. Per altra banda, Levante-EMV de 18 d'abril de
1998, p. 43, informava que el padró de València ja no podrà incloure la pregunta sobre el valencià,
segons una comunicació del Consell d'Empadronament.
10 R. L. Ninyoles: Sociologia de la ciutat de València, Alzira: Germania, 1996 (Sagitari; 8). Com ja ha
estat assenyalat, l'estudi de la llengua ocupa nou pàgines, ja que el llibre té fonamentalment un caràcter
sintètic.
11 Informe sociológico sobre la ciudad de València , València, Ajuntament de València (amb la
col·laboració de Damià Mollà i Andreu Tobarra); Cultura cívica y modernización en Valencia,
València, Ajuntament de València,1985 (amb la col·laboració de Damià Mollà i Andreu Tobarra) i
Cultura i llengua a la ciutat de València, València, CCEC, 1993.
12 Carme Junyent: Vida i mort de les llengües, Barcelona, Empúries, 1992, pp. 75-83.
13 La noció de «norma social de la llengua» és d'abast menor al concepte de «sistema lingüístic». Així,
per exemple, ha estat definit el problema de la diglòssia com «el fet que la llengua parlada i la llengua
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2a) La norma social de la llengua escrita està relacionada amb la mobilitat

vertical (tercera part), allò que podríem anomenar la divisió de classes. Cal advertir

que mobilitat vertical s'entendrà sempre en aquest treball no com desplaçaments

individuals en la jerarquia social, sinò com el moviment de subjectes col·lectius, de

classes o subclasses, grups o subgrups socials, que s'enfronten mútuament.

Concluïda la primera part metodològica (demostrativa) hi ha una segona part,

que correspon a la quarta part de la Tesi, on es tracta d'avançar «més enllà» de la

norma social exposada en els capítols precedents i introduir, a tall d'assaig14,

propostes teòriques, aportar elements a una reflexió. Es tracta, doncs, d'una part

argumentativa. El criteri de veritat d'aquesta part no és tant la correspondència amb

els models i les dades, com la coherència de l'argumentació.

1.2. Coneixement, qualificació, competència i ús

L'expressió general «comportaments lingüístics», introduïda en l'epígraf 1.1,

s'ha de concretar, la qual cosa exigeix una clarificació conceptual sobre nocions com

ara coneixement, qualificació, competència o ús. Abans, però, cal introduir una

distinció epistemològica que servirà per determinar millor aquests conceptes. En un

camp ben distint de la recerca sociolingüística, com fou la revisió de la teoria

estadística per tal de barrar el pas a una interpretació probabilística de la segona llei

de la Termodinàmica, tot permetent així fonamentar una crítica de l’Economia

tradicional i obrir la possibilitat d’una Economia ecològica, N. Georgescu-Roegen,

                                                                                                                               

escrita es corresponen d'ordinari a dos sistemes lingüístics distints.» (R. L. Ninyoles: Idioma y poder
social, p. 80).
14 També ha estat Th. W. Adorno un dels sociòlegs que millor ha definit el sentit d'aquest «assaig»
sociològic: «Si no es vol confondre, en darrera instància, la Sociologia amb els models de les ciències
de la natura, el concepte d'assaig haurà d'abastar també aquest pensament que, saturat d'experiència,
apunta més enllà d'ella, amb la finalitat de comprendre-la.» (trad. de Th. W. Adorno et al.: La disputa
del positivismo en la Sociologia alemana, Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1973, p. 129).
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matemàtic i economista, va defensar15: a) la distinció exclusiva entre conceptes

aritmomòrfics i dialèctics; b) la inevitable presència de conceptes dialèctics en les

ciències socials. Segons Georgescu-Roegen, hi ha conceptes que es poden fer

correspondre amb la sèrie dels números naturals, per la qual cosa es poden definir

com «aritmomòrfics»; d’altres conceptes, no, perquè estan envoltats d’una «zona de

penombra» en la qual no es poden aplicar les lleis de la lògica formal (principi

d’identitat, de no contradicció i de terç exclòs), i que ell defineix com «dialèctics»16.

Georgescu-Roegen n’addueix l’exemple del concepte estadístic d’aleatorietat17. La

distinció de Georgescu-Roegen no compromet amb una lògica dialèctica, i es formula

front a l’orientació positivista (amb la seua «aritmomania») i les «filosofies»

dialèctiques generals (a l’annex V.2 hi ha una ampliació d’aquests conceptes).

Moltes obres de Sociolingüística dediquen algun dels capítols inicials a fixar el

repertori dels seus conceptes fonamentals18. Aquesta exigència científica hauria de ser

extremada al nostre cas perquè, com reconeix l’experimentat Miquel Siguan, «quan

parles de llengües les passions es desfermen» 19. El conceptes primers de la

Sociolingüística són, lògicament, llenguatge o llengua 20 i societat. La relació entre

l’activitat lingüística i la societat no és pas marginal. La relació entre la variació

                                                
15 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge
(Massachusetts), Harvard University Press, 1971, pp. 87-108.
16 És clar que la noció «dialèctica» incorpora més connotacions que no només la negació dels principis
de la lògica formal. Han estat formulades lògiques polivalents (una interessant aplicació de les quals
són les lògiques modals, que han permés el desenvolupament de lògiques deòntiques) que, encara que
prescindeixen d'alguna de les lleis de la lògica formal, no es poden qualificar de dialèctiques, terme que
la tradició filosòfica relaciona amb una reiterada apel·lació a la negació, gràcies a la qual, hi ha un
desplaçament en l'argument o, més bé, en la realitat. Per a una revisió estricta de la tradició dialèctica,
vegeu: Th. W. Adorno: Negative Dialektik , Frankfurt d. M.: Suhrkamp, 1966, 19672.
17 En altres llocs hem indagant el caràcter del «perill» medioambiental, tot considerant-lo una noció
dialèctica distinta del «risc», més bé una noció aritmomòrfica, definida habitualment en termes
probabilístics (vg. F. J. Hernàndez: Classe treballadora i societat de risc, treball de recerca de doctorat,
Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, 1995; F. J. Hernàndez:
«Contribución a una teoría crítica de las clases en la era de la globalización», en AAVV: Trabajo y
desarrollo. Globalización de la economía e internacionalismo obrero , València, Fundació Pau i
Solidaritat, 1999, pp. 41-54.
18 Per exemple: Gaetano Berruto: Fondamenti di sociolinguistica , Roma: Laterza, 1995, 19983, pp. 67-
115 («Nozioni fondamentali e unità di analisi»); Sara Bolaño: Introducción a la teoría y práctica de la
sociolingüística , Mèxic: Trillas, 1982, pp. 35-50 («Conceptos fundamentales»).
19 Miquel Siguan: «A Babel, la Pentecosta» [entrevista a] Mètode. Revista de Difusió de la Investigació
de la Universitat de València , 12 (1996), pp. 36-41.
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lingüística21 i les variables socials es pot estudiar des d’una perspectiva lingüística o

sociològica. Per això, ha estat formulada la distinció entre, respectivament, la

Sociolingüística, en sentit estricte, i la Sociologia del Llenguatge 22, o, per emprar la

terminologia més clara encunyada per Ralph Fasold, una «Sociolingüística de la

llengua» i una «Sociolingüística de la societat»23. Un exemple del primer sentit de

Sociolingüística es pot trobar en l’obra de Trudgill:

Sociolingüística és aquella part de la lingüística que considera
el llenguatge com un fenòmen social i cultural24.

Un exemple del segon sentit, que serà el considerat ací, procedent d'un text de

L. V. Aracil, és:

La sociolingüística estudia l’ús lingüístic [...]. Fonamentalment,
l’ús és el fet mateix que la llengua és efectivament usada.25

                                                                                                                               
20 Cal distingir entre una noció genèrica (llenguatge) i una altra específica (llengua). Un treball sobre el
valencià considera, lògicament, el concepte específic.
21 Varietats o variacions fonètiques-fonològiques, gramaticals –morfològiques i sintàctiques–, lèxiques,
extralingüístiques, etc. Vg. Francisco Moreno Fernández: Principios de sociolingüística y sociología
del lenguaje , Barcelona, Ariel, 1998, primera part («La variación en la lengua»), pp. 15-138.
22 «La relación entre la lengua y la sociedad nos lleva a dos puertos: el de la sociolingüística
propiamente dicha y el de la sociología del lenguaje. En ambos caben aspectos lingüísticos y aspectos
sociales, pero en cada una de las disciplinas se hace hincapié sobre una clase de esos factores: la
sociolingüística sobre los factores lingüísticos y la sociología del lenguaje sobre los factores sociales.
Hay que entender, por tanto, que la sociolingüística es, antes que nada, lingüística y que la sociología
del lenguaje es, ante todo, sociología, con todas las implicaciones teóricas y metodológicas que de ello
se derivan.» (Ibid., p. 300). R. L. Ninyoles es refereix encertadament a «sociologia de la llengua»
(«Sociología de la lengua», cap. 11 de García, M. (coord.): La sociedad valenciana de los 90, València,
Edicions Alfons El Magnànim, 1992, pp. 421-438).
23 Vg., respectivament, Ralph Fasold: The Sociolinguistics of Language, Oxford, Blackwell, 1990, i
The Sociolinguistics of Society, Oxford, Blackwell, 1984. N'hi ha trad. cast.: La sociolingüística de la
sociedad. Introducción a la sociolingüística, Madrid, Visor, 1996 (Visor Lingüística; 7). La
Sociolingüística de la societat és susceptible d'una ulterior distinció entre, com diuen E. Tuson i H.
Casalmiglia en el seu treball sobre el barri de Sant Andreu del Palomar a Barcelona, un nivell
macrolingüístic i un nivell microlingüístic (vg. J. L. Blas: La interferencia lingüística en Valencia
(dirección: catalán � castellano). Estudio sociolingüístico, Castelló, Universitat Jaume I, 1993, p. 11.
24 Peter Trudgill: Sociolinguistics. An introduction to Language and Society, Harmondsworth, Penguin,
1974, rev., 1983, 19886, p. 32.
25 El paràgraf complet és: «La sociolingüística estudia l’ús lingüístic –distint de l’estructura lingüística,
objecte de la lingüística estricta. Fonamentalment, l’ús és el fet mateix que la llengua és efectivament
usada. L’existència de la llengua en general –sempre en forma de varietats particulars (idiomes, estils,
argots, tractament, etc.)– consisteix precisament en el seu ús. L’ús engloba així les condicions
d’existència de la llengua –també les nocions sobre ella i les actituds envers ella–, i ha estat definit com
a la totalitat de les connexions i interaccions entre la llengua i la matriu sociocultural dins la qual
ocorre i opera. La sociolingüística postula que l’ús lingüístic pot ésser descrit, analitzat i explicat
sistemàticament.» (L. V. Aracil: «Sociolingüística», a Ictineu, Diccionari de les Ciències de la Societat
als Països Catalans, Barcelona, Edicions 62, 1979, reproduït en Papers de Sociolingüística , ed. Enric
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La representació que introdueix el fragment anterior entén l'ús des de la

categoria aristotèlica d'acte i és susceptible de rebre dues crítiques. La primera és que,

subreptíciament, desplaça la noció de competència a l'àmbit de la categoria de

potència, la qual cosa serà criticada més endavant. La segona crítica és que fa difícil

la seua operativització. Val a dir, establir quant i no només quan. Només un

inversemblant dispositiu panòptic (i panacústic) podria realitzar una descripció

científica de l'ús de la llengua en situacions de bilingüisme o multilingüisme social. El

recurs a les tècniques demoscòpiques no està exempt de dificultats, entre d'altres que

seran comentades més endavant, el fet que, a hores d'ara, no s'haja realitzat, estudiat i

publicat, una enquesta d'ús a la totalitat del nostre domini lingüístic. En qualsevol cas,

les enquestes sociolingüístiques informarien sobre l'ús «social», caldria afegir encara

una recerca sobre l'ús «públic», segons la distinció emprada per F. Vallverdú en el seu

estudi sobre l'ús de la llengua 26. En aquesta Tesi es defensarà que cal ampliar la

definició anterior per introduir, i no pas de manera secundària, les competències.

La relació entre l'ús i les competències no es pot reduir a l'articulació entre una

potència i la seua actualització. El vincle és molt més complexe. El següent fragment

d'un article de William Mackey comenta la complexitat de la relació entre

competència i ús, i barra el pas a la seua conceptualització en termes de potència i

acte:

                                                                                                                               

Montaner, Barcelona, La Magrana, 1982, p. 95-113, cit. p. 95; també p. 81). Un altre fragment
semblant del mateix autor: «Podríem definir l’ús lingüístic com la totalitat de les relacions existencials
(necessàriament dinàmiques) entre la llengua i la resta del sistema sociocultural.» (Lluís V. Aracil:
«Educació i Sociolingüística», Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 2 (1979), arreplegat en
Papers de Sociolingüística, p. 129-217, cit. p. 143). L’expressió d’Aracil «l’ús és el fet mateix que la
llengua és efectivament usada», de la primera definició, remet a una altra determinació clàssica que
tampoc no pot eludir que l’element a definir aparega en certa manera en la definició, la determinació
del concepte d’acte del llibre IX de la Metafísica d’Aristòtil: «L’acte és l’existència en la realitat, però
no de la manera que diguem que ella existeix quan està en potència [...] sinó quan està en acte.»
Aristòtil: Metafísica, IX, 6, 1048, manllevat de Rodolfo Mondolfo: El pensamiento antiguo. Historia de
la filosofía greco-romana, vol. II, Buenos Aires, Losada, 1980, p. 34 i ss.
26 Francesc Vallverdú: L'ús del català: Un futur controvertit, Barcelona, Edicions 62, 1990, 19922

(Idees; 72). Vallverdú pren d'Aracil el concepte «extensió social» i defineix ús «públic» com l'ús de la
llengua als àmbits públics de l'administració, l'ensenyament i els mitjans de comunicació. També a
l'article «L'extensió social del català durant mig segle (1939-1989)», en Joan Martí (ed.): Processos de
normalització lingüística: l'extensió d'ús social i la normativització, Barcelona, Columna, 1991.
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[...] He publicat un treball intitulat l'Irredentisme lingüístic [...].
Hi havia una relació unívoca entre, en primer lloc, la competència
lingüística i la utilització de la llengua. Això vol dir que si la gent és
competent i domina la llengua, en fa ús, tot i que naturalment cal
mesurar-ne el grau de competència. Ens trobem per força davant de
fenòmens que s'han de considerar amb relativitat. Entre dos
interlocutors que es troben en un carrer de Dublin i l'un parla molt bé
l'irlandès i l'altre també però no tant, la conversa passarà a l'anglès. És
una qüestió de comparabilitat de competències. I forçosament si l'un
parla molt bé i l'altre no domina la llengua, bilingües com són tots dos,
continuaran en anglès. Per això no hi ha gaires irlandesos que es parlin
en llur llengua, perquè molt pocs en tenen un nivell prou alt de
competència. De vegades amb un nivell una mica inferior pot anar bé
però no gaire estona, ja que en general són incapaços de dir amb
propietat el que volen dir-se. També hem observat una relació
igualment unívoca, sempre dins la relació competència-utilització,
entre la utilització per efecte de la competència i allò que en diem les
actituds. Per exemple, els individus que dominaven bé la llengua i la
utilitzaven hi eren molt més a favor que els altres. La conclusió de tota
aquesta enorme investigació era una cosa tan senzilla com la
competència lingüística. Tot podia canviar de sentit, per dir-ho així,
només alçant el nivell de competència.27

Com assenyala Basil Bernstein28, el concepte de competència no només ha

estat introduït a la Lingüística (Noam Chomsky) i a la Sociolingüística (Dell Hymes),

sinó que també és present en altres disciplines, com ara la Psicologia (la competència

cognitiva de Jean Piaget), l’Antropologia social (la competència cultural de J. C.

Lévi-Strauss), la Sociologia (la competència dels membres d’un grup de Garfinkel) i

la Sociologia de l’educació (els estudis sociologicolingüístics del mateix Bernstein).

                                                
27 W. Mackey: «Consideracions sobre la sociolingüística catalana», Treballs de sociolingüística
catalana, 6 (1986), pp. 21-31, cit., p. 25. Sobre la situació de parla entre una persona bilingüe i una
altra monolingüe, i la interferència lingüística que s'hi produeix, vg. Uriel Weinreich: Llengües en
contacte, p. 184-185. També Kremnitz reconeix una articulació dialèctica entre competència i ús, quan
escriu, comentant Weinreich: «...el grau de competència encara no diu gaire cosa sobre l'actuació
(performance), és a dir, l'ús real que un parlant fa de diverses llengües (es pot assumir amb molta raó
que una alta freqüència d'ús augmenta i assegura la competència, mentre que una de baixa la
disminueix a poc a poc).» (Multilingüisme social, Barcelona, Edicions 62, 1993, p. 41).
28 Trad. B. Bernstein (1998): Pedagogía, control simbólico e identidad, Madrid, Morata, 1998, p. 70.
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Caldria afegir la importància que pren el concepte a l'anàlisi dels sistemes de formació

i de qualificació professional29.

El concepte de competència lingüística fou proposat per la lingüística

generativista de N. Chomsky, que el preferí a la noció de coneixement de la llengua,

ja que expressava millor la creativitat dels parlants. Competència s’entenia com el

coneixement interioritzat que un parlant té de la seua pròpia llengua, amb

independència del context. La sociolingüística etnogràfica, a partir de l’obra de D.

Hymes, ha accentuat el paper de la situació de parla i ha englobat la competència

lingüística en una noció més ampla, la competència comunicativa, i aquesta fins i tot

en la competència cultural30. També des del camp de la Sociologia han estat

formulades crítiques a la competència chomskyniana. Per exemple, P. Bourdieu, a

partir de l'elaboració del concepte d'«habitus» (que serà comentat més endavant, al

capítol quart), afirma:

L'habitus lingüístic, definit a grans trets, es distingeix de la
competència de tipus chomskyà pel fet de ser el producte de
condicions socials i pel fet de no ser simplement producció de discurs,
sinó producció de discurs ajustat a una «situació» o, més bé, ajustat a
un mercat o a un camp. [La noció de situació] s'ha emprat, en
particular, per a qüestionar els pressuposts implícits del model
saussurià en el qual la parla (com en Chomsky la competència) es
redueix a un acte d'execució, entesa aquesta paraula en el mateix sentit
que quan es parla de l'execució d'una obra de música, però també de
l'execució d'una ordre. La noció de situació ens recorda que hi ha una
lògica específica de l'execució; que allò que esdevé al nivell de

                                                
29 G. Torres; F. J. Hernàndez: Los sistemas de cualificación profesional, Alzira, Germania, 2000.
Significativament, els sistemes de qualificació introdueixen la noció «unitat de competència» en termes
atomistes, val a dir, com a capacitat no subdividible.
30 R. Wardhaugh: An Introduction to Sociolinguistics, Oxford (Regne Unit); Cambridge (EUA),
Blackwell, 1986, 19922, pp. 372-373; F. Moreno Fernández: Principios de sociolingüística y sociología
del lenguaje , Barcelona, Ariel, 1998, pp. 203-206; E. Boix; F. X. Moreno Vila: Sociolingüística de la
llengua catalana, Barcelona, Ariel, 1998, p. 116-118. Alguns textos de L. V. Aracil permetrien
aproximar la seua noció d'ús lingüístic, definit reiteradament en termes de totalitat, a la noció de
competència. Per exemple, aquest fragment: «La substitució lingüística pressuposa la coexistència i el
contacte entre dos idiomes (o varietats), i ocorre quan l’un "guanya terreny" a costa de l’altre, que en
"perd". El terreny en qüestió consisteix evidentment en àmbits d’ús [...]. Per diverses raons, em sembla
convenient d’anomenar dominant la varietat lingüística que "avança", i recessiva la que "recula". [...]
La substitució és total quan el seu terme és l’extinció (àlias "oblit") de la varietat recessiva.» (Lluís V.
Aracil: «Educació i Sociolingüística», en Papers de Sociolingüística , pp. 163-164). És clar que «oblit»
és un terme que es refereix a competències i no pas a ús.
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l'execució no es pot deduir simplement del coneixement de la
competència.31

Més endavant 32 s'afegiran més explicacions sobre la posició de Bourdieu i la

seua manera d'entendre el «mercat lingüístic» o, altrament dit, «l'economia dels

intercanvis lingüístics». La qüestió que cal plantejar ara és si aquesta noció de

competència s'ha d'entendre de manera «mol·lecular» o de manera «atomista».

Des de la seua formulació al camp de la Sociolingüística, l'estudi de la

competència ha seguit, per dir-ho així, un camí analític.

Diversos treballs han intentat identificar els elements de la competència

comunicativa (la qual subsumiria la competència lingüística). Per exemple, Gaetano

Berruto, en un estudi de 1974, distingia set (sub)competències que concorrerien a

constituir la competència comunicativa: la competència lingüística (que inclou:

competència fonològica, semàntica, sintàctica i textual), la paralingüística (variacions

prosòdiques, elements fònics, etc.), la competència cinètica (signes, gestos, etc.), la

proxèmica (distància, contacte físic, etc.), la performativa (d'actuar lingüísticament),

la pragmàtica (fer un ús adequat dels signes lingüístics) i la sociocultural

                                                
31 P. Bourdieu (1978): «El mercado lingüístico», en Cuestiones de Sociología, Madrid, Istmo, 2000, p.
120. També: «Aquesta noció d'habitus té una llarga tradició: l'escolàstica l'emprà per traduir la hexis
d'Aristòtil (se la retroba en Durkheim qui, en L'evolució pedagògica en França , assenyala que
l'educació cristiana hagué de resoldre els problemes plantejats per la necessitat de modelar habitus
cristians amb una cultura pagana; i també en Mauss, en el famós text sobre les tècnicques del cos. Però
cap d'aquests autors li fa jugar un paper decisiu). Per què vaig anar a buscar aquesta vella palabra?
Perquè aquesta noció d'habitus permet enunciar una cosa semblant a allò que evoca la noció d'hàbit, al
temps que es distingeix en un punt essencial. L'habitus, com indica la pròpia paraula, és allò que s'ha
adquirit, però que s'ha encarnat de forma duradora en el cos en forma de disposicions permanents. La
noció recorda així contantment que es refereix a una cosa històrica, que està vinculada a la història
individual, i que s'inscriu en un mode de pensament genètic, en oposició a modes de pensament
essencialistes (com ara la noció de competència que es troba en el lèxic chomskyà). A més,
l'escolàstica incloïa també sota el nombre d'habitus una cosa així com una propietat, un capital . I, de
fet, l'habitus és un capital, però que, en estar incorporat, es presenta sota l'aparença d'allò innat. I per
què no dir hàbit? L'hàbit es considera espontàniament com repetitiu, mecànic, automàtic, més
reproductor que productor. Mentres que jo volia insistir en la idea de què l'habitus és una cosa
potencialment generadora. L'habitus és, en poques paraules, un producte dels condicionaments que
tendeix a reproduir la lògica objectiva dels condicionaments encara que sotmetent-la a una
transformació; és una mena de màquina transformadora que fa que «reproduím» les condicions socials
de la nostra pròpia producció, encara que d'una manera relativament imprevisible, d'una manera tal que
no es pot passar simplement i mecànica del coneixement de les condicions de producció al
coneixement dels productes.» (P. Bourdieu: Cuestiones de Sociología, pp. 132-133).
32 Presentació del cap. 4t.



30  El valencià a València

(reconeixement de situacions socials, relacions de rols, etc.)33. També hi ha la

proposta de Canale i Swain de subdividir-la en quatre tipus: la competència

gramatical, la sociolingüística, la discursiva i l’estratègica. Per la seua banda, E.

Zuanelli Sonino n’identifica cinc (sub)competències: competència pragmàtica,

performativa, textual, psicosocial i sociolingüística. El mateix D. Hymes proposa deu

(sub)competències, tot afegint a aquelles enunciades per Berruto, la competència

narrativa, la conversacional i la social34.

Paradoxalment, el procés analític d'estudi de la competència comunicativa, val

a dir, la seua subdivisió en subcompetències, sembla allunyar la possibilitat d’un

tractament empíric. El mateix Berruto, en tornar sobre el tema recentment, conclou

que «la noció de competència comunicativa és fonamentalment un concepte

programàtic, que indica una perspectiva de recerca i ens proporciona un marc

orientatiu global, [que] és relativament poc important en el pla operatiu»35. Per

superar aquesta aporia, es formula ací la noció de competència dialèctica. S'entén

«dialèctica» amb el doble sentit d'oposada a «aritmomòrfica» (segons la distinció de

Georgescu-Roegen) i que permet superar els entrebancs d'una determinació

«analítica» (segons comentava Berruto).

Per operativitzar la competència dialèctica (competència, a partir d'ara) es

considerarà tendencialment equivalent a l'autoatribució de competència (de vegades

impròpiament anomenat «coneixement») en una enquesta sociolingüística habitual.

Aquest criteri es fonamenta en dos arguments complementaris: l'argument «lúdic» i el

«didàctic».

                                                
33 G. Berruto: La sociolinguistica , Bolonya: Zanichelli, 1974, pp. 45-46, cit. segons la trad. cast. La
sociolingüística , Mèxic, Nueva imagen, 1975, pp. 70-71.
34 M. Canale i M. Swain: «Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language
Teaching and Testing», Applied. Linguistics 1, 1, 1-47, cit. per E. Boix; F. X. Moreno Vila:
Sociolingüística de la llengua catalana, p. 116;, E. Zuanelli Sonino: La competenza comunicativa ,
Torí: Boringhieri, 1981, Dell Hymes: «Communicative Competence», en U. Ammon; N. Dittmar; K. J.
Mattheier (eds.): Sociolinguistics / Soziolinguistik , vol. I. Berlín; Nova York, W. de Gruyter, 1987, pp.
219-229, cit., p. 220, cits. G. Berruto: Fondamenti di sociolinguistica, Roma; Bari, Laterza, 1995,
19982, pp. 79-85.
35 G. Berruto: Fondamenti di sociolinguistica , p. 82.
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Del repertori d’imatges per entendre el llenguatge que han estat formulades als

darrers anys, la seua representació com un «joc»36 de L. Wittgenstein, ha gaudit d’un

ampli reconeixement en filosofia del llenguatge 37. L’acurada anàlisi del joc i dels

processos lingüístics i hermenèutics en general realitzada per H. G. Gadamer38 permet

justificar la identitat, diguem-ne, tendencial entre autoatribuir-se el paper de possible

participant en el joc i ser competent per seguir les seues regles. Ningú no pot

considerar-se un eventual participant si no disposa de la capacitat de jugar de manera

reglada, i viceversa. Les conseqüències de la imatge lúdica del llenguatge de

Wittgenstein han estat tretes per la didàctica de la llengua. No és per casualitat que la

mateixa noció de «competència comunicativa» sorgesca en el context de l’adquisició i

el desenvolupament de les llengües, és a dir al camp de la didàctica39. És clar també

que per al coneixement no es pot acceptar el mateix criteri, val a dir, fer-lo

tendencialment equivalent a la seua autoatribució. Si així fóra, els docents ja fa temps

que haurien substituït els exàmens per autoavaluacions. En tant que noció dialèctica,

la competència es distingeix del coneixement, concepte que segons la consideració

habitual és una noció aritmomòrfica. Per això, els processos de reforma de l'educació i

dels subsistemes de la formació professional plantegen reiteradament la relació entre

els coneixements i les competències40.

En els paràgrafs anteriors s'ha justificat una distinció estricta entre

coneixements i competències, a partir del caràcter aritmomòrfic dels primers i el

caràcter dialèctic de les segones, i s'ha argumentat una manera per resoldre la

                                                
36 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen , Frankfurt: Suhrkamp, 19823 (Suhrkamp
Taschenbuch Wissenschaft; 203), §§ 7, 81, 83, 108, 341, 562, 565.
37 Sobre els límites d’aquesta consideració, vg. Jürgen Habermas: Teoría de la acción comunicativa:
Complementos y estudios previos, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 58-76.
38 Hans Georg Gadamer: Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca,
Sígueme, 1977 (Hermeneia; 7), pp. 143-181.
39 Dell Hymes: On Communicative Competence, Filadèlfia, University of Pennsylvania Press; reed. en
J. B. Pride ; J. Holmes: Sociolinguistics, Harmondsworth, Penguin, 1972, pp. 269-293. La primera
versió d'aquest treball es presentà a la Research Plannig Conference on Language Development among
Disadvantaged Children, celebrada a la Universitat de Yeshiva, en 1966. Vg. Francisco Moreno
Fernández: Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje , p. 322. També: R. Shuy:
«Quantitative Language Data: a Case for and some Warnings against», Anthropology and Educational
Quarterly 1 (1977), pp. 78-82, cit. Emili Boix i Fuster; F. Xavier Moreno Vila: Sociolingüística de la
llengua catalana, p. 117.
40 G. Torres; F. J. Hernàndez: Sistemas de cualificación profesional, passim.
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dificultat d'operativitzar les competències, que presenten relacions no unidireccionals

amb l'ús. Aquesta posició podria ser qualificada de nominalista i rebre, com ha

esdevingut freqüentment quan s'ha formulat algun nominalisme en la història del

pensament, crítiques de reduccionisme. Per barrar el pas a aquestes crítiques, cal

també argumentar a contrariis, i mostrar com de no admetre la distinció presentada,

es pot arribar a conclusions infundades. Així, per exemple, una teoria de la societat

que partesca de la centralitat de l’acció comunicativa i no introduïra la distinció

esmentada, podria traduir la competència dels parlants en termes de coneixement (per

exemple, de la situació ideal en què es podria realitzar la parla) i proposar un cert

saber a priori, amb pretensions normatives, un preconeixement que recorda

l’Urwissen de Schelling. Un altre exemple, ja al camp de la Sociolingüística, és un

raonament que apareix en alguns llibres d’aquesta disciplina. Si partim de la

consideració de situacions de bilingüisme o multilingüisme, i no realitzem una

distinció entre coneixement i competència, deduirem del diversos graus de

coneixement que tenen les persones de les diferents llengües que aquestes es troben

en situació d'asimetria; si hi ha asimetria, els parlants no podrien realitzar

igualitàriament les seues competències per a les diverses funcions, per la qual cosa

hauríem de concloure que hi ha una situació de dominació d'una llengua respecte

d'altra o altres, les quals, en patir-la, estaran excloses d'alguns àmbits funcionals41. En

                                                
41 El documentat estudi de Georg Kremnitz, alemany i catedràtic de filologia romànica a Viena, sobre
el Multilingüisme social argumenta, en cert sentit, d'aquesta manera, tot confonent competència i
coneixement: «Com ja hem dit, [el bilingüisme simètric] és força poc freqüent a la pràctica. Es podria
anar més lluny encara i afirmar que tampoc en la teoria no és gaire imaginable si no volem suposar que
les experiències dels parlants afectats en les dues llengües es corresponen completament. A més, ja és
força poc probable que cap parlant no pugui afirmar que domina perfectament una sola llengua (sic).
Naturalment, en determinats casos, un parlant pot aconseguir una competència tan alta de dues llengües
(o encara menys freqüent, de més de dues llengües) que podria passar pràcticament per un bilingüe
simètric. En el cas de llengües que disposen d'un codi escrit, un bilingüisme simètric exigeix també un
domini corresponent de l'escriptura. [...] Sens dubte, el bilingüisme asimètric és, de bon tros, el cas més
freqüent. Aquí, cal distingir entre casos en què una llengua és dominada en menor grau que una altra
pel que fa a totes les facilitats lingüístiques (entendre, parlar, llegir, escriure), casos en què una
competència pot ser igualment desenvolupada en ambdues llengües i altres no, i finalment casos en què
solament algunes competències lingüístiques estan desenvolupades individualment fins a un cert punt:
es pot ser capaç de llegir certes llengües o d'entendre-les, sense parlar-les, ni escriure-les. També cal
tenir en compte que el grau de competència pot variar en dues direccions: en qualsevol llengua es pot
guanyar i perdre competència (per manca de pràctica). Car aquests moviments es produeixen dins el
parlant al mateix temps, però en direccions diferents, la configuració de les competències en conjunt
pot canviar. És a dir: una llengua principal pot ser substituïda parcialment o per complet. Aquestes
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aquest punt la recerca sociolingüística tendria el camp lliure per deixar la feixuga

tasca d'analitzar competències, coneixements i usos dels parlants, i llançar-se a

detectar l'evanescent presència o absència de les llengües dominades als diversos

àmbits funcionals. La fenomenologia podrà justificar tant la destresa en la intuició

com la justificació etno-lingüi-metodològica. Les referències a l'estructura social

s'hauran perdut pel camí, o en el millor dels casos s'hauran transformat en assumpte

de decisió. Front a aquesta argumentació habitual, només cal recordar vehementment

que la relació entre les competències dels parlants i els seus usos lingüístics són

l'expressió de les competències socials i de la competència social. Bourdieu ho

argumenta de manera adequada:

Allò que està en joc des del moment en què dos interlocutors
parlen entre ells és la relació objectiva entre les seues competències, no
només les seues competències lingüístiques (el seu major o menor
domini del llenguatge legítim), sinó també tot el conjunt de les seues
competències socials, el seu dret a parlar, que depén objectivament del
seu sexe, edat, religió, status econòmic i status social, i moltes d'altres
informacions que podrien coneixer-se de primer moment o ser
anticipades gràcies a índexs imperceptibles (és cortés, du una
condecoració, etc.). Aquesta relació li confereix la seua estructura al
mercat i defineix un determinat tipus de llei de formació de preus. Hi
ha una microeconomia i una macroeconomia dels productes lingüístics,
tot tenint clar que la microeconomia mai no és auònoma respecte a les
lleis macroeconòmiques. Per exemple, en una situació de bilingüisme
s'observa que el locutor canvia de llengua d'una manera que no té res
d'al·leatòria. He pogut observar, tant a Algèria com a un poble bearnés,
que les persones canvien de llengua segons el tema que aborden, però
també segons el mercat, segons l'estructura de relació entre els
interlocutors, de manera que la propensió a adoptar la llengua
dominant augmenta amb la posició de la persona a la qual es parla en
la jerarquia anticipada de les competències lingüístiques: un s'esforça
per adreçar-se en el millor francés possible a algú que es considera
important; la llengua dominant domina tant més quant més
completament dominen els dominants el mercat particular.42

                                                                                                                               

alteracions són encara més freqüents en multilingües, els contactes lingüístics dels quals canvien per
raons biogràfiques. Així, una de les seves llengües secundàries pot "substituir" una altra.»
42 Trad. de P. Bourdieu: Cuestiones de Sociología, Madrid, Istmo, 2000, p. 106-107.
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1.3. Competències, incompetències, subcompetències i

sobrecompetències

Les distincions habituals entre, d’una banda, llenguatge oral i llenguatge escrit,

i, d’altra banda, entre l’emissor i el receptor de la comunicació, i per tant entre un

disposició activa i una altra de passiva (receptiva, més bé), permet establir la distinció

entre:

–competència oral passiva (abreviada: COP),

–competència oral activa (COA),

–competència escrita passiva (CEP),

–competència escrita activa (CEA).

És a dir, allò que se sintetitza habitualment com a disposar de la capacitat

d’entendre, de parlar, de llegir o d’escriure una llengua. A aquestes competències els

correspon respectivament la sèrie d’incompetències43 següents:

–incompetència oral passiva (abreviada: IOP),

–incompetència oral activa (IOA),

–incompetència escrita passiva (IEP),

–incompetència escrita activa (IEA).

Han estat formulades al nostre àmbit diverses possibilitats d’integrar les

competències dialèctiques en un coeficient o índex unitari. M. Reixach i J. M. Aymà

n’han fet algunes propostes.

Modest Reixach ha plantejat reiteradament l’elaboració d’un índex o

coeficient integrador. Així va proposar primer el càlcul d’un «índex general de

                                                
43 Sobre la noció d'incompetència comunicativa, vg. R. A. Hudson: La sociolingüística, Barcelona,
Anagrama, 1981, pp. 230-241.
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catalanització lingüística»44, revisat més tard com a «coeficient de competència»

(CC)45, i que es pot formular així:

CC = Σ (COP, COA, CEP, CEA) / 4
(Si COP, COA, CEP i CEA estan expressades percentualment, 0 ≥ CC ≥ 1)

Com reconeix el mateix Reixach, CC introdueix «un cert grau de polisèmia».

Lògicament, el mateix valor de CC pot correspondre a situacions ben diferents.

També s’hi fa abstracció del diferent paper que juguen els distints tipus de

competències en els processos de planificació lingüística.

Josep M. Aymà i Aubeyzon també ha proposat un índex de caràcter

integrador, que anomena Índex de Normalització Lingüística a Catalunya (INLAC)46.

L’INLAC seria el resultat de dos índexs: un d’«individual» i un altre de «col·lectiu».

El primer s’hauria d’obtenir mitjançant una enquesta especialment dissenyada per al

cas, o bé a través dels padrons. L’índex col·lectiu també s’hauria de compondre d’una

part «general» i d’una altra «cultural» o «política». L’índex general es podria

confeccionar mitjançant una macroenquesta a l’univers poblacional, i d’una sèrie de

«seguiments». Per tal de ponderar fets objectius, Aymà proposa establir la mitjana del

temps dedicat a cadascuna de les possibilitats comunicatives de la llengua (escoltar,

parlar, llegir i escriure). La proposta d’Aymà necessitaria d’una significativa sèrie de

càlculs complementaris (p. ex., establir la composició de la «cistella de la compra»

comunicativa), no exempts de dificultats de mesurament. La polisèmia d’una

hipotètica INLAC seria encara superior a la del CC enunciat adés.

Lògicament, el procés d’assolir competències suposa un cert esforç. Hi ha

estratègies socials per a minimitzar l’esforç d’assolir les competències «establertes»

per la societat. Així, precisament, es justifica el sistema educatiu. En l’àmbit

                                                
44 Modest Reixach: Coneixement i ús de la llengua catalana a la província de Barcelona. Anàlisi dels
resultats del Padró de 1975 i de l'avanç de 1981, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, 1985, pp. 34, 36-37 i 44.
45 Modest Reixach, Difusió social del coneixement de la llengua catalana. Anàlisi de les dades
comunicatives del Padró d'Habitants de 1986 de Catalunya, Illes Balears i País Valencià , Barcelona,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990 (Publicacions de l'Institut de
Sociolingüística Catalana, Estudis; 2), pp. 21 i ss.
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lingüístic, per exemple, la bibliografia sobre immersió n’és una prova. És habitual

també la representació que relacionaria dues competències en termes d’afavoriment:

el fet de disposar d’una facilitaria l’assoliment de l’altra47. Per al cas de les llengües,

podem definir com a «subcompetència» la representació segons la qual l’adquisició

d’una competència dialèctica afavoreix la disposició d'una altra. «Sub» vol dir,

aleshores, «infra», allò que hi ha per baix i no «minus». El cas contrari, aquella

representació segons la qual l’assoliment d’una competència no beneficia el disposar-

ne d’una altra (bé perquè n’és indiferent, bé perquè augmenta l’esforç d’adquirir-la),

s’anomena ací «sobrecompetència». Les definicions anteriors ubiquen la

subcompetència i la sobrecompetència en el terreny de les representacions. Ara bé, pel

caràcter de les competències dialèctiques ja comentat (a propòsit dels arguments lúdic

i didàctic), cal enunciar la possibilitat que la representació d’una situació de

subcompetència l’afavoresca i viceversa. Per exemple, és clar que una situació que es

represente com a sobrecompetència determinarà que els individus substituesquen, més

o menys conscientment, una de les llengües en litigi, mitjançant processos

d’hibridació i desplaçament, que poden esdevenir simultàniament.

Cal distingir la sobrecompetència del sobreaprenentatge. El sobreaprenentatge

es defineix com la superació del criteri d’aprenentatge (una vegada que s’obté la

resposta pretesa per part d’un subjecte, es continua subministrant-li assaigs

d’ensinistrament48). El sobreaprenentatge produeix una consolidació de la conducta o

resposta desitjada. La sobrecompetència podria tenir, en determinades circumstàncies,

un efecte contrari: la pèrdua diferida de la competència.49 Per últim, cal repetir que els

                                                                                                                               
46 Josep M. Aymà i Aubeyzon: «Mesurament del procés de normalització lingüística», en Actes de la II
Trobada de Sociolingüistes Catalans (Tortosa, 1990), Barcelona, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, 1994, pp. 33-39.
47 Per exemple, s’accepta habitualment que les persones posseïdores del carnet de conduir vehicles
automòbils (és a dir, aquelles a les quals l’estat els ha certificat la competència per conduir-los de
manera segura) poden obtenir automàticament la llicència per conduir ciclomotors. I això, malgrat que
la conducció segura de ciclomotors exigeix, per exemple, mantenir l’equilibri sobre dues rodes, una
destresa que no s’exigeix per a la certificació del carnet de conduir.
48 Vg. DCE, s.v. sobreaprendizaje.
49 «Podria tenir, en determinades circumstàncies...», perquè hi ha l'excepció de la promoció de l'hebreu
a Palestina des del 1880, amb l'objectiu d'afavorir l'autodeterminació política (vg. Robert L. Cooper: La
planificació lingüística y el cambio social , Madrid, Cambridge University Press, 1997 (Linguïstica),
pp. 20-23).
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conceptes definits adés tenen el significat invers que aquell que una lectura no atenta

podria suggerir, ja que la subcompetència no s'entén com a minuscompetència, i la

sobrecompetència no s'entén com a sobreaprenentatge.

1.4. La norma de la llengua i les competències orals i escrites

S'introdueix ací50 la noció «norma social de la llengua» (que, per abreviar,

s'escriurà de vegades: «norma de la llengua») a fi de definir una constel·lació de

competències per a una col·lectivitat, determinada socialment. Aquest concepte s'ha

de distingir d'altres habituals, com ara «normalització lingüística» i

«normativització», quan aquests fan referència a la normativització gramatical51.

Per «norma social de la llengua» s'entén un model, val a dir, un pont entre la

sintàctica i la semàntica d'un sistema 52. El concepte «norma social de la llengua» és

anàleg a la «norma de l'ocupació» (o «relació normal de treball»), una noció habitual

en l'estudi de les relacions laborals53. La norma social de l'ocupació inclou una tensió

entre la descripció i la prescripció (la forma d'ocupació estadísticament normal

serveix de model a la legislació laboral; i, viceversa, l'extensió de formes anormals es

trasllada a la legislació augmentat la precarietat), referida a competències que en el

cas de les llengües, com ha estat explicat, s'articulen plurívocament amb els usos i es

representen en termes de sub o sobrecompetència.

Es fa servir en aquesta tesi «norma social de la llengua» en lloc de «lleialtat

lingüística». Etimològicament, lleialtat té a veure precisament amb la capacitat de

                                                
50 Sense cap ànim d'originalitat. Albert Bastardas, per exemple, parla de «norma d'ús lingüístic» en el
seu article «Comportament lingüístic i canvi social» en Joan Martí (ed.): Processos de normalització
lingüística: l'extensió d'ús social i la normativització, pp. 41-63, cit., p. 50.
51 Vg. Francesc Pérez Moragon: Les Normes de Castelló, València, Tres i quatre, 1982.
52 Julián Velarde Lombraña: «Modelo», en Reyes, Román (ed.): Terminología científico-social.
Aproximación crítica, Barcelona, Anthropos, 1988.



38  El valencià a València

seguir una llei, i aquesta, des dels debats clàssics dels sofistes grecs, s'ha de relacionar

amb normes socials establertes, determinades de manera no natural (nomos-fisis).

Però el terme «lleialtat» es difícilment separable de les seues connotacions morals (de

fet, la doble "L" coronada de l'escut de la ciutat de València s'hi refereix directament).

A més, la lleialtat lingüística ha estat descrita com una mena d'«estat mental». Així

apareix, per ejemple, en aquest fragment d'U. Weinreich:

L'estudi sociolingüístic del contacte de llengües necessita un
terme que descriga un fenomen que es corresponga amb el de llengua
aproximadament com nacionalisme es correspon amb nacionalitat.
Amb aquesta intenció proposem el terme lleialtat lingüística. Una
llengua, com una nacionalitat, es pot considerar com un conjunt de
normes de comportament; la lleialtat lingüística, com el nacionalisme,
designaria l'estat mental en què la llengua (com la nacionalitat), en tant
que ens intangible, i en contrast amb altres llengües, assumeix una
posició elevada en l'escala de valors, posició que necessita ser
defensada.»54

A diferència d'altres autors, la preocupació d'aquesta Tesi no és determinar les

representacions socials, sinó la societat mateixa55. Per això, es prefereix la noció

«norma social» a «lleialtat».

                                                                                                                               
53 Vg. Carlos Prieto: La crisis del empleo en Europa, 2 vols., Alzira, Germania, 1999, especialment la
introducció de l'editor i l'article de Rainer Dombois, «La erosión de las relaciones laborales en
Alemania y las nuevas estrategias del empleo», vol. I, pp. 83-138.
54 Llengües en contacte, p. 221.
55 En oposició a allò arreplegat al llibre d'E. Querol (Els valencians i el valencià , Paiporta: Denes 10,
2000 (Col·lecció d'investigació Francesc Ferrer i Pastor; 7),  potser no resulte «vell i infructuós [el]
debat sobre què és psicològic i què és sociològic» (p. 82), Tal volta es podria acceptar que «hi ha una
interacció constant entre la representació i la realitat, [que] és com una mena de doble inclusió: la
realitat està en la representació i la representació està en la realitat. O, vist, d'una altra manera, hi ha
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una retroalimentació.» (p. 99). La qüestió que ha d'ocupar la recerca és, tot just, destriar què forma
parte de las representacions i què correspon a l'estructura social real.
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Capítol segon. Interés de la Tesi

En general, l’activitat lingüística ha estat assenyalada com la més important de

les manifestacions d’una comunitat humana 56. La nostra Llei de Promoció i Ús del

Valencià (LUEV) arreplega aquest caracter , tot afirmant que és «la més peculiar

senya d'identitat»:

La Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable en la
defensa del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana i d’una
manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i
pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya
d’identitat. (LUEV, Preàmbul, IV).

El llenguatge no és només un «fenomen» que emergeix de la comunitat i que

pot constituir la seua més important senya d'identitat, sinó que també és un dispositiu

que actua sobre ella. Com resumia Jesús Ibáñez, mentre els codis genètics regulen

l’orde biològic, els codis lingüístics regulen l’orde social: «L’orde social és l’orde del

dir: està fet de dictats (camins prescrits) i interdiccions (camins proscrits). Cada

individu és regulat per una xarxa de dictats i interdiccions. Així resten determinades la

                                                
56 Giuseppe Taviani n’afirma: «L’activitat lingüística és la més important i complexa de les
manifestacions que caracteritzen la vida d’una comunitat humana: és la més important perquè –
elaborant i adaptant a les exigències de la comunicació un instrument extremament dúctil i sensible,
capaç de formular qualsevol tipus d’enunciat i de vehicular tota mena d’expressió– permet d’instaurar,
entre els membres d’una comunitat, un sistema ben articulat de relacions, que afavoreix el
desenvolupament material i cultural del grup; i, al mateix temps, és la més complexa, perquè l’activitat
lingüística s’exerceix a diferents nivells de les relacions comunitàries, des de la pura subsitència al de
la formulació de principis existencials i de teories filosòfiques.» («Història de la llengua», en AAVV:
Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Llibre Blanc sobre la Unitat de la Llengua
Catalana, Barcelona, Barcino, 1989, p. 9; d'aquest llarg article hi ha una edició en forma de llibre: Breu
Història de la Llengua Catalana, Barcelona, Edicions 62, 1994).



42  El valencià a València

seua posició social (si no escapa a la xarxa) o la seua trajectòria social (en la mesura

en què escapa a la xarxa)»57. Ara bé, el caràcter lingüístic atorga reflexivitat a la ciutat

(l’equivalent, front al camp, al cos biològic): l’ordre social és al·loplàstic: produeix

mutacions i/o idees; ignorar-les, tot fixant l’estat actual, és «signar la sentència de

mort».

No només, però, ha estat relacionada la llengua pròpia amb la identitat del

País. També ha estat establert el vincle entre el Cap i casal i el «conflicte» (lingüístics

i/o social) també ha estat documentada amb autoritat . El preàmbul de la Llei 7/1998,

de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana (GV), de Creació de l’Acadèmia

Valenciana de la Llengua (AVL), aprovada per les Corts Valencianes el 2 de setembre

de 1998, arreplega la part dispositiva del Dictamen del Consell Valencià de Cultura

(CVC) aprovat el 13 de juliol de 1998, on s’afirma explícitament:

També hem de dir que, a l’empara de l’Estatut d’Autonomia i
de l’autogovern que l’Estatut ha fet possible, hem assistit darrerament
a una clara milloria en el nivell de consideració i de prestigi social del
valencià, la qual cosa és una base favorable per a intentar amb
optimisme el redreçament necessari de la nostra llengua, a hores d’ara
tan malmesa per l’abandó i la desídia. Dissortadament, esta milloria es
troba entrebancada pel conflicte esterilitzador que es perpetua entre
nosaltres, especialment a la ciutat de València i la seua conurbació. Un
conflicte sobre el nom, la naturalesa i la normativa de la llengua pròpia
dels valencians que n’impedix la salut i que acumula les dificultats en
el procés de recuperació de la llengua que ens hauria d’identificar i
unir com a valencians, en compte de separar-nos. (Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, DOGV, núm. 3334)

El fragment anterior esdevé molt significatiu. En primer lloc, no refereix el

conflicte lingüístic al procés de castellanització (el que havia estat habitual en la

literatura sociolingüística), sinó a una disputa sobre «el nom, la naturalesa i la

normativa» del valencià58. En segon lloc, sembla incórrer en allò que denuncia: la

                                                
57 Jesús Ibáñez: «Los futuros de la ciudad», en Por una sociología de la vida cotidiana , Madrid, Siglo
XXI, 1994, p. 142 (primera edició de l’article en Alfoz, 1983).
58 En general, com afirma P. Bourdieu, «una situació lingüística mai no és exclusivament lingüística»
(Cuestiones de Sociología , Madrid, Istmo, 2000, p. 105). Pel que fa a aquesta disputa, cal dubter si hi
ha res de lingüístic. Mesos abans del dictàmen, Joan Garí havia escrit lúcidament: «Naturalment,
encara hi ha ingenus que pensen que el "problema lingüístic" és un problema lingüístic.» («El misteri
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perpetuació del conflicte sobre el nom s’enuncia amb una perífrasi habitual (la llengua

pròpia dels valencians), tot fugint d’aquelles altres determinacions que, tot just

enunciades per les autoritats culturals i normatives, haurien de concloure amb la

disputa59. Altrament dit, s’afirma un conflicte d’indeterminació que es vol conjurar

amb més indeterminació. En tercer lloc, proposa una tesi agosarada: el conflicte és

esterilitzador, com s’hauria esdevingut especialment a la ciutat de València. Caldria

tancar el conflicte sobre nom, naturalesa, etc., a fi que la llengua ens pogués

identificar i unir, en compte de separar-nos. El conflicte és esterilitzador perquè anima

l’enfrontament social, i això es relaciona amb el Cap i casal. El fragment estableix una

contraposició: Per una banda, s’hi produiria la recuperació general que el text reflexa

amb expressions positives: «clara milloria», «base favorable», «redreçament

necessari». Per una altra banda, es donaria al Cap i casal una situació adversa, que el

fragment descriu com «conflicte esterilitzador», que «impedeix la salut» i «acumula

les dificultats»; en definitiva el manteniment de «l’abandó i la desídia». Quin és el

fonament sociolingüístic d’aquesta contraposició?60

En general, són necessaris estudis sobre els contactes lingüístics a les ciutats,

que són comunitats urbanes multilingües. Com va assenyalar Uriel Weinreich61, és

evident que les ciutats que no presenten un nucli lingüístic únic són focus de contactes

                                                                                                                               

de la serotonina (Santiago Grisolía, genetista)», El Periòdic, desembre de 1997, arreplegat en Un ofici
del segle, Alzira, Set i mig, 1999 (Xènius; 2), p. 46.
59 El recurs a la perífrasi també es fa servir als llibres de text. A tall d'exemple, vet ací de quina manera
més alambicada el llibre de 1r de batxillerat de l'editorial Bromera (publicat l'any 2000) intenta explicar
l'origen de la nostra llengua sense emprar l'expressió «llengua catalana» (encara que s'hi parla de
«gallec», «portugués», «aragonés», «castellà» i «andalús»): «La Reconquesta s'inicià de nord a sud i,
de la mateixa manera que el gallec va donar lloc al portugués i el castellà a l'andalús, els aragonesos i
els catalans que van repoblar les terres valencianes, quan Jaume I va véncer els àrabs, van portar la seua
llengua. Des d'aleshores, en aquell Regne de València, acabat d'incorporar a la Corona d'Aragó, es
parla, a les comarques interiors –que van ser repoblades per aragonesos o castellans–, aragonés, que a
poc a poc es castellanitzarà totalment, i castellà; i a la resta de comarques es parla la varietat occidental
de la llengua.» (Textos i contextos, p. 168).
60 Ja Rafael L. Ninyoles aconsellava a les primeres planes de Conflicte lingüístic valencià (1969)
«véncer la viciosa propensió a convertir el nostre conflicte lingüístic en un dossier inacabable
d'anècdotes i de controvèrsies autobiogràfiques.» (Conflicte lingüístic valencià. Substitució lingüística i
ideologies diglòssiques, 2a ed., València, Tres i quatre, 1978, p. 22).
61 Uriel Weinreich: Llengües en contacte, Alzira, Bromera, 1996, pp. 205-206.
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interlingüístics molt extensos i íntims62. Les ciutats tenen un paper destacat en els

processos lingüístics, i quan esdevenen plurilingües i hi ha un alt nivell de contacte

intercultural, són focus de conflicte potencial63.

També R. Ninyoles ha destacat el paper de la ciutat com a factor d'unificació

idiomàtica, d'una banda, i com a centres emissors de models lingüístics, de novetats i

canvis culturals, d'una altra banda64.

A més d'aquest interés general, la recerca participa de l’interés per estudiar i

promoure les anomenades llengües menys difoses (lesser used languages, langues

moins répandues)65, que ha estat enunciat en diverses iniciatives polítiques66, de

                                                
62 José Luis Blas Arroyo addueix els estudis de Hill i Anderson per raonar l'interés de les ciutats en la
recerca sobre llengües en contacte (La interferencia lingüística en Valencia (dirección: catalán �
castellano). Estudio sociolingüístico, p. 5.
63 Vg. William R. Beer; James E. Jacob: Language Policy and National Unity, Totowa (New Jersey),
1985. Els autors distingeixen set variables notables en la predicció dels conflictes lingüístics i la seua
resolució: 1. industrial/en industrialització; 2. capitalisme democràtic/comunisme [estatisme]; 3.
centralitzat/federal; 4. grups de llengües regionals/grups de llengües urbanes; 5. dimensió
igual/dimensió desigual; 6. lingua franca/no lingua franca; 7. bilingüe/polilingüe.
64 «El lenguaje de las ciudades es producto de la confluencia de muchas variantes lingüísticas, dado
que absorben una masa de población procedente de las distintas zonas cuya forma de hablar
originaria se funde, por así decirlo, en una forma común. De este modo la ciudad se convierte en un
factor importante de unificación idiomàtica. Como recuerda Jespersen, "las lenguas comunes han sido
desarrolladas en sus características principales en las ciudades de Atenas, París, Londres, etc., pero
no por atenienses, parisinos o londinenses de nacimiento", sino por la gran masa de inmigrados de
todas partes del país que acaba hablando de una forma muy distinta a la de su lugar de procedencia.
»Las ciudades son, al propio tiempo, centros emisores de modelos lingüísticos, de novedades y
cambios culturales. Teniendo esto presente, cabría que nos preguntásemos hasta qué punto los
principales núcleos urbanos de Valencia [=País Valencià] han cumplido esa función lingüística a
escala regional» (Idioma y poder social, Madrid, Tecnos, 1972, p. 82).
65 Vg. Silvia Carrel: Palabras clave. Entre en el mundo de las lenguas minoritarias, adaptació de
Wolfgang Jenniges, Brussel·les: Oficina Europea de Llengües Minoritàries. Centre d'Informació, 1997,
s.v. lengua.
66 Una enumeració de les iniciatives polítiques favorables a les llengües menys difoses, sense
pretensions d'exhaustivitat, és:
–En el marc de la Unió Europea (UE), el Parlament d'Estrasburg ha aprovat diverses resolucions sobre
el tema de les llengües menys difoses, des de la Resolució Arfé (1981) fins a la Resulució Killilea
(1994), i ha format l’Intergrup de Llengues i Cultures Minoritàries. La resolució 192, de 4-10-1988 fou
la base de la Carta europea de Llengües Regionals o Minoritàries.
–Per iniciativa del Parlament d’Estrasburg, es creà en 1982 l’Oficina Europea de Llengües Minoritàries
(EBLUL, European Bureau for Lesser Used Languages; BELMR, Bureau Européen pour les Langues
Moins Répandues), que té un paper d’interlocució davant la Comissió Europea, la qual li atorga una
subvenció anual, i l’estatut consultiu davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. La
Comissió promou també les llengües menys difoses mitjançant actuacions de les Direccions Generals X
(Cultura) i XXII (Educació), així com la promoció de diversos estudis, com ara: Commissione della
Comunità Europee (ed.): Le minoranze linguistiche nei paesi della Communità europea. Rapporto di
sintesi preparato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana, Luxemburg, Ufficio delle Publicazioni
Ufficiali delle Comunità Europee, 1985; Miquel Siguan: Linguistic minorities in the European
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vegades coetànies a la promoció del multilingüísme67. L'any de dipòsit d'aquest treball

ha estat proclamat «Any europeu de les llengües»68.

                                                                                                                               

Economic Community: Spain, Portugal, Greece. Summary of the report, Luxemburg, Office for
Official Publications of the European Communities, 1990). L'EBLUL publica la revista Contact Bulletin,
una publicació bilingüe (francés/anglés) finançada per la Comissió Europea.
–El Comité de Ministres del Consell d’Europa adoptà com a convenció el 29 de juny de 1992 la Carta
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada per l’Estat espanyol. El 10 de novembre de
1994, el Comité de Ministres del Consell d’Europa adoptà el Conveni-marc per a la protecció de les
minories nacionals, obert a signatura el 1r de febrer de 1995. L’Estat espanyol ratificà aquest Conveni-
marc, que entrà en vigor tres anys després, el 1r de febrer de 1998. La secció II de la Convenció-marc
aplica els principis de no discriminació, entre altres, a l’àmbit de la salvaguarda de les llengües i la
defensa de les llibertats lingüístiques (vg. M. Frank Steketee: «Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales / Framework Convention for the Protection of National Minorities», Contact
Bulletin , 14 (3), p. 4.
–L’Assemblea General de les Nacions Unides aprovà el 18 de desembre de 1992 la Resolució 47/135,
amb una Declaració sobre els drets de les persones pertantents a minories nacionals o ètniques,
religioses i lingüístiques.
–La XXIX Conferència General de la UNESCO, de la tardor de 1997, examinà i aprovà un document
sobre diversitat cultural i lingüística.
–Els dos primers Simposis Internacionals de Llengües Europees i Legislacions (I, Santiago de
Compostela, 1992; II, Gandia, 1995) serviren per a l’elaboració d’una Declaració Universal de Drets
Lingüístics (DUDL) (Barcelona, 1996), que avançaria respecte d’aquells altres documents en la
identificació del subjecte a protegir, la concreció del principi d’igualtat, la llibertat d’ús de la llengua
als dominis públic i privat, i el principi d’aplicació de la norma més favorable (vg. DUDL, preàmbul,
comentada en Xabier Iriondo Arana: «Principios generales de la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos», en AAVV: Hizkuntz politikak, hizkuntz eskubideen deklarazio unibertsalaren ildoan / Las
políticas lingüísticas a partir de la declaració universal de los derechos lingüísticos.  (III Simposi
Internacional de Llengües Europees i Legislacions, Pamplona, 8-10 maig 1997), Barcelona, Centre
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), pp. 43-71; Normand Labrie:
«La política lingüística de la Unión Europea desde la perspectiva de la elaboración y puesta en práctica
de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos», op. cit., pp. 163-207; Irmela Neu: «Análisis
contrastativo entre la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias y la Declaración Universal
de Derechos Lingüísticos (Declaración de Barcelona)», op. cit., pp. 93-162. Vg. també Vicent Pitarch:
«Perspectives que s’obrin a la llengua catalana davant l’Europa de l’Acta Única», en V Jornades de
Sociolingüística de La Nucia (setembre, 1991), arreplegat en Parlar i (con)viure al País Valencià ,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994 (Biblioteca Serra d’Or; 139), pp. 75-90.
67 Així, una Resolució de 31-3-1995 del Consell de Ministres d’Educació de la UE assumia el
compromís d’enllestir mesures educatives per fer que els ciutadans i les ciutadanes dels Estats
membres disposaren de capacitat de comunicar-se en, almenys, dues llengües comunitàries distintes de
la seua llengua materna (sic). És clar que, en afegir una llengua menys difosa, amb estatut de
cooficialitat, com és el cas del valencià, el compromís s’hauria d’interpretar en el sentit d’assolir la
competència en quatre llengües. Un important document de la Comissió de les Comunitats Europees de
novembre de 1995, l’anomenat Ensenyar i aprendre. Cap a la societat cognitiva , presenta com un
«objectiu general» que la ciutadania puga «parlar tres llengües europees» (s’entén que oficials, de
treball o «llengües de tractat») i, fins i tot, «lamenta que l’abast del compromís [del Consell de
Ministres d’Educació] es vegera enfeblit per la inserció d’una restricció que permet als Estats membres
de protegir-se darrere dels termes "si això és possible".» (Comissió Europea: Ensenyar i aprendre. Cap
a la societat cognitiva. Llibre blanc sobre l’educació i la formació, Comissió de les Comunitats
Europees. Brussel·les 29.11.95. Document COM (95) 590 final, p. 44 (segons la versió castellana;
versions en anglés i francés d’aquest document es troben al web de la UE).
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La importància demogràfica de la ciutat de València és destacable. La segona

ciutat en importància del domini lingüístic aplega una porció notable de la ciutadania

valenciana, i lògicament de la comarca (o comarques perifèriques69): pràcticament

una cinquena part de la població valenciana viu a la ciutat de València i una tercera

part a la capital o la comarca que la circumda, com es pot veure a la taula següent

(2.1).

TAULA 2.1.– POBLACIÓ DE VALÈNCIA I L’HORTA

h % del PV
Ciutat de València 746.683 18,62%
L’Horta Nord 172.224 4,29%
L’Horta Oest 285.152 7,11%
L’Horta Sud 139.086 3,46%
Total València + Horta 1.343.145 33,50%
Total País Valencià 4.009.329 100,00%

h: habitants. Font: Elaboració pròpia del Padró Municipal d’Habitants de 1996 (P-96),
segons la distribució comarcal de l’Anuari Estadístic de la Comunitat Valenciana.
1997 (AECV-97).

En particular, la ciutat de València té una importància simbòlica i política,

com a capital de l’històric Regne de València, la concepció moderna del qual és el

País Valencià (PV). El mateix Jaume I, quan posseí la ciutat, fou nomenat en els seus

documents rei de València i parlà de la ciutat i regne de València70. A la ciutat,

freqüentment referida com «Cap i casal», té legalment la seu el govern valencià71 i

                                                                                                                               
68 Vicent Satorres: «L'any europeu de les llengües. Objectius i propostes d'actuació.», Curs sobre la
situació social de la llengua, XVIII Cursos d'Estiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 2 de
juny de 2001.
69 Com que no ha estat promulgada una Llei de Comarcalització, els documents oficials de vegades
parlen de L’Horta i d’altres la subdivideixen en L’Horta Nord i L’Horta Sud, i d’altres, fins i tot, hi
distingeixen L’Horta Oest.
70 Pedro López Elum: «La conquesta», en Belenguer, Ernest (coord.): Història del País Valencià,
Barcelona. Edicions 62, vol. II, pp. 57-85, cit. p. 78. També, M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 83.
71 Art. 17.3 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana (EACV) (BOE núm. 164, de 10 de juliol de 1982).



El valencià a València 47

s’hi troba el Palau de la Generalitat, que és la seu de la institució 72. També hi ha les

Corts, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (CCEC), el CVC, l’Institut

Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), l'AVL, cadenes de televisió,

emissores de ràdio, els periòdics de major tiratge, bona part de les empreses editorials

valencianes, etc.

Per la seua importància demogràfica i simbòlica, és clar que la recerca sobre el

valencià a València esdevé una part significativa del projecte d’un Mapa

Sociolingüístic del País Valencià, iniciativa que ja ha estat manpresa en altres llocs

(com ara el mapa realitzat per la Real Academia Galega73), i que ja hauria estat

avançada tant per treballs lingüístics generals que abasten tot el domini (com ara,

estudis dialectològics74), com per estudis sociolingüístics particulars75, com ara els

estudis sobre la substitució lingüística a les comarques meridionals del País, realitzats

a Elda, Oriola i Alacant per Montoya 76, a Elx per Mas77, o els estudis sobre Sagunt i

El Camp de Morvedre, de Mas i Ninyoles78, o sobre Castelló, Alacant i Elx, de Rafael

                                                
72 Art. 6 de l'EACV.
73 Real Academia Galega (RAG). Seminario de sociolingüistica (1994, 1995): Usos lingüísticos en
Galicia, La Corunya: RAG, i RAG: Actitudes lingüísticas en Galicia, La Corunya, RAG, 1996. Vegeu:
Manuel González González: «Las políticas sobre la lengua en Galicia. Circunstancias y resultados»,
ponència en el curs Las políticas lingüísticas en las comunidades autónomas con lengua propia, 1978-
1998. Una valoración provisional, Curs As políticas lingüísticas nas Comunidades Autónomas «con
lingua propia», 1978-1998. Unha valoración provisional, Santiago de Compostel·la, 17-31 juliol 1998.
 (policopiat).
74 Vg. A. M. Badia i Margarit; Lídia Pons; Joan Veny: Atles lingüístic del domini català. Qüestionari,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1993 (Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística; 2).
75 Cal fer esment de l'estudi pioner sobre la llengua en una ciutat, al nostre domini lingüístic, La
llengua dels barcelonins. Resultats d'una enquesta sociològico-lingüística, a cura d'Antoni M. Badia i
Margarit, el volum primer del qual –L'Enquesta. La llengua i els seus condicionaments, 1, fou publicat
a Barcelona per Edicions 62 en 1968 (Estudis i Documents; 10). Una lectura de la introducció del
volum resulta aclaridora de les dificultats que hagués de superar l'estudi en el context de la dictadura.
L'obra fou guardonada amb el Premi Pompeu Fabra de l'IEC de 1967.
76 Brauli Montoya: Variació i desplaçament de llengües a Elda i Oriola durant l'Edat Moderna,
Alacant: Institut J. Gil-Albert, 1986; «La interrupció de la transmissió intergeneracional del català a la
regió d'Alacant. Un estudi de cas», en Actes del Simposi de Demolingüística, III Trobada de
Sociolingüístes Catalans. Tortosa, 15 i 16 de novembre de 1993, Barcelona, Departament de Cultura,
1993, pp. 253-263; Alacant: la llengua interrompuda, Paiporta: Denes 10, 1996.
77 A. Mas i Miralles: La substitució lingüística del català: l'administració d'Elx en l'Edat Moderna,
Alacant: Diputació d'Alacant, 1994.
78 Diego Gómez Molina: Estudio sociolingüístico de la comunidad de habla de Sagunto (Valencia),
València, Institució Alfons el Magnànim, 1986 (es tracta de l'edició de la seua tesi doctoral, 1984).
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Castelló i altres79. També cal fer esment dels estudis particulars, com ara l’anàlisi del

futur de la llengua entre els joves de Querol80 i, centrats en la ciutat de València, el de

Colom81 i l'inèdit de Doménech Zornoza, Carles Buchon i altres sobre el barri de

Russafa82, els estudis sobre la població immigrant, de Marí i Morelló83, o

l'aproximació a la relació entre els factors lingüístics i el context econòmic de Xavier

Sanjuan84.

En parlar de mapa sociolingüístic del País Valencià, resulta profitós recordar

les paraules de Jesús Ibáñez sobre el «mapa», al fil de la seua distinció entre metàfora

i metonímia, entesa aquesta en el sentit actiu de l’eina per a un maneig:

La metàfora funciona com a còpia, la metonímia com a mapa.
La còpia desconnecta d’allò copiat: correspon a una mera visió. El
mapa connecta amb allò copiat: és l’eina per a un maneig. En el mapa
es pot situar el subjecte que actua com a connector. La còpia pertany a
l’orde de la informació (estreta mitjançant l’observació), el mapa a
l’orde de la neguentropia (injectada mitjançant l’acció). Informació i
neguentropia tradueixen els dos sentits de la paraula informació:
informar-se de i donar forma a.85

Referit a la importància política de la ciutat, hi ha un altre factor d’interés de

l’estudi de la situació de la llengua a la ciutat, que es deriva d’allò arreplegat pel seu

                                                
79 Rafael Castelló, Lorena Ciscar, David González i Pablo Pérez: «Actituds lingüístiques als entorns
urbans» [Alacant, Castelló i Elx], treball de recerca per a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
(convocatòria de beques per a estudis de l'any 2000), sintetitzat en Curs sobre la situació social de la
llengua, XVIII Cursos d'Estiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 2 de juny de 2001.
80 Ernest Querol i Puig: Els valencians i el valencià, op. cit.
81 Ferran Colom Ortiz: El futur de la llengua entre els joves de València, Paiporta: Denes 10, 1998
(Col·lecció d'investigació Francesc Ferrer i Pastor; 4).
82 Querol, Colom, Doménech Zornoza i altres, utilitzen bàsicament com a tècnica de recerca l'enquesta
sociolingüística a una mostra de joves en la Educació obligatòria. Hi ha problemes metodològics
associats a l'ús d'aquesta tècnica (com ara, el fet que freqüetment la persona que realitza les enquestes
és un docent o un individu que els estudiants poden assimilar a docent, que es realitza en centres
educatius, en horari acadèmic, etc.), que exigirien extremar les cauteles en el capítol de conclusions.
83 Teresa Marí; Empar Morelló: «Actituds de la població migrant davant l'ús del valencià», treball de
recerca per a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (convocatòria de beques per a estudis de
l'any 2000), sintetitzat en Curs sobre la situació social de la llengua, XVIII Cursos d'Estiu de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 2 de juny de 2001, dossier de l'aula.
84 Xavier Sanjuan: «Els factors lingüístics en el context econòmic valencià» en Ninyoles, Rafael L.
(ed.): La societat valenciana: Estructura social i institucional, Alzira, Bromera, 2000, pp. 287-316. Vg.
també, del mateix autor: «Evolució del coneixement i ús del català al País Valencià», en Miquel Àngel
Pradilla (ed.): La llengua catalana al tombant del mil·leni , Barcelona, Empúries, 1999, pp. 119-151.
85 Jesús Ibáñez: Por una sociología de la vida cotidiana , p. 113.
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Pla Estratègic. L'objectiu central d'aquest Pla és convertir la ciutat en «una ciutat

verda europea, oberta al mar, integradora en allò social i activa culturalment; capital

vertebradora de la Comunitat Valenciana i articuladora del sistema de ciutats europeu

i peninsular amb la Mediterrània, amb una elevada posició competitiva dels seus

sectors econòmics en el mercat internacional». Aquest objectiu es concreta en una

sèrie de «línies estratègiques», la sisena de les quals (organitzar una resposta eficaç

als nous reptes socials, demogràfics i de salut, per aconseguir un alt nivell de benestar

per a tots els ciutadans), inclou la sublínia 6-44 (cuaranta-quatrena del total del Pla)

afirma literalment:

REAFIRMAR LOS SIGNOS DE IDENTIDAD COLECTIVA COMO FACTOR
DE VERTEBRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA

Esta propuesta, una de las más valoradas por el Consejo
General del Plan Estratégico, es básica para construir la ciudad del
futuro.

Reafirmar los signos de identidad colectiva no es por su
importancia una tarea que pueda resumirse en una medida o incluso
en una Línea Estratégica, sino que debe ser un criterio de actuación a
tener en cuenta en el desarrollo de todos los ámbitos y sectores de la
ciudad, y en todas las líneas estratégicas del Plan. [...]

[La reafirmación de la identidad colectiva se produce] A nivel
cultural, con el fomento en el uso de la lengua valenciana, de la
historia, de los artistas vanguardistas, con la promoción de nuevos
símbolos de identificación colectiva.86

Potser pel caràcter de «criteri d’actuació», aquesta línia no presenta la

concreció de la «fitxa-informe», habitual en la resta de sublínies, on es concreten els

agents implicats, pressupost, finançament possible, calendari, etc.

La relació de motius d'interés de la recerca contrasta vivament amb l'absència

d'estudis sociolingüístics, i fins i tot sociològics, sobre València. un fet, apuntat per R.

L. Ninyoles, a la nota preliminar del seu breu llibre Sociologia de la ciutat de

València (1996): «...en el cas de València em sembla remarcable que mai no haja

                                                
86 Ajuntament de Valencia (sic): Plan Estratégico de Valencia, València, ProValencia SA, 1997, p.
209. Pel que fa a la llengua, resulta interessant també la introducció històrica, pp. 16-18. Un dels
precedents del Pla Estratègic es troba al llibre La Valencia de los noventa. Una ciudad con futuro , ed.
per l'Ajuntament de València en 1987.
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estat descrita des d’una perspectiva sociològica.»87. D'alguna manera, encara es pot

mantenir aquella definició de Josep Vicent Marqués al seu País Perplex : «confusió

sociològica màxima»:

Què troba l'immigrat en arribar al País Valencià? És evident
que la situació és distinta si arriba al Port de Sagunt (població
majoritàriament immigrada), a Bocairent (població autòctona
catalanoparlant), a Bunyol (població autòctona castellanoparlant des de
sempre) o a la ciutat de València (confusió sociològica màxima, nucli
metropolità en conflicte amb la seua àrea, mercat agrícola que fa
oposicions a capital turística, lloc inefable on burgesos i petit burgesos
castellanitzats, petita burgesia i classe obrera autòctones
catalanoparlants, funcionaris, executius i burgesos originaris d'altres
zones i proletariat immigrat formen qualsevol cosa menys una síntesi. 88

                                                
87 Rafael L. Ninyoles: Sociologia de la ciutat de València, p. 9.
88 Josep Vicent Marqués: País perplex. Notes sobre la ideologia valenciana , València, Tres i Quatre,
19792, pp. 106-107. En nota a peu de pàgina, Marqués afegeix un comentari irònic a propòsit de la fi
del fragment: «A no ser que s'entenga per síntesi la no superació de les contradiccions realitzades a un
nivell inferior». Marqués va titular precisament La llum i el caos l’acurat llibre que coordinà sobre la
ciutat de València (València, CLEOP , 1990), on aportà un article, «Ciutat de ciutats», que expressa bé
l'heterogeneitat de l'urbs. El mateix títol de l'obra, de ressonàncies cosmogòniques, apunta al caràcter
dialèctic, sinal·lagmàtic, de la urbs: la unió de contraris, la llum de l’ordre i la foscor del caos, hi
semblen confondre’s (Els fragments 57 de la compilació Diels-Kranz del poema d'Heràclit presenten la
synal·làxia entre el dia i la nit, la llum i la foscor (vg. l'edició d'Agustí García Calvo, Razón común.
Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heraclito , Madrid,
Lucina, 1985, pp. 97 i ss., 143 i ss.). Joan Francesc Mira, en la seua obra València, guia particular,
reitera l'ambivalència: «València, com altres ciutats d’Europa, és molt bella i molt lletja, molt antiga i
molt nova, plena d’encerts i plena de desastres»; i encara insisteix, de manera particular: «Aquesta
ciutat ha estat, alternativament i simultàniament, iconoclasta i devota, conservadora i liberal, clerical i
menjacapellans, reaccionària i revolucionària, fanàtica i tolerant, i algunes altres oposicions
incompatibles en aparença però combinades en la història i en la realitat social.» València. Guia
particular, Barcelona, Barcanova, 1992 (Clar País; 1), pp. 79 i 123. Vicent Ventura també va subratllar
les contradiccions que apareixen al Cap i casal, encara que no va publicar el llibre sobre València que
havia anunciat (l'anunci apareix al seu llibre El País Valencià, vol. 1r, Barcelona, Abadia de
Montserrat, 1978 (Catalunya visió; 13), pp. 162 i 100, respectivament). En cert sentit, la «confusió»
també és pròpia del País Valencià. J. V. Marqués comença la part no introductòria de l'obra esmentada,
País perplex, amb un paràgraf contundent: «La realitat valenciana és contradictòria» (p. 33). També
Andrés Piqueras, en el seu estudi La identidad valenciana. La difícil construcción de una identidad
colectiva (Madrid; València, Escuela Libre Editorial; Edicions Alfons el Magnànim, 1996) presenta
l'ambivalència constitutiva com un dels substrats de la identitat valenciana (pp. 19 i ss.); la llengua no
només «suposa freqüentment un element clau en la formació de la consciència identitària d'una
societat, sinó que constitueix per als valencians [...] un factor essencial de diferenciació, condicionador
al temps de la seua adscripció identitària.» (p. 37). Hem de prendre nota de l'advertiment de Marqués al
«Vocabulari elemental» de País perplex: «Valenciocentrisme .– Tendència a extrapolar per a tot el País
els fets de la ciutat de València, de la qual tendència dissortadament, no escapa aquest assaig (vegeu
Dissortadament) [...] Dissortadament.– Adverbi que encapçala la major part de les reflexions dels
valencians sobre ells mateixos. Per exemple: dissortadament no hem desenrotllat una indústria, o
dissortadament no hem tingut aquell tipus de patricis...» (País perplex, pp. 32 i 26).
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Tampoc no ha hagut una publicació sistemàtica de resultats d'estudis

sociolingüístics pel que fa al conjunt del País89 i, llevat dels estudis de professor

Ninyoles, no hi ha bibliografia específica que en faça ús. Es planteja així una qüestió

gens trivial. Si la llengua pròpia ha estat motiu de «batalles», en expressió dels

mitjans de comunicació, d’actes de violència 90 o un assumpte no marginal en els

programes i les actuacions dels partits polítics, com és possible que no es posen els

mitjans (o siguen ben migrats) perquè la situació sociolingüística siga estudiada,

descrita i publicada?

                                                
89 Alguns resultats d’E-92 i E-95 han estat publicats en dos tríptics, amb dades generals de les
comarques valencianoparlants de Castelló i les comarques centrals. Algunes dades més apareixen als
volums Balanç i perspectives de la promoció del valencià, 1983-1993 , València, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, 1994 (abreviat, CCEC-94) i Balanç i perspectives de la promoció del
valencià, 1994-1995, València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995 (CCEC-95), on
apareixen més bé tractaments gràfics dels resultats que taules de dades.
90 No cal oblidar que Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, l'edifici de la Facultat de Filologia i la seu
històrica de la Universitat foren objecte d'atemptats amb bombes, sense que a hores d’ara n’hi haja
culpables identificats i jutjats.
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Capítol tercer: La ciutat de València

València es troba a la comarca de L’Horta del PV91. La seua localització

geogràfica es defineix per una Latitud 39º 28’ 7" N i per una Longitud 3º 19’ E,

referida al Meridià de Madrid (3º 41’ 16" O de Greenwich) i una Altitud de 16 m. Pel

fet de tenir districtes perifèrics, els «Pobles», el municipi de València limita amb

molts d’altres, com ara: Alboraia, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i

Mirambell, Burjassot, Foios, Meliana, Montcada, Tavernes Blanques i Vinalesa (de

L’Horta N), Mislata, Paterna i Xirivella (de L’Horta O), Alfafar, Sedaví i Paiporta (de

L’Horta S) i Sueca (Ribera Baixa). En aquesta tesi ens referirem al terme municipal

de València, que és l'objecte de les fonts estadístiques emprades, encara que aquest

s'ubica en una àrea metropolitana, que es pot considerar el nucli director del sistema

urbà del País Valencià92.

El terme municipal té una superfície de 13.465 ha. Llevat d’allò ocupat per

l’Estany de l’Albufera resta una superfície de 9.972 ha., 3.632 de les quals són

considerades sòl urbà segons el Pla General d'Ordenació Urbana de 1988, que

contempla 815 ha de sòl urbanitzable.

                                                
91 Encara que els Anuaris Estadístics de la GV distingeixen les dades de la ciutat de València,
d’aquelles altres corresponents a L'Horta Nord, a L'Horta Sud i, de vegades, de L'Horta Oest. A hores
d’ara no hi ha una llei de comarcalització al PV i l’anomenat Consell Metropolità de L'Horta ha estat
suprimit.
92 Josep Sorribes: Comprendre i gestionar la ciutat: un assaig d'economia i política urbana, València,
Universitat de València, 1997, p. 241. Segons Sorribes: «Amb les dades a la mà, és evident que a hores
d'ara la ciutat de València real és una àrea metropolitana perfectament homologable amb les principals
àrees metropolitanes europees sense necessitat de flexibilitzar cap criteri.» (p. 239).
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Segons el Padró de 1996, a València hi havia una població de dret de 746.683

habitants. Cal dir que ja s’ha esvaït la representació de la ciutat com un «poble gran»,

relacionada no només amb la seua dimensió, sinó sobretot amb una manera de vida en

bona part lligada a l’entorn rural. En 1984, encara un 2% de les persones enquestades

definició València com un «poble gran», representació absent dels resultats de

l’enquesta de 1993. Cal dir que la ciutat de Castelló, per exemple, continua sent «un

poble gran» per al 17% dels seus habitants (1995)93.

La ciutat està repartida actualment en 19 districtes: 16 districtes urbans i 3

districtes dels llocs pedanis: Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud. La

mitjana d’habitants per districte és de quasi 40.000 persones, encara que el seu

nombre oscil·la realment entre 6.218 h (Pobles del Nord) i 67.917 h (Quatre Carreres).

La superfície total és de 13.465 ha. La densitat de població mitjana és, doncs, de

55,45 h/ha, encara que presenta sensibles variacions segons els districtes, ja que

oscil·la entre 2,77 h/ha als Pobles del Sud i 273,2 h/ha a l’Eixample. La població,

superfície i densitat de cadascú dels districtes de la ciutat es troba arreplegada a la

taula 3.1, i s'il·lustra al mapa 3.1.

TAULA 3.1. POBLACIÓ , SUPERFÍCIE I DENSITAT DELS DISTRICTES DE VALÈNCIA

(Ciutat de València, 1996, dades absolutes)

Districtes habitants superfície (ha) densitat (h/ha)
Ciutat de València 746.683 13.465 55,45
1. Ciutat Vella 24.027 158 152,07
2. L’Eixample 45.082 165 273,22
3. Extramurs 49.670 191 260,05
4. Campanar 30.220 520 58,12
5. La Saidia 46.830 183 255,90
6. El Pla del Real 30.401 157 193,64
7. L’Olivereta 48.905 191 256,05
8. Patraix 54.648 283 193,10
9. Jesús 50.129 291 172,26
10. Quatre Carreres 67.917 1.006 67,51

                                                
93 Segons els resultats de les enquestes de 1984 i 1993 (E-84 i d’E-93), citats per R. L. Ninyoles,
Sociologia de la ciutat de València, p. 14.
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11. Poblats Marítims 58.824 623 94,42
12. Camins al Grau 49.151 222 221,40
13. Algirós 41.654 295 141,20
14. Benimaclet 29.253 160 182,83
15. Rascanya 43.758 259 168,95
16. Benicalap 38.749 373 103,88
17. Pobles del Nord 6.218 1.346 4,62
18. Pobles de l’Oest 12.324 206 59,83
19. Pobles del Sud 18.923 6.836 2,77

Font: Elaboració pròpia de P-96 (h) de l’Anuari Estadístic de la ciutat de València.
1998 (abreviat AEV-98), p. 25 (ha).
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Mapa 3.1
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Com mostra el mapa anterior, la major densitat de població (entre 250 i 300

h/ha) és dóna a l’anell de districtes que envolten el centre històric, val a dir

L’Eixample (2), Extramurs (3) i, al nord del riu vell, La Saidia (5), així com

L’Olivereta (7), a l’eixida de ponent de la ciutat. En segon lloc (entre 200 i 250 h/ha),

hi ha els Camins al Grau (12), a llevant. Per això, la major densitat de població es

disposa pràcticament seguint l’eix O-E, de la trajectòria del riu vell. Cal dir que el llit

vell del Túria divideix la ciutat en dues zones amb una població semblant,

lleugerament superior en la meitat nord (379.699 h) que a la sud (366.984 h), malgrat

que al sud hi ha tres del cinc districtes esmentats.

Després, els districtes de Rascanya (15), Benimaclet (14), El Pla del Real (6),

Ciutat Vella (1), Patraix (8) i Jesús (9) (tots ells entre 150 i 200 h/ha), es disposen

segons un eix N-S. A llevant i ponent del tram nord de l’eix hi ha dos districtes amb

densitat menor (entre 100 i 150 h per ha), Algirós (13) i Benicalap (16).

A continuació hi ha una sèrie de districtes que podríem dir perifèrics, amb

densitats de població baixes (entre 50 i 100 h per ha), que són els Pobles de l’Oest

(18) i Campanar (4), a ponent, i Quatre Carreres (10) i els Poblats Marítims (11), a

llevant. La seua baixa densitat, moltes vegades a causa de que s'hi troba la major part

de la superfície no urbanitzable, no implica que tots els seus barris presenten una

població dispersa. De vegades es tracta de barris en els quals la zona d’edificació

atapeïda limita amb una gran extensió d’horta.

Més allunyats encara del centre de la ciutat, separats del nucli de la població,

els Poblets del Nord (17) i del Sud (19) registren densitats de població molt baixes

(menys de 50 h per ha). Són aquests pobles els que baixen la mitjana de densitat de la

ciutat  de 55,45 h/ha, ja que amb el 60,7% de la superfície arrepleguen el 3,3% de la

població. Si deixarem de banda els Poblets del Nord i del Sud, la densitat de la

població de la ciutat seria de 136,58 h/ha, és a dir, quasi 2,5 vegades l’existent.

Els districtes es divideixen en barris, amb un nombre que oscil·la entre 2

(Benimaclet, Benicalap, Pobles de l’Oest) i 8 (Pobles del Sud). En total hi ha 87

barris, amb una població mitjana de poc més de 8.500 h, que realment oscil·la entre

els 73 h del barri de Mauella als Pobles del Nord i els 32.366 h del barri de Benicalap
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al districte homònim. A la taula 3.2 hi ha la llista de districtes i barris amb la població

segons P-9694.

TAULA 3.2.- POBLACIÓ A LA CIUTAT, ALS DISTRICTES I ALS BARRIS DE VALÈNCIA

(Ciutat de València, 1996, dades absolutes i relatives)

Districtes i barris h % Districte % Ciutat
Ciutat de València 746.683 100,000%
1. CIUTAT VELLA 24.027 100,00% 3,218%
1.1. La Seu 2.514 10,46% 0,337%
1.2. La Xerea 3.861 16,07% 0,517%
1.3. El Carme 5.401 22,48% 0,723%
1.4. El Pilar 3.861 16,07% 0,517%
1.5. El Mercat 2.858 11,89% 0,383%
1.6. Sant Francesc 5.532 23,02% 0,741%
2. L’EIXAMPLE 45.082 100,00% 6,038%
2.1. Russafa 24.380 54,08% 3,265%
2.2. El Pla del Remei 7.700 17,08% 1,031%
2.3. Gran Via 13.002 28,84% 1,741%
3. EXTRAMURS 49.670 100,00% 6,652%
3.1. El Botànic 6.168 12,42% 0,826%
3.2. La Roqueta 4.130 8,31% 0,553%
3.3. La Petxina 15.391 30,99% 2,061%
3.4. Arrancapins 23.981 48,28% 3,212%
4. CAMPANAR 30.220 100,00% 4,047%
4.1. Campanar 13.141 43,48% 1,760%
4.2. Les Tendetes 5.673 18,77% 0,760%
4.3. El Calvari 5.448 18,03% 0,730%
4.4. Sant Pau 5.958 19,72% 0,798%
5. LA SAIDIA 46.830 100,00% 6,272%
5.1. Marxalenes 11.782 25,16% 1,578%
5.2. Morvedre 9.773 20,87% 1,309%
5.3. Trinitat 8.533 18,22% 1,143%
5.4. Tormos 7.815 16,69% 1,047%
5.5. Sant Antoni 8.927 19,06% 1,196%
6. EL PLA DEL REAL 30.401 100,00% 4,071%
6.1. Exposició 7.117 23,41% 0,953%
6.2. Mestalla 13.449 44,24% 1,801%
6.3. Jaume Roig 7.128 23,45% 0,955%

                                                
94 Més endavant es farà servir la població de districtes i barris major de 3 i major de 10 anys.
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6.4. Ciutat Universitària 2.707 8,90% 0,363%
7. L’OLIVERETA 48.905 100,00% 6,550%
7.1. Nou Moles 26.511 54,21% 3,551%
7.2. Soternes 4.701 9,61% 0,630%
7.3. Tres Forques 9.342 19,10% 1,251%
7.4. La Fontsanta 4.007 8,19% 0,537%
7.5. La Llum 4.344 8,88% 0,582%
8. PATRAIX 54.648 100,00% 7,319%
8.1. Patraix 23.678 43,33% 3,171%
8.2. Sant Isidre 9.199 16,83% 1,232%
8.3. Vara de Quart 11.881 21,74% 1,591%
8.4. Safranar 6.962 12,74% 0,932%
8.5. Favara 2.928 5,36% 0,392%
9. JESÚS 50.129 100,00% 6,714%
9.1. La Raiosa 13.696 27,32% 1,834%
9.2. L’Hort de Senabre 16.938 33,79% 2,268%
9.3. La Creu Coberta 6.767 13,50% 0,906%
9.4. Sant Marcel·lí 10.154 20,26% 1,360%
9.5. Camí Real 2.574 5,13% 0,345%
10. QUATRE CARRERES 67.917 100,00% 9,096%
10.1. Montolivet 19.537 28,77% 2,617%
10.2. En Corts 11.242 16,55% 1,506%
10.3. Malilla 16.976 25,00% 2,274%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 3.030 4,46% 0,406%
10.5. Na Rovella 10.447 15,38% 1,399%
10.6. La Punta 6.685 9,84% 0,895%
11. POBLATS MARÍTIMS 58.824 100,00% 7,878%
11.1. El Grau 8.041 13,67% 1,077%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 21.326 36,25% 2,856%
11.3. La Malva-rosa 13.492 22,94% 1,807%
11.4. Beteró 8.282 14,08% 1,109%
11.5. Natzaret 6.466 10,99% 0,866%
11.6. Les Moreres 1.217 2,07% 0,163%
12. CAMINS AL GRAU 49.151 100,00% 6,583%
12.1. Aiora 22.836 46,46% 3,058%
12.2. Albors 9.107 18,53% 1,220%
12.3. La Creu del Grau 12.416 25,26% 1,663%
12.4. Camí Fondo 3.649 7,42% 0,489%
12.5. Penya-roja 1.143 2,33% 0,153%
13. ALGIRÓS 41.654 100,00% 5,579%
13.1. L’Illa perduda 9.508 22,83% 1,273%
13.2. Ciutat Jardí 14.597 35,04% 1,955%
13.3. L’Amistat 7.845 18,83% 1,051%
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13.4. La Vega Baixa 6.317 15,17% 0,846%
13.5. La Carrasca 3.387 8,13% 0,454%
14. BENIMACLET 29.253 100,00% 3,918%
14.1. Benimaclet 24.151 82,56% 3,234%
14.2. Camí de Vera 5.102 17,44% 0,683%
15. RASCANYA 43.758 100,00% 5,860%
15.1. Els Orriols 16.638 38,02% 2,228%
15.2.Torrefiel 23.403 53,48% 3,134%
15.3.Sant Llorenç 3.717 8,49% 0,498%
16. BENICALAP 38.749 100,00% 5,189%
16.1. Benicalap 32.366 83,53% 4,335%
16.2. Ciutat Fallera 6.383 16,47% 0,855%
17. POBLES DEL NORD 6.218 100,00% 0,833%
17.1. Benifaraig 948 15,25% 0,127%
17.2. Poble Nou 1.502 24,16% 0,201%
17.3. Carpesa 1.329 21,37% 0,178%
17.4. Cases de Bàrcena 460 7,40% 0,062%
17.5. Mauella 73 1,17% 0,010%
17.6. Massarojos 1.139 18,32% 0,153%
17.7. Borbotó 767 12,34% 0,103%
18. POBLES DE L’OEST 12.324 100,00% 1,650%
18.1. Benimàmet 11.776 95,55% 1,577%
18.2. Beniferri 548 4,45% 0,073%
19. POBLES DEL SUD 18.923 100,00% 2,534%
19.1. El Forn d’Alcedo 1.303 6,89% 0,175%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 6.979 36,88% 0,935%
19.3. Pinedo 2.450 12,95% 0,328%
19.4. El Saler 1.005 5,31% 0,135%
19.5. El Palmar 895 4,73% 0,120%
19.6. El Perellonet 865 4,57% 0,116%
19.7. La Torre 5.186 27,41% 0,695%
19.8. Faitanar 240 1,27% 0,032%

h = Nombre de persones; %Districte = Percentatge vertical respecte del districte; %
Ciutat = Percentatge vertical respecte de la ciutat
Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Segona part. La norma social de la

llengua oral

Multum... viva vox facit
(SENECA, Ep. 33,9)
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Capítol quart. Aproximació històrica sobre la relació

entre les competències i ús de la llengua oral i la mobilitat

horitzontal

Totes les llengües són primàriament orals. La mateixa paraula «llengua»

refereix l'oralitat que la caracteritza de la manera més immediata. La manifestació de

la llengua més elemental és aquella en la qual dues persones dialoguen, val a dir:

parlen i s'entenen. La llengua, per dir-ho així, es fa present en el seu intercanvi.

Penseu que l'expressió «parlar a soles» s'associa amb la bogeria. Ara bé, aquesta

presència és absolutament evanescent. Verba volant... començava un proverbi

medieval. I ací rau una no menyspreable dificultat en l'estudi.

Com que resulta impensable (i, fin si tot, indesitjable) un dispositiu panacústic

que pogués enregistrar totes les paraules d'una comunitat gran per procedir al seu

estudi. Deixant de banda els registres que eventualment i fragmentària realitza la

Sociolingüística (entesa com a part de la Lingüística), la recerca ha de partir de les

respostes de les persones a les enquestes sociolingüístiques. D'allò que es tracta és,

per tant, de buscar les regularitats a aquestes respostes, les claus per explicar, des de la

perspectiva general, el fet que aquelles manifestacions com entendre o parlar es

realitzen bé en valencià o bé en una altra llengua.

Entendre i parlar es poden referir bé a les capacitats de les persones, allò que

hem definit anteriorment com a competències, bé com a la realització efectiva de

l'acte de parla. La relació entre la competència i l'ús és dialèctica, i mai no millor dit.
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En la conversa, l'ús d'un parlant suposa no només la seua competència, sinó també la

del seu interlocutor, allò que li permetrà la comprensió. Si el parlant és multilingüe i

té interés en mantenir el diàleg, probablement ajustarà les seues emissions a la

competència que presupose en el seu interlocutor. Al temps, però, és precisament l'ús

de la llengua al nostre entorn allò que permet habitualment l'assoliment de les

competències orals. És per aquesta «immersió» que aprenen la llengua els infants, val

a dir, esdevenen competents.

En el cas de la ciutat de València és obvi que no tots els seus habitants

disposen de la capacitat per mantenir una conversa en valencià i també que aquells

que en tenen la competència no sempre en fan ús. No és tema de la Sociologia de la

Llengua determinar els mecanismes psicològics pels quals una persona que habita una

ciutat no es capacita per fer servir aquella llengua que pren, precisament, el nom de la

ciutat, ni perquè, cas d'haver la competència, opta per no fer-la servir. Ni tampoc els

estats mentals que es poden associar a aquelles restriccions. L'objecte a considerar és

si aquests fenòmens es poden correlacionar amb altres variables de l'estructura social,

i que es pot deduir de l'elaboració d'aquestes relacions respecte de la dinàmica social.

La hipòtesi a considerar és que són els fluxes migratoris, com un cas de

mobilitat horitzontal, allò que permet explicar la distribució de competències i usos de

la llengua parlada. A la confirmació d'aquesta hipótesis es dedicaran dos capítols. En

primer lloc, una aproximació històrica; en segon, una consideració sistemàtica, basada

en l'estudi de les fonts estadístiques disponibles. Són, per tant, dos tractaments

complementaris, que fan servir metodologies distintes: l'anàlisi de documents, en el

primer cas, i l'anàlisi quantitativa, en el segon.

El concepte «aproximació» del títol d'aquest capítol vol expressar, d'una

banda, que no es pretén realitzar cap «introducció» o «contribució» a la història de la

llengua 95. Encara que s'hi aporten algunes consideracions, el tema d'aquest capítol és

la dinàmica social, no la dinàmica lingüística, en relació amb la llengua oral.

                                                
95 Així s'expressava M. Sanchis Guarner en la seua Aproximació a la història de la llengua catalana,
Barcelona, Salvat, 1980, vol. 1r, p. XV.
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Hi ha una altra raó per emprar en el títol el mot «aproximació». Cal reconéixer

que ens acostem a un objecte que no podem determinar completament96, per la

«pobresa enunciativa» dels textos o, segons l'expressió de M. Foucault, de les

formacions discursives. No es tracta només d'advertir sobre la distància insalvable

entre el text escrit i la llengua oral, que és, en la seua relació amb les variables socials,

el tema d'aquesta part; sinó d'enfrontar el problema de com el text escrit de vegades

mostra i unes altres enfosqueix allò que volem indagar, a saber, els desplaçaments

d'individus i grups que, no ho oblidem, freqüentment són el resultat de accions de

domini per part d'aquells altres individus i grups que disposen del recurs a la llengua

escrita. Aquest és el sentit de la interpretació que es pretén en aquesta aproximació

històrica: compensar els discursos amb una «multiplicació de sentit», que valore els

enunciats, caracteritzant-los en l'economia dels discursos97.

A més de les teories de Foucault sobre les formacions discursives,

l'aproximació històrica realitzada fa servir un altre bastiment teòric, les nocions

d'habitus i violència simbòlica, tal com han estat elaborades a la sociologia de Pierre

Bourdieu, que són comentades a continuació.

Marx havia indicat que els resultats del procés capitalista de producció són no

només les mercaderies i el plusvalor, sinó també la reproducció de la mateixa relació

                                                
96 Potser, si fem cas a Adorno, cap objecte es puga determinar completament: «La manera de
reflexionar sobre els temas qüestionats no és jutjant sobre ellos com una cosa que existeix o no, sinó
incorporant en la seua mateixa definició tant la impossibilitat d'atrapar-los com la necessitat de pensar-
los» (trad. de Th. W. Adorno: Negative Dialektik , pp. 212-213).
97 «Interpretar és una manera de reaccionar a la pobresa enunciativa i de compensar-la per la
multiplicació del sentit; una manera de parlar a partir d’ella i malgrat ella. Analitzar, però, una
formació discursiva és buscar la llei d’aquesta pobresa, és prendre la seua mesura i determinar la seua
forma específica. És, doncs, en un sentit, pesar la "vàlua" dels enunciats. Valor que no està definit per
la seua veritat, que no està aforat per la presència d’un contingut secret, sinó que caracteritza el lloc
dels enunciats, la capacitat de circulació i d’intercanvi d’aquests, així com la seua possibilitat de
transformació, no només en l’economia dels discursos, sinó en l’administracio, en general, de recursos
rars [...] Concebut així, el discurs deixa de ser allò que és per a l’actitud exegètica: tresor inexhaurible
d’on sempre es poden traure noves riqueses, i cada vegada imprevisibles; providència que ha parlat
sempre d’antuvi i que deixa sentir quan se sap escoltar oracles retrospectius: apareix com un bé –finit,
limitat, desitjable, útil– que té les seues regles d’aparició, però també les seues condicions d’apropiació
i d’ús; un bé que planteja, conseqüentment, des de la seua existència (i no simplement en les seues
"aplicacions pràctiques") la qüestió del poder; un bé que és, per natura, l’objectiu d’una lluita, i d’una
lluita política.» (trad. M. Foucault: La arqueología del saber, Mèxic, Siglo XXI, 19797, p. 204).
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de domini98. Aquest és el contingut de la seua crítica de l'economia dels béns,

diguem-ne, materials (mercaderies, diners, força de treball, capital, etc.) Sobre els

dispositius pels quals es realitza aquesta reproducció hi ha divergències al si del

marxisme. La revisió estructuralista del marxisme accentuà el paper dels «aparells»

estatals, i la seua funció ideològica (L. Althusser), sense menysprear la funció

repressora de l'Estat (N. Poulantzas). Front a les teories que defensarien la centralitat

dels aparells coercitius, Bourdieu pretén indagar els mecanismes pels quals els

dominats accepten la seua dominació, un assumpte que hereta, en cert sentit, de

Weber99, i que el sociòleg francés retroba als seus estudis sobre la Cabília, el

mecenatge, el masclisme, la misèria, etc. Bourdieu recupera la idea durkhemiana de la

gènesi social dels esquemes de pensament, per proposar que la correspondència entre

estructures de poder i mentals es realitzaria en diversos «camps». Es tracta, com

sintetitza el seu col·laborador Wacquant, d'enriquir l'anàlisi estructural de Durkheim

«amb una sociologia genètica i política de la formació, de la selecció i de la imposició

de sistemes de classificació»100. Per això ha estat qualificat d'«estructuralista genètic».

Malgrat la seua preocupació per la correspondència de les estructures, les anàlisis de

Bourdieu no s'orienten cap a l'objectivisme habitual en l'estructuralisme, sense recaure

tampoc en la fenomenologia o l'existencialisme, corrents de pensament destacades als

anys 50 i 60. Bourdieu subratlla la importància de copsar el sentit que els agents

confereixen a les sues acciones, i l'associació que s'estableix entre regles i estratègies:

els agents tenen la capacitat de fer front a situacions imprevistes. Aquesta preocupació

pel «sentit» li allunya del marxisme tradicional; també, el seu allunyament del trànsit

mecànic entre la classe objetiva («classe en soi») i la classe en tant que subjecte

mobilitzat («classe pour soi»).

                                                
98 Vg. Francesc J. Hernàndez i Dobon: Teoria crítica i educació, Alzira, Set i mig, 2001.
99 Vegeu P. Bonnewitz: La sociologie de Pierre Bourdieu, París, PUF, 1998.
100 Loïc J. D. Wacquant (1992): «Introducció» a P. Bourdieu, P.; L. J. D. Wacquant: Per a una
sociologia reflexiva, Barcelona, Herder, p. 23.



El valencià a València 69

Bourdieu proposa una perspectiva d'anàlisi en termes d'«espai social» i de

«camps»101. L' espai social es troba jerarquitzat, degut a una desigual distribució dels

«capitals» entre els agents socials. No s'hi tracta d'una visió piramidal, ja que diferents

formes de capital permeten estructurar l'espai social. La posició dels agents socials

dins de l'espai social depén del volum i la estructura dels seus capitals. Junt al capital

econòmic, relacionat amb els beneficis empresarials i la posició dels individus en les

relacions productives, hi ha altres tipus de capitals. Així, el capital social depén de les

relacions de coneixement i amistat, que permeten accedir a un nombre major o menor

de recursos i posicions socials. El capital cultural es relaciona amb la disponibilitat de

recursos culturals, que depén, encara que no de manera exclusiva, del nivell educatiu

assolit102. Per últim, el capital simbòlic es relaciona amb la influència que un individu,

un grup o una institució poden exercir en la representació de la realitat per part de la

resta de la població. El nivell educatiu i els ingressos econòmics constitueixen els

índexs principals segons els quals es poden distingir nivells d'apropiació del capital

social i del capital econòmic. Aquests nivells corresponen a la classes dominants,

mitjanes i populars. Aquestes classes es poden subdividir en fraccions i capes, de

manera que els individus estan ubicats en un espai multidimensional, en funció dels

diversos capitals. Aquests se diferencien quantitativament (pel seu volum),

quantitativament (per la seua estructura) i històricament (per la seua evolució

temporal), i tenen un valor relatiu en funció dels camps, que són microcosmos socials

constituïts per una xarxa de relacions objectives entre les posicions socials dels grupos

i dels individus. Un camp és semblant a un joc, les regles del qual foren canviables i

dinàmiques, i amb una lògica que s'imposa als agents participants. El capital simbòlic

és el que determina el valor d'altres capitals (econòmic, social i cultural), el que

                                                
101 En la resta del paràgraf se segueix la síntesi del pensament de Bourdieu oferida per E. Boix en el seu
estudi Triar no és trair. Identitat i llengua en els joves de Barcelona, Barcelona, Edicions 62, 1993, pp.
30 ss.
102 El concepte de «capital cultural» se presenta enfrontat al de «capital humà», como declara el mateix
Bourdieu en una videoconferència de l'any 2000: «Hom pot veure que la noció de capital cultural, més
bé que la de "capital humà", emprat pels economistes com Becker, té per virtut evitar la naturalització
de les diferèncias econòmiques i socials basades en el capital cultural, tot relacionant aquestes
diferències amb diferències socials de formació, d'origen social, i no "dons" naturals.» (P. Bourdieu: El
sociólogo y las transformaciones recientes de la economía en la sociedad , Buenos Aires, Universidad
de Buenos Aires; Libros del Rojas, 2000, p. 28.
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estableix el seu reconeixement i la seua legitimitat, per la qual cosa la millor manera

d'assegurar l'hegemonia d'altres capitals és el domini simbòlic, exercit mitjançant la

violència simbòlica (el concepte de violència simbòlica és explicat a l'annex V.3). Els

capitals apareixen així com a mitjans i com a finalitats. L'estructura del camp, en un

moment donat, revela la relació de forces entre els agents; en cert sentit, és un espai

de forces contraposades. La Sociologia ha d'establir, per tant, l'«economia política

dels béns simbòlics» o, en altres termes, elaborar una «teoria general de l'economia de

la pràctica»103. L'ordre social apareix aleshores com «una immensa màquina

simbòlica»104.

La violència simbòlica s’adreça a la formació d’habitus. Les representacions

que tenen els individus de la seua realitat constitueixen allò que Bourdieu anomena

habitus, val a dir «sistemes durables i transposables d’esquemes mentals i corporals

de percepció, d’apreciació i d’acció»105, constituïts socialment per disposicions

estructurades i estructuradores (esquemes), que ha estat apresos amb la pràctica i

tenen finalitats sobretot pràctiques106. Els esquemes immanents a tots els hàbits

funcionen com a matrius de percepcions transcendentals històriques que, en ser

universalment compartides, s’imposen a qualsevol agent com a transcendents . La

creació d’habitus, de manera semblant a la formació de plusvalor en l’anàlisi marxià,

esdevé una heteronomia que s’autogenera: principi d'una consciència sense

consciència, d'una intencionalitat sense intenció i d'una matriu pràctica de regularitats

del món que permet d'avançar el futur sense tindre més que la necessitat de posar-lo

com a tal.»107

                                                
103 Així ho resumeix en «Raíces del dominio masculino», Le Monde Diplomatique, ed. cast.
(agosto/septiembre 1998), p. 27. També en: «La economía de los bienes simbólicos», en Razones
prácticas, Madrid, Anagrama 1997, p. 160.
104 P. Bourdieu: La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 22.
105 P. Bourdieu; Löic J. D. Wacquant: Réponses: pour une sociologie réflexive, París, Éditions du Seuil,
1992, p. 102. Hi ha trad. cat. Per a una sociologia reflexiva.
106 Per exemple, en el cas de la divisió de gènere: «Només a canvi i al termini d'un formidable treball
col·lectiu de socialització difusa i continua les identitats distintives que institueix l'arbitrari cultural
s'encarnen en uns hàbits clàrament diferents d'acord amb el principi de la divisió dominant i capaços de
percebre el món d'acord amb aquest principi.» (La dominació masculina , segons la trad. cit., p. 38).
107 P. Bourdieu: Choses dites, París, Éditions de Minuit, 1987, p. 22. Una comparació de l'habitus de
Bourdieu amb les regles wittgenstenianes, a Jacques Bouveresse: «Règles, dispositions et habitus»,
Critique , núms. 579/580, agost-setembre 1995, pp. 573-594.
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Es poden considerar, per tant, les llengües com a sistemes simbòlics, que les

diferents classes, fraccions i capes, fan servir en les seues relacions simbòliques,

relacionades amb altres processos d’adquisició/pèrdua de capital econòmic, social o

cultural. I, per això, la inducció de processos de assoliment de competències o de la

seua pèrdua, entesa com a l’establiment d’habitus, s’ha de concebre al marc d’altres

relacions de dominació simbòlica. En una conferència de 1978, Bourdieu ho sintetitza

així:

habitus lingüístic + mercat lingüístic = expressió lingüística, discurs108

Ara bé, l'exercici de la violència simbòlica (com el de la violència en general),

per induir la formació d'habitus, pot tenir conseqüències contràries a les preteses

(Bourdieu n'és conscient). L'estudi de Jean William Lapierre sobre el poder polític i

les llengües, que analitza diversos casos contemporanis (Sri Lanka, Bèlgica, Canadà,

Camerun, etc.), arriba a la formulació d'una norma que es pot sintetitzar així: Quan

dues comunitats etnolingüístiques coexisteixen al si d'un mateix cos polític, la classe

dirigent de la comunitat dominant estableix una estratègia que oscil·la entre l'exclusió

absoluta i l'exclusió relativa. Aleshores, la minoria activa de la comunitat dominada

estableix una contraestratègia que varia entre dos pols, defensiu i ofensiu. Lapierre

constata en els casos estudiats que si hi ha una estratègia d'exclusió relativa, la

minoria activa de la comunitat dominada esdevé un poder intermedi entre les dues

comunitats, però inciten una estratègia defensiva, amb mobilitzacions eventuals. Si la

comunitat dominant adopta una estratègia d'exclusió absoluta, i no reconeix l'elit de la

comunitat dominada, aquesta, llevat d'excepcions, articula una estratègia ofensiva i

esdevé poder concorrent 109. Podríem suposar que, paradoxalment, l'assimilació

lingüística seria més probable en el primer cas, així com que la norma s'acompliria

també en tractar-se de comunitats sociolingüístiques.

                                                
108 P. Bourdieu: «El mercado lingüístico», p. 120.
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4.1. La ciutat vella i els seus conflictes

La catedral de València és probablement l'edifici valencià amb major riquesa

arquitectònica, tot considerant la pluralitat d'estils que s'hi troben. Hi ha una porta

romànica, una altra gòtica (la dels apòstols), junt amb una triple sèrie d'arcades (els

balconets) d'estil italià renaixentista, i una altra barroca. La porta romànica, dita de

l'Almoina o del Palau, és excepcional ja que fou una de les primeres construccions de

la ciutat, en ser conquerida en 1238. La transició al gòtic que estava produint-se

explica la pràctica absència de manifestacions romàniques a la ciutat. Aquesta porta,

que recorda la dels Fillols de la catedral lleidatana, té un popular i curiós ornament en

la part superior. Sota la barbacana, com si estigueren sostenint-la, hi ha el cabets de

set parelles de nobles, home i dona, alternativament, d'entre els quals hi ha els

diferents noms dels representats:

En Pere am Na Maria sa muller / En Guillem am Na
Berenguera sa muller / Ramon am Na Dolça sa muller / Bertran am Na
Berenguera sa muller / Domènec am Na Ramona sa muller / Francesc
am Na Ramona sa muller / Bernat am Na Flor sa muller.

Segons la tradició, aquests cabets representen set matrimonis lleidatans que

dugueren a València set-centes donzelles de Lleida per casar-se amb els repobladors

de la ciutat110. Els cabets de la porta romànica, amb les inscripcions, són popularment

considerats un testimoni de l'arribada a la ciutat d'aquells pobladors que li donarien,

en definitiva, la seua llengua pròpia. Els nobles catalans desenvoluparen també una

ciutat, la ciutat vella, la forma de la qual fou determinada durant segles per la gran

muralla, l'anomenada muralla cristiana. Començarem, en aquest epígraf, donant una

                                                                                                                               
109 Jean-William Lapierre: Le pouvoir politique et les langues, París, Presses Universitaires de France,
1988.
110 Vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València, p. 95.
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visió de conjunt a allò que era València cristiana, una ciutat caracteritzada per una

disposició que es mantindria fins al s. XIX.

En la segona meitat del segle XIV es va construir la muralla «cristiana» de la

ciutat, que delimitava un espai que duplicava gairebé aquell tancat per la muralla

«àrab»111. Les raons d'aquesta construcció foren tant la paulatina saturació

demogràfica que vivia la ciutat, com la necessitat d'enfortir les seues defenses pels

atacs castellans o de la pirateria 112. La muralla es mantingué fins el seu enderrocament

gairebé total l'any 1865, tot determinant un espai interior i un altre d'exterior. En

síntesi, la configuració de la ciutat era la següent:

a) La ciutat intramurs ocupava l'actual districte número 1 de Ciutat Vella, i el

seu perímetre, definit per la muralla, és ara la primera «ronda» de la ciutat. La seua

estructura derivava de la medina àrab, que les autoritats s'afanyaven a

«cristianitzar»113. Així, on hi havia el recinte emmurallat interior de l'almudaina (que

probablement coincidiria amb la ciutat romano-visigòtica) i l'alcàsser o fortalesa, junt

al qual hi havia la mesquita major (damunt la qual es construirà l'església de Sant Joan

–del Mercat–), s'ubicaren els edificis de les autoritats ciutadanes o eclesiàstiques. Els

barris comercials, amb carrers dedicats als diferents oficis, continuaren estant en la

zona entre la Plaça Rodona i la Llotja, allà on havia estat l'alcasseria. La ciutat estava

dividida segons les parròquies més importants114. A més hi havia «pobles» o petites

                                                
111 Construïda per ’Abd al-’Aziz ibn Abí ’Amir (1021-1061), el regnat del qual constituí el període de
major esplendor de la València musulmana. La Universitat de València n'ha recuperat un impressionant
fragment en la rehabilitació del Col·legi Major Rector Peset.
112 L'any 1349 la pirateria genovesa atacà la mateixa platja de la ciutat. L'any 1356 el rei Pere III

encoratjà els jurats de la ciutat perquè construïren una nova muralla.
113 En una carta dels jurats de la ciutat, de 18 de juliol de 1393, llegim: «La saviea de cascun de
vosaltres sab com aquesta ciutat fo edificada per moros a lur costum, estreta e mesquina, ab molts
carrers estrets voltats e altres deformitats, e com d'alcuns anys a ençà pren tots dies melloraments e
embelliments, a Déu mercé, per la qual raó los jurats han acostumat fer dues coses entre les altres: la
una és que si ecclésia o monestir, per ampliar o endreçar, ha obs en tot o en part cases o patis de lechs,
los ho fa hom haver per lurs diners, precedent tatxació, vullen o no los lechs; la segona, que si per
abreujament, ampliació o drecea d'alcuns carrers o partides, a bellea de la ciutat o bé publich, ha obs
pendre en tot o en part cases o patis de clergues o de religioses e d'altres, hoc e de censals del senyor
rey, allò pren la ciutat, precedent tatxació e paga. Car si axí no·s fahia, tots temps la ciutat romandria
deforme e desavinent, ne fo majés qui contrast hi fes.» Agustín Rubio Vela (ed.): Epistolari de la
València Medieval , València, Institut de Filologia Valenciana; Universitat de València, 1985, p. 85.
114 Al Nord, tot seguint el riu, de ponent a llevant, Santa Creu, Sant Bertomeu, Sant Llorenç, El
Salvador i Sant Esteve; al centre, la Mare de Deú, envoltada per Sant Nicolau (O), Santa Caterina (S) i



74  El valencià a València

barriades, més o menys orgàniques o autònomes, com ara la Pobla de les Parres (més

tard, barri de pescadors), junt a la qual hi havia la Drassana 115, o la Pobla Vella,

formada per raval de Roters. El raval era un poblat àrab perifèric, amb soc o mercat,

mesquita i banys propis, ubicats generalment junt a les portes de la ciutat. La nova

muralla inclogué el de Roters, la Xarea (ubicats, entre la muralla i el riu vell, a ponent

i llevant) i la Boatella (al sud del braç mort del riu). A Roters s'establí el convent del

Carme (1281), avui parròquia que dóna nom al barri, i la moreria, on vivien humils

menestrals. La mesquita de la Xarea fou substituïda pel temple romànic de Sant

Tomàs (enderrocat el 1862)116, prop del qual hi havia la jueria, on vivia la comunitat

jueva o qahal (el call) 117. En 1383 els jurats de la ciutat establiren també un bordell o

«pobla de les fembres pecadrius».118. La distribució de la urbs medieval es pot

apreciar al mapa 4.1.

                                                                                                                               

Santo Tomàs (E). Per la part meridional de la ciutat intramurs hi havia Sant Joan, Sant Martí i Sant
Andreu.
115 També «Darassanal», a l'actual carrer Poeta Quintana, prop dels carrers de Barques i de la Nau.
116 La paraula «raval» és un arabisme. «Roters» deriva de «rotes» o garrigues. «Xarea», o el mot
sinònim al-Musal·la, significa ermita musulmana extramurs. «Boatella» deriva del llatí *bovatella ,
diminutiu de *bovata, ‘conjunt de bous’, que passà a l’àrab designant una porta de la muralla (Bab
Baytala  o Bab al-Buyatal·la)  –a la qual Vicente Blasco Ibáñez dedicà una de les seues Narracions
valencianes– i el raval contigu.
117 Una explicació de la delimitació de la moreria i de la jueria en M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp. 100-103.
118 «Un segle després de la Conquista, la ciutat conservava encara les mateixes característiques urbanes
que havia tingut en l’època musulmana, però la seua fesomia era alterada per la construcció d’esglésies
i dels nous edificis públics de les institucions socials i benèfiques, i per la paulatina però incessant
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substitució de les cases de tipus àrab per altres adaptades al nou estil de vida cristià.» (M. Sanchis
Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 91).
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Mapa 4.1
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b) Hi havia també altres agrupaments que derivaven dels ravals, ja esmentats, i

d'alqueries, rahals i reals àrabs, i que es van consolidant a l’entorn de la ciutat, de

vegades amb la iniciativa de les autoritats d’aquesta119:

–El raval de la Saidia, vora Marxalenes,

–El raval de l’Alcúdia (al-Kudya), això és ‘la muntanyola’, prop de les portes

de Serrans, però dellà el riu,

–El raval de la Vilanova, també dellà el riu però més a llevant, junt al qual

’Abd al-’Aziz volgué bastir la seua pròpia munya, o parc reial d’esplai, que seria

aprofitada després per al palau dels reis cristians, virreis i capitals generals. Alguns

autors consideren que Arnau de Vilanova hi va nàixer,

–La Mauella120, més al nord,

–Un suburbi mariner, llavor dels actuals Poblats Marítims. Jaume I havia

estimulat la construcció de la Vila nova maris Valentiae. El 1409 la ciutat construí

una séquia per proveir el Grau de l’aigua potable d’una font de Russafa,

–El raval de Russafa, fins a molt prop del qual s’estenia aleshores

l’Albufera121,

–El raval de Raiosa en la Roqueta del carrer de Sant Vicent,

–Patraix122, al sud,

                                                
119 El Consell signava en 1386 un acord amb l’Almoina de la Seu, que era la propietària, per recuperar
uns terrenys a Russafa, Alfafar i Massanassa: «Com en la orta o terme de la ciutat de València una gran
partida dejús los lochs de Roçafa e d’Alfofar e d’altres fos e sia tornada marjalenca e erma, specialment
per enrunament de les céquies e braçals e escorredors de les aygües qui, per fretura de les gents,
aminvades en nombre e en poder, per occasió de guerres e mortaldats e d’altres adversitats passades, no
són estats mundats ne tenguts en condret, segons degren e solien antigament...» (cit. Agustín Rubio
Vela: «El segle XIV», en Ernest Belenguer (coord.): Història del País Valencià, vol. II, 1989, pp. 169-
264, cit. p. 238).
120 Topònim d'origen àrab. La u deriva de la lletra àrab wau, que en alguns mots es consonantitza
(«saragüells», «xirivia»). Potser per això, de vegades s'escriu Mahuella.
121 El fill d’’Abd al-Rahman I, el qual va constituir a Còrdova un emirat independent  el 756, ’Abd
Al·là al-Balansí reconstruí i repoblà València, i es feu construir, al sud de la ciutat, una almúnia i
residència d’esbargiment que anomenà al-Ruzafa  (Russafa) ‘Abd Al·là al-Balansí es va criar en una
almúnia de son pare, prop de Còrdova, anomenada al-Ruzafa , la qual s’inspirava en els fastuosos
jardins de la residència del seu avi el califa Hixam, anomenada també Ruzafa , construïda entre Palmira
i l’Eufrates a Síria (M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana ,
p. 40). La lletra àrab sin, sibilant sorda, tingué, en català medieval, una articulació dental, que permeté
la seua identificació amb el so africat dentoalveolar sord procedent de C(+E, I) llatí, i per això solia ser
representada la lletra amb c o ç : Ruçafa. L’ortografia moderna reserva la ç per a les paraules
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–El raval de Massanassa (Manzil Nasr)123,

–Xirivella, una altra alqueria d’origen àrab (antigament, Xilvella)124,

–El raval de Mislata (Manzil ’Ata) vora al riu,

–Algunes poblacions mantenen un topònim que mostra el seu origen àrab:

Algirós, Benimaclet, Benicalap, Benifaraig, Benimàmet, Beniferri, etc.

Amb el temps (sobretot, amb l'expansió de la segona meitat del segle XIX i les

annexions, que continuaren a primeries del segle XX), moltes d'aquestes poblacions

foren subsumides en la ciutat; d'altres presenten encara, potser per poc de temps, una

estructura distingible de la ciutat en expansió, i es desenvoluparen amb un creixement

nuclear, com és el cas de Benifaraig, Borbotó, Carpesa o Massarojos, o linial, com ara

Casas de Bàrcena i Poble Nou. D’altres configuracions estan determinades per Litoral

i l’Albufera, com és el cas d’El Perellonet i El Palmar.

c) La ciutat àrab disposava d'un circuit de fortificacions exteriors, format per

una sèrie de torres, quadrades o circulars, escalonades en profunditat: les de

Montcada, Bufilla (Bétera), Paterna, Xiva, Alcalà (Montroi), Torrent, Espioca

(Benifaió), Silla, Almussafes i Castelló de l’Albufera (Castellar). A més hi havia

algunes annexions de pobles, bé forçades, com ara Morvedre, Cullera i el lloc del

Puig, incorporats pel rei Pere III el Cerimoniós en 1364 a la jurisdicció de la capital,

                                                                                                                               

d’ascendencia llatina. (M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, pp. 79-
80).
122 Patraix deriva de «Petraix» i apareix en documents antics com «Petraer» i «Petraher», mossarabisme
que significa ‘pedrera’
123 Segons Sanchis Guarner, sembla que aquests ravals exteriors, oberts, tenien horts i jardins
esplèndids, i eren molt més bells que no la ciutat, bruta, sorollosa, amb la gent atapeïda i amb
deplorables condicions d’higiene. Per això, diversos escriptors els dediquen elogis. És famosa la llaor
d’Ibn al-Abarr arran la conquista de Jaume I, on apareixen esmentats els ravals de Russafa, Djisr (la
calçada, probablement es refereix a algun raval septentrional), Manzil ’Ata (Mislata) i Manzil Nasr
(Massanassa): «On són, València i les seues cases, els xiscles i els refilets dels seus ocells i els cants
dels seus coloms? ¿On són els paraments de la seua Russafa, del Djisr, del seu Manzil ’Ata i el seu
Manzil Nasr? ¿On són les seues pletes de verdes bardisses? ¿On són les seues rieres vessants i els seus
boscatges fresquívols?... Era un quadre de flors que adelitava els nostres ulls. Les seues arbredes,
verdes abans, ara s’han secat i endurit. (M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i
Geografia urbana, p. 68).
124 El cronista reial Ramon Muntaner (1256-1336), cavaller empordanés i ciutadà de València, on
s’establí el 1316 i on arribà a jurat de la ciutat, començà a escriure la seua Crònica  «estant jo en una
alqueria per nom Xilvella que és en la Horta de València» (cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 109).
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en agraïment per la lleialtat de la ciutat en el conflicte amb Castella; bé voluntàries,

com ara les de Museros (1369), Carraixet (1370) o Foios (1386). També es compraren

viles i llocs del patrimoni del rei o de la família reial, com ara l’adquisició definitiva

de Cullera (1381), Planes (1382) i diversos llocs de la Vall d’Albaida (1394)125. Això

va obligar l’organització de la regidoria del patrimoni municipal, dividit en 1392 en

dues zones, la «partida subirana», administrada per un procurador amb residència a

Xèrica, i la «partida jusana», el procurador de la qual residia a Planes. L’aportació de

la ciutat (50.000 florins) a l’expedició a Sicília de l’infant Martí es va fer a canvi de la

possessió plena de castells, viles, llocs i béns (Llíria, Xèrica, Pina, Barraques) o en

penyora (vall de Seta, Seta, Alcoi, Gorga, Travadell, Paterna).

d) A més, la ciutat tenia aemprius o drets econòmics sobre diverses viles, les

causes sobre els quals eren dirimides pels mateixos jurats de la ciutat (per exemple,

Paterna, Pego, Xelva, etc.)126.

En aquest escenari es van viure durant segles conflictes socials, en els que

participaren les diverses classes i els distints grups ètnics. Al capítol següent es donarà

una ullada als conflictes de la València de la societat estamental.

En 1238 el rei Jaume I conquista la ciutat de València127. Aquest fet històric es

considerat per la població valenciana com el més representatiu128. En 1239 li atorgà

                                                
125 La ciutat de València també va adquirir a la Corona el ducat de Gandia, que fou després venut a un
noble de la petita aristocràcia de Xàtiva, gràcies al favor del rei Ferran el Catòlic. Així comença
l’ascens de la família Borja. Vg. Joan Reglà: «De les Germanies a la Nova Planta. Primera part:
Economia i Societat», en Ernest Belenguer (coord.): Història del País Valencià, vol. III (1989), pp. 93-
160, cit. p. 111-112.
126 Agustín Rubio Vela: «El segle XIV», pp. 229-230 i 253-255, 257-259.
127 S'hauria de prendre aquesta data com a començament de la presència de la llengua a la ciutat, encara
que cal fer esment d'un parell d'excepcions. Davant l’onada de sectaris almohades, que arribaren a la
península durant la segona meitat del segle XII, Ramon Berenguer IV ocupà en abril de 1148 la ciutat de
València, per reposar-hi la senyoria d’Ibn Iyad. Després del domini, cruel i dilapidador del seu fill, Ibn
Mardanix, la ciutat, governada per Abú-l Hadjdjadj, se sotmeté als almohades (1171). L’any 1172, el
rei d’Aragó i Catalunya Alfons el Cast, fill i hereu de Ramon Berenguer IV, ocupà la ciutat, i es retirà
després que Abú-l Hadjdjadj li prometés duplicar la seua contribució.
128 Segons E-93, el fet històric més representatiu de València és: 9 d’Octubre (32%), la Riuà (8%), la
conquesta del Cid (5%), la Batalla d’Almansa (3%), les Germanies (2%), el 23-F (1%), Els Furs (1%),
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una ordenació político-administrativa, les Costumes, d’abast només municipal. Aquest

codi imposava una mateixa llei, una sola moneda, una sola mesura de longitud i de

volum i una sola forma de datar la documentació. Aquest Fori antiqui és l’origen

veritable del Regne de València. La representació de la ciutat com a «mare» del

Regne es pot trobar, per exemple, en aquest passatge epistolar dels jurats de la ciutat a

les autoritats d'Alacant del 14 de març de 1409:

Per alcuns negocis tocants lo bon estat d'aquesta ciutat,
trametem aquí l'onrat En Pere Dalmau, conciutadà nostre, plenerament
d'aquells informat. E nosaltres havem aquexa vila en singular amistat,
axí com aquella que entre les altres filles és amablement vellant en la
honor e profit de la mare e insignament curosa.129

L'enfrontament entre els «braços», propi de la societat estamental130, es

determinava a la ciutat, «mare» del Regne, amb diverses línies de conflicte social:

a) El rei Jaume, en la seua pugna amb l’altiva i ambiciosa noblesa, afavorí la

burgesia de la ciutat. El nou Estat s’anomenà «la Ciutat i Regne de València» (no

tingué, per tant, un corònim propi131), s’establí a partir dels Fori antiqui, revisats l’any

1251 i confirmats pel monarca l’any 1271. Arcadi Garcia va posar de manifest

l’esforç de la Ciutat de València per a la constitució i territorialització d’un dret

                                                                                                                               

altres (9%), ns/nc (36%). Ninyoles comenta: «Tot comptat i debatut, allò més eloqüent és que més de la
tercera part de la població de València no arriba a expressar cap fet històric representatiu de la seua
ciutat.» Segons la seua anàlisi, «la variable ideològica hi és prou determinant. Mentre el 9 d’Octubre
obté adhesions al llarg de l’escala esquerra-dreta, l’acord sobre la Conquesta del Cid triplica
pràcticament en la «dreta» la mitjana de referències. El 9 d’Octubre té major consens entre el sector de
serveis, a excepció del grup dedicat al «comerç», un col·lectiu que dóna un suport relativament baix a
aquesta data històrica i, en canvi, atorga la major significació als Furs (3%).» (R. L. Ninyoles,
Sociologia de la ciutat de València, pp. 24-25).
129 Agustín Rubio Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval, p. 98.
130 El «braç reial» o popular, el «braç militar» o nobiliari i el «braç eclesiàstic» o clerical, els quals es
representaven pels seus celestials patrons: l'Àngel Custodi, Sant Jordi i la Mare de Déu (per exemple, al
Volum e recopilació de tots los Furs, a cura de Guillem Ramon Mora d'Almenar (València, Joan de
Mey, 1615).
131 La ciutat, en temps d’’Abd al-Rahman I, era anomenada pels geògrafs Madinat al-Turab, ‘ciutat de
la terra’ o ‘ciutat de la pols’, potser perquè estava edificada damunt un sòl d’al·luvió i no pas de roca, i
no tenia empedrats els seus carrers. Guichard ha defensat que el terme Balànsiya (València) seria,
aleshores, un corònim per designar el país i no pas la ciutat (M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 39).
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peculiar del nou Regne 132, inspirat en bona part en els principis jurídics de la burgesia

ciutadana 133. Per això, conclou A. Ferrando, «en parlar de particularisme onomàstic

valencià [absència d'un corònim propi] hom haurà de pensar més aviat en el

particularisme onomàstic generat pel Cap i casal del Regne»134.

El compromís de la monarquia amb la ciutat continuà amb els successors del

rei Jaume, Pere el Gran, Jaume II I Pere III135. La burgesia, poderosa i organitzada,

amb mentalitat positivista, diferenciada essencialment 136. no era una classe

homogènia. S’hi podien distingir tres estrats: «la mà major», «la mà mitjana» i «la mà

                                                
132 «En realitat, el nucli polític que postulava i patrocinava aquella idea de la constitució del nou regne,
sembla que era la ciutat de València. I parlar de la ciutat de València del segle XIII és tant com dir la
minoria de burgesos nouvinguts que la representaven en aquells primers moments del domini cristià.»
(Arcadi Garcia: «Formació del Regne de València dins l'àrea nacional catalana», en AAVV: Els
valencians davant la qüestió nacional , València, Tres i Quatre, 1983, p. 121. També segons el jurista i
historiador de La Vall d'Uixò, «La mentalitat social de la burgesia d’aquell temps postulava els
principis de llibertat personal, propietat lliure, exempció fiscal [de la qual es beneficiaven la noblesa i
el clergat, F.J.H.], garantia d’una justicia pública independent de coaccions i violències, sentit jurídic
realista i proteccionisme econòmic. Tot això era tant com dir predomini de la ciutat sobre el territori o
regne.» (cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 83.
133 Francesc Eiximenis escriu: «Empero, segons policia aprovada e antiga que s’apella aritotilica tots
los habitadors de la ciutat deuen esser partits per tres mans. La ma major e principal s’apella la ma dels
generosos, e aquestes son apellats los honrats ciutadans... la segona ma dels habitadors de la ciutat
s’apella ma mitjana... la terça ma s’apella de menestrals... E aqueste no son dits ciutadans...» (Dotzé del
crestià, cap. 115, fols. 53 v. i 54, cit. per Soledad Vila: La ciudad de Eiximenis: Un proyecto teórico de
urbanismo en el siglo XIV, València, Diputació Provincial de València, 1984, p. 71. Segons Arcadi
Garcia: «La mentalitat social de la burgesia d’aquell temps postulava els principis de llibertat personal,
propietat lliure, exempció fiscal [de la qual es beneficiaven la noblesa i el clergat, F.J.H.], garantia
d’una justicia pública independent de coaccions i violències, sentit jurídic realista i proteccionisme
econòmic. Tot això era tant com dir predomini de la ciutat sobre el territori o regne.» (cit. M. Sanchis
Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 83.
134 Antoni Ferrando Francés: Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, Impremta
Fermar [Ajuntament de Xàtiva], 1980, p. 13.
135 El rei En Pere el Gran, fill del conqueridor, nasqué a València l’any 1240. Davant les Corts de
València del 1283 s’obligà a no imposar cap tribut fora dels consignats als Furs (la qual cosa afavorí
les llibertats valencianes, perquè sempre que la Corona tingué necessitat de demanar diners al Regne,
les Corts només els concedien a canvi de noves franquícies). El rei establí també el Consolat de Mar,
subordinat a la corporació municipal. Cal dir també que aquest monarca fou el primer poeta romànic
valencià culte, ja que han estat conservades dues composicions seues, datables el 1268 i el 1285,
escrites en provençal. El rei Jaume II nasqué també a València l’any 1267, ciutat on residí
preferentment i des d’on dirigí l’eixida dels estols de nau per a la guerra contra el seu germà el rei
Fradric III de Sicília i la croada contra els sarraïns d’Almeria. Pere el Cerimoniós (amb un ample
regnat: 1336-1387) va derrotar el moviment unionista (1348), animat per diversos factors, tant
excrescències feudalitzants, com la crítica del consell municipal a les tendències absolutistes dels
cortesans i funcionaris reials. En 1365 atorgà el privilegi d’instituir una milícia urbana permanent, el
Centenar de la Ploma. (vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia
urbana, p. 87 i ss.).
136 M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, p. 171.



84  El valencià a València

menor», aquesta darrera la considerarem més endavant, en parlar de l’estament

popular137.

b) L’afavoriment mutu entre Corona i burgesia permeté i animà una certa

estructuració política de l’estament popular (la menestralia i la plebs), de la «mà

menor», val a dir de la classe de treballadors manuals 138. Jaume I autoritzà l’any 1257

les juntes parroquials, i l’any 1270 concedí a les confraries i gremis de menestrals, el

dret a anomenar dos representants seus en el tribunal del mostassaf (un magistrat que

curava de la vigilància de les relacions mercantils). Per un privilegi de Pere el Gran,

datat el 1284, quatre membres del Consell municipal (una mena de parlament) serien

elegits pels gremis139. Les principals indústries artesanes eren la tèxtil, la tintoreria,

l’adoberia i manufactura de pells, l’argenteria i esmalteria, els treballs de la fusta i la

                                                
137 «Els burgesos de la "mà major" que quasibé monopolitzen el poder a la Ciutat i Regne de València
durant els segles XIII i XIV, són una oligarquia de patricis molt limitada, que constitueix només devers
el 5% de la població urbana. Encara que no els entusiasma gens la bel·licosa política política exterior
dels Reis d’Aragó, solen suportar-la lleialment, perquè tenen un "pacte" amb el monarca, que els
defensarà contra l’aristocràcia [noblesa, F.J.H.] i els respectarà els privilegis que han assolit. [...]
Aquella burgesia o patriciat urbà –els "ciutadans honrats"– la constituïen els industrials i mercaders
rics, les professions lliberals –juristes, metges, "artistes"– i els funcionaris. El patriciat tendia a
equiparar-se amb la petita noblesa, i de fet era ben poca la diferència que hi havia entre "cavallers" i
"ciutadans", en mentalitat, fortuna i consideració social, per bé que els ciutadans honrats no podien dur
espasa. No pocs d’aqueixos patricis tenien ascendència judaica, sovint no gaire amagada. Els ciutadans
honrats defensaven amb arrogància les seues prerrogatives feudals i maldaven per ampliar-les, però
sempre considerant-les privilegis classistes. Malgrat el seu monarquisme, actuaren sempre amb oberta
hostilitat contra els funcionaris reials defensors de l’autoritarisme, i de fet, no sempre foren aliats del
rei contra els nobles. [...] Els patricis eren una classe social bastant culta, que amava intensament el
luxe i protegia l’Art, el qual consideraven mostra exterior de riquesa. L’estament dels ciutadans honrats
era prou viatger i bastant obert a l’italianisme renaixentista, tot i que conservava una credulitat gens
crítica, tota medieval, i s’escandalitzava amb escarafalls davant els excessos paganitzants dels estetes i
humanistes. Al davall del patriciat hi havia la «mà mitjana», dels mercaders en general, els notaris i els
escrivans, els cirurgians i apotecaris, etc., que constituïa només el 10% de la població, i que tenia una
àmplia representació al Consell de la Ciutat però no accés a les magistratures municipals.» (M. Sanchis
Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p., pp. 125-126).
138 La classe urbana inferior era la menestralia, la qual tot i constituir el 80% de la població urbana,
només assolí de tenir una petita representació en el municipi. La plebs augmentava contínuament amb
la vinguda d’immigrants que immediatament s’hi integraven, i cal dir que no sempre se sentí solidària
amb el patriciat oligàrquic; així, en la revolta de la Unió els plebeus recolzaren els nobles en la lluita
contra el rei Pere el Cerimoniós, tan proburgés. (vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi
d'Història i Geografia urbana, p. 126). El rei Pere el Cerimoniós a les corts de Tarragona de 1370
afirma: «Nenguna ciutat ni vila qui vui hajam Nós, totes són així poblades, que dins los murs antics
dels moros o dels gentils no caben, així com apar manifestament.» (cit. ibid. p. 129).
139 vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp., 90-91.
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ceràmica140. Segons Sanchis Guarner, al marge de l’organització gremial hi havia un

subproletariat cristià mal definit, dedicat al cultiu de la terra i sovint immers en la

delinqüència, un estrat confús i mal considerat, on s’aplegaven vagabungs, tafurs,

malfaeners, etc.141

c) La classe superior, la noblesa, estava composta per unes desenes de

famílies142, amb pocs «barons» i bastants «cavallers» i «generosos» (aquest són

nobles que no han rebut la investidura militar). La noblesa tenia una economia rural,

amb amplis dominis territorials conreats quasibé exclusivament per serfs moros. Per

això es pot dir que la València del XIV era una ciutat «hanseàtica», reduïda al seu

hinterland i que prescindeix d’una bona fracció del seu Regne. La situació de la

noblesa canvià paulatinament. La noblesa i el clergat pressionaren, amb la pretensió

                                                
140 M. Sanchis Guarner (La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana , p. 179) ofereix
una classificació aproximada dels gremis i confraries laborals de València. Els obradors es
concentraven en carrers o places, que freqüentment prenien el nom i, en alguns casos, encara el
mantenen. La classificació esmentada és:
Ram tèxtil: paraires, cardadors, carders, pinters, abaixadors o tonedors, teixidors de llana, teixidors de
fil i seda, teixidors de cordellats, tintorers majors o de llana, tintorers menors o de seda, torcedors de
seda, velluters, toquers, vanovers, manters, flassaders, velers, tira-sacs, matalafers, corders de cànem o
soguers, cordoners, llisters, galoners, passamaners, esparters, esparters de curt o espardenyers.
Ram del vestit: sastres, costurers, robers, giponers, camisers, pellissers, capoters, capussers, calceters,
adreçadors, brodadors, botoners, capellers o sombreres, boneters, gorrers, bossers, ventallers.
Ram de la pell: pellers, blanquers, assaonadors, corretgers, aluders, pergaminers, guadamassilers,
albarders, guanters, sabaters, tapiners.
Ram del metall: ferreters, ferradors, ferrovellers, palaforgers, fonedors de bronze, argenters, batifullers,
oripellers, dauradors, manyans, llanterners, campaners, coltellers o gavineters, tisorers, clauers, freners,
hamsers.
Armeria: armers, espasers i punyalers, pavesers, cotamallers, esperoners, ballesters, arcabussers.
Ram de la fusta: fusters, mestres d’aixa, calafats o barquers, aladrers, caixers, capsers, cistellers,
cubers, poalers, carabassers, cadirers, sedassers, guitarrers, imatginers, surers.
Ram de la construcció: obrers de vila, manobres, pedrapiquers, pintors, vidrers.
Terriseria: taulellers i rajolers, ollers i gerrers, escudellers.
Ram del combustible: carboners, cerers, coeters.
Agricultura : llauradors, llauradors jóvens, herbassers, garbelladors, cava-séquies, llenyaters.
Gent de mar: mariners, peixcadors, estibadors.
Comerç i Cúria: mercaders, corredors de coll, corredors d’orella, juristes, notaris, escrivans.
Ram de l’alimentació: carnissers, ovellers, tripers, cabanyers, tonyiners, forners, moliners, flequers,
confiters, xocolaters, taverners, hostalers, especiers, droguers, saboners.
Ram sanitari: metges, cirurgians, barbers, cabellers, apotecaris, menescals.
Música: musics, trompeters, dansants, cegos, oracioners.
Grups ètnics: jueus conversos, moros conversos, negres.
141 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 180.
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d’implantar el Fur d’Aragó. Aconseguiren de Pere el Gran que els alliberés de

l’obligació, imposada pel conqueridor, dels senyors de les terres de residir-hi i els

autoritzà a cultivar-les amb serfs sarraïns. En les Corts de València de 1323-23, ja en

el regnat d’Alfons el Benigne, acceptaren la legislació foral valenciana a canvi de que

foren reconeguts els senyorius jurisdiccionals i la participació en el govern de la ciutat

i de les viles reials. L’aristocràcia terratinent es traslladava a la ciutat i s’adoptava a

l’status socioeconòmic de la població urbana143.

Mentre la política de Pere el Cerimoniós havia estat d’enfortiment de la

burgesia i l’autoritat reial i d’expansió mediterrània, la del seu fill Joan I, en canvi, fou

aristocratitzant i continental, fins el punt de rebre enèrgics «memorials de greuges»

dels jurats de la ciutat144.

Sintetitzada la configuració de la ciutat i les línies de conflicte social, és

possible analitzar com s’articulava amb aquests elements, l’evolució de la llengua

pròpia.

4.2. Minories etnolingüístiques i subcompetència

A la ciutat medieval, hi ha diverses llengües. El predomini dels conqueridors

determinarà la reducció de les minories etnolingüístiques a una situació de

sobrecompetència. Són forçats a bilingüitzar-se i, paulatinament, perden la

competència en les seues llengües. La situació de subcompetència del valencià no és

més que el reflex de la sobrecompetència d'altres llengües minoritàries, com són les

dels àrabs i els jueus. Cas a banda és el llatí eclesiàstic. Per explicar aquest primer

                                                                                                                               
142 A les Corts del segle XVI són convocats, pel rei, uns seixanta representants del braç militar, presidits
pels ducs de Sogorb i de Gandia i el marquès de Dénia.
143 vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp., 88-89 i
125.
144 Vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp. 154-155.
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acte, per dir-ho així, de la dialèctica sociolingüística de la ciutat es comentaran tres

fragments. Un escrit de Francesc Eiximenis adreçat als Jurats de la ciutat; una carta,

de la qual hi ha dues còpies, dels Jurats de la ciutat, i un fragment del dietari del

capellà d'Alfons el Magnànim.

Cal advertir que tant l'epígraf anterior com aquest tenen, per dir-ho així, un

cert caràcter propedèutic al capítol. L'epígraf anterior explicava el marc geogràfic i

social; aquest determina la situació sociolingüística de partida. Pròpiament el tema

que ens ocupa, a saber, la relació entre la llengua oral i la mobilitat horitzontal (més

enllà de l'efecte mateix de la Conquesta), començarà a tractar-se a l'epígraf següent,

sobre l'escenari definit en aquests dos primers.

Un text notable per a l'estudi de la norma social de les competències orals és

un fragment de l’Endreça que el frare gironí Francesc Eiximenis (ca. 1330-1409)

remet als jurats de la ciutat, amb el seu tracat Regiment de la cosa pública145. Es tracta

d'un passatge que tracta sobre les llengües que es parlen a la ciutat. La interpretació

haurà de, com escrivia Foucault, superar la seua probresa enunciativa.

Eiximenis visqué a València des del 1383 al 1408, quan fou anomenat bisbe

d’Elna. L’any següent morí a Perpinyà. És clar que els jurats, els destinataris de

l'Endreça i del llibre del frare, representen als membres de la burgesia valenciana 146,

                                                
145 Antoni Ferrando pren, tot just, aquest obra d’Eiximenis com el text que assenyalaria «la fi d’un
període literari, presidit per l’hegemonia del Principat i el predomini de la literatura cortesana, i el
començament d’un altre període, en què el regne de València ateny la primacia en tots els ordres al si
de la Corona d’Aragó.» (Antoni Ferrando: «Llengua i Literatura», en Ernest Belenguer (coord.):
Història del País Valencià, vol. II (De la Conquesta a la Federació Hispànica), 1989, p. 401).
146 Sobre les normes que regien la institució dels jurats, vg. Pedro López: «Aspectes institucionals», en
Ernest Belenguer (coord.): Història del País Valencià, vol. II, pp. 113-124, especialment pp. 117-119.
Jaume I ordenà, el 13 de setembre de 1245, que el govern municipal l’exerciren quatre jurats, que
escollien les persones per a succeir-los, encara que la designació havia de ser confirmada pel rei.
Durant el seu mandat havien d’abandonar les activitats laborals. En 1278, Pere el Gran augmentà el
nombre de jurats a sis: dos a la mà major, dos a la mà mitjana i dos a la mà menor. A les Corts de 1283
Pere el Gran hagué de reduir el nombre de jurats a quatre. Els jurats antics, amb quatre prohoms,
escollien un candidat de cada parròquia. Els dotze noms resultants s’introduïen en uns redolins dels
quals s’obtenien quatre persones, els quals serien els nous jurats. Finalment Jaume II, el 1321, fixà en
sis persones el nombre de jurats, quatre dels quals haurien de ser ciutadans o burgesos, i els altres dos
«generosos» o membres de la petita noblesa que no havien estat armats cavallers. Vg. també M.
Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 90.
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que tenen accés als llibres, però que probablement no disposen d’una formació

erudita147, i que ocupen eclesiàstics com Eiximenis en la teorització de la manera

d’exercir el seu govern. Si calia un «regiment» de la res publica era perquè aquesta

patia una transformació i les formes de govern precedents es considerarien no

adequades o, almenys, necessitades de reflexió 148. En aquest escenari, que podem

qualificar de protocapitalisme comercial valencià, la figura d’Eiximenis és

particularment notable i reconeguda149. La seua obra fonamental, Lo Crestià, és un

vast projecte enciclopèdic de teologia i moral pràctica cristianes, en tretze volums,

una mena de Summa de la qual només redactà quatre llibres. El seu Dotzè (1385-

1386) amplia les tesis del Regiment. D’altres obres del frare no s’han d’entendre al

marge de l’elaboració teòrica que precisa la burgesia emergent. El Llibre dels àngels,

del mateix autor, obra molt llegida en l’època, en tant que prefiguració d’una jerarquia

ideal, es podria incloure en la tradició dels escrits utòpics que desenvoluparen els

humanistes dècades després. Es tracta de, partint de la matriu teòrica del cristianisme,

proporcionar eines per a l’ordenació del comportament públic i privat en la nova

situació. Eiximenis nodreix d’arguments a la burgesia, sobretot als mercaders de la

«mà mitjana», que descriu així:

                                                
147 En el pròleg del Crestià afirma: «En tot aquest volum per la major part entenc a proceir per manera
simple e grosera; e açò per tal car, jatsia aquest llibre puixa servir a persones científiques e lletrades,
emperò entenc ací parlar principalment a persones simples e llegues e sens grans lletres.» (cit. M.
Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, p. 173). «Francesc Eiximenis,
l’influent mentor intel·lectual de la burgesia, s’expressa sempre amb una llengua clara i planera, i és un
gran mestre en l’ús del diàleg.» (Ibid., p. 175).
148 Un exemple de la preocupació dels jurats de la ciutat per la condició d'un bon regidor de la cosa
pública es troba en la seua epístola al rei d'1 de desembre de 1380 (vg. Agustín Rubio Vela (ed.):
Epistolari de la València Medieval, 68-70). Un altre exemple: «A l’abril de 1396, una ambaixada de la
ciutat de València davant el rei, resident aleshores a Perpinyà, denunciava en termes molt durs els
consellers reials, acusats d’innombrables injustícies, delictes i soborns, i, molt especialment, de ser els
responsables de l’extremada i vergonyosa pobresa en què es trobava la Corona per la dissipació del seu
patrimoni en benefici d’ells mateixos. El memorial, que constitueix un balanç –extremadament
negatiu– del regnat des de l’òptica de l’oligarquia burgesa valenciana, suscità la reacció irada de la
reina Violant i donà lloc a l’arrest de misser Ramon Soler, el jurista que actuà de portaveu a
l’ambaixada. [...] Quan un mes més tard, el 19 de maig de 1396, moria en accident de caça Joan I, un
consell de regència totalment addicte a l’infant Martí i a la seua esposa, Maria de Luna, feia
empresonar la camarilla. I poc després s’iniciava un procés contra els seus membres que, a pesar de la
gravetat de les acusacions, acabà en 1398 amb l’absolució de tots.» (Agustín Rubio Vela: «El segle
XIV»,  pp. 258-259).
149 Vg. Francesc J. Hernàndez: Aproximacions sociològiques a l'educació , Alzira: Set i mig, 1999, pp.
17-25, amb referències bibliogràfiques.
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[...] sots aquesta mà se comprenen comunament juristes,
notaris, mercaders e drapers poderosos, e tots aquells qui sens
generositat notable han grans riquees en la ciutat.150

El frare, amb una percepció clara de la importància d'aquest estament en el

rumb polític de la ciutat de València als segles baix-medievals, entén que aquests

burgesos han de ser afavorits:

Los mercaders deuen ésser favorits sobre tota gent seglar del
món, car... són vida de la terra on són, e són tresor de la Cosa Pública,
e són menjar dels pobres e són braç de tot bon negoci e de tots afers
compliment. Sens mercaders, les comunitats caen, los prínceps tornen
tirans, los jóvens se perden, los pobres se’n ploren... Nostre senyor Déu
los fa misericòrdia special en mort e en vida, per lo gran profit que fan
a la Cosa Pública e per los grans treballs que sofiren en mar e en
terra.151

A l’Endreça l’autor elogia «les especials belleses de la ciutat de València»,

aleshores una ciutat amb unes 20.000 persones152. Eiximenis vol guanyar-se el favor

dels jurats, la qual cosa podia reportar-li importants beneficis. En general, perquè el

franciscanisme no es mantenia de les seus propietats territorials, com les ordres de

Cluny i del Cister, ans era una orde mendicant, el públic del qual eren els ciutadans; i

en particular, perque, com realment va succeir, els jurats de la ciutat, agraïts, podien

fer-li d'altres encàrrecs. De fet, sabem que acordaren subvencionar la continuació de

Lo Crestià, copiar el llibre Primer i col·locar-lo en la sala de juntes perquè tothom

pogués consultar-lo a pler, i, fins i tot, ordenaren que una bella còpia del Regiment

estigués lligada amb una cadena, a la taula de l’escrivà de la Sala 153. També en 1399,

en nàixer el primogènit del rei Martí, els jurats li encomanen  al frare gironí la

predicació154.

                                                
150 Francesc Eiximenis: La societat catalana al segle XIV, ed. J. Webster, Barcelona, 1967, p. 12.
151 Cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 127.
152 Càlculs de Dufourcq, cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i
Geografia urbana, p. 126.
153 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp. 127-128. Vg.
també Antonio Ferrando: «Llengua i Literatura», p.411. Més endavant veurem la carta dels jurats al rei
Carles V demanant-li una canongia en favor de Joan de Salaia.
154 «[...] fón provehit que en lo dia del disapte següent, a .IIII. del dit mes, fos feta solemnial e general
processó, en la qual foren los clergues de les paròquies e molts altres, la qual, partín de la Seu, anàs al
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La pretensió de guanyar-se el favor dels jurats no podia, tanmateix, portar-lo a

realitzar amb l'Endreça un discurs inversemblant. Pertany a les regles del sistema (en

el sentit esmentat adés) de l’elogi superlatiu que l’exageració estiga, en certa manera,

limitada, per no produir l’efecte contrari al desitjat, més en tractar-se d’un text públic,

que serà llegit amb cura. En definitiva, dir allò que es vol escoltar155. Per tant, es

tracta en el comentari del fragment de separar la corfa hiperbòlica, per posar al

descobert el nucli de veritat dels elogis.

La relació de les trenta-dues belleses especials de la ciutat que fa el frare gironí

conclou amb una que es refereix a la llengua, la qual cosa es pot entendre com una

novetat156, i que diu literalment:

                                                                                                                               

monestir de Sent Agostí, a la capella de nostra dona santa Maria de Gràcia, per impetrar ab aquella
gràcia de longa e bona prosperitat e vida del dit primogènit. E que, feta aquí comemoració de les dites
coses, se'n tornàs en la Seu, on fos fet e celebrat, axí com se féu, divinal e solemnial offici, en lo qual
preÿcà lo reverent mestre Francesch Eximèneç, lo qual en son sermó dix excel·lents paraules en laor
del senyor rey e en gran reverència de la nativitat del dit primogènit. E que en aquest dia no fos a àls
procehit; e axí fón complit, com dit és, per obra.» (Carta dels jurats de València del 5 de gener de 1399,
en Agustín Rubio Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval, p. 344).
155 «Eiximenis afalaga les autoritats valencianes amb les paraules que elles volien sentir [...]. Per  a
València, concretament, era una qüestió de "rivalitat municipal" amb Saragossa i Barcelona, les dues
altres capitals de la Corona, més antigues i afermades. Rivalitat enfortida al segle XV, en què la
burgesia valenciana esdevé puixant i la ciutat iguala o supera en habitants les seves rivals.» (Joan Solà:
A l'entorn de la llengua, Barcelona, Laia, 1984, pp. 185-186).
156 Soledad Vila ha destacat la singularitat d’aquesta preocupació, que es relacionaria amb la tradició
lul·liana: «Nadie ha advertido hasta ahora que, en primer lugar, una de las facetas más singulares del
pensamiento de Eximenis es, precisamente, aquella en donde mejor se manifiesta la influencia de la
filosofía oriental y también la luliana, esto es, en su atención por la lengua, o si se quiere, por los
idiomas como comportadores de formas y estructuras mentales que responden a distintas concepciones
del mundo, de la vida, del hombre y de la cultura. Es más, considera la lengua o las lenguas, como una
consecuencia natural de la vida en común de los hombres; reconoce a éstos una capacidad de
comunicación y de congregación, que tiene su fundamento en el uso de una misma lengua, que, si en
esto es vínculo de unión de las etnias y de las áreas de cultura entremezcladas en la ciudad de Valencia
que él conociera, también es, al mismo tiempo, un carácter o rasgo de diferenciación entre los hombres.
Es decir, que allí donde hay un idioma hay una personalidad cultural y, posiblemente, una sociedad, lo
que fue uno de los hallazgos del fundador de la moderna historiología, Ibn Jaldún [...]. En esta atención
prestada a la lengua, Eximenis es un precedente directo de Nebrija, entre nosotros y de la teoría
filológica del Renacimiento europeo, desde Guillaume Budé, hasta la Défense de la langue françoise,
de Du Bellay, siguiendo las pautas de la Vita Nuova de Dante. La lengua como personificación de los
pueblos.» (La ciudad de Eiximenis: Un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV, pp. 27-28). Les
tesis de Vila s’han de matissar, perquè, d’una banda, el frare gironí presenta, com es pot llegir als
textos citats, la llengua pròpia com un «llenguatge compost» i en fa una valoració positiva, i, d’altra
banda, les coincidències amb el lul·lisme es podrien interpretar també no només en termes d’influència,
sinó també com a conseqüència de l’acord en altre premisses, d’entre les quals no és marginal
l’oposició a la «dialèctica» de l’Escolàstica. Vg. Francesc J. Hernàndez i Dobon: «Aproximació a
l'estudi de la presència i de l'ensenyament de la institucional filosofia als Països Catalans (segles XIII-
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La trenta-e-dues és que aquesta terra ha llenguatge compost de
diverses llengües que li són entorn, e de cascuna ha retingut ço que
millor li és, e ha lleixats los pus durs e los pus mal sonants vocables
dels altres, e ha presos los millors. E no-res-menys, trobarets dins
aquesta beneita ciutat qui us pot ensenyar les principals llengües del
mon, així com són llatí, hebraic e morisc. 157

Eiximenis organitza el seu comentari de les belleses lingüístiques de la ciutat

en dues frases, que reflecteixen, si aquest comentari és correcte, la dialèctica social, la

pugna entre privilegiats i no privilegiats. Hi ha una primera frase rotunda: la darrera

bellesa és la llengua de la ciutat. La carta de l’eclesiàstic als representants dels

privilegiats no parla exclusivament del cercle dels dominants, sinó que es refereix al

conjunt, bé que amb la fòrmula metafòrica «aquesta terra». A risc de sobreinterpretar

les paraules del frare gironí, cal subratllar un possible significat de l’ús d’aquest terme

«impersonal». Eiximenis era conscient que la ciutat vivia un moment d’increment

demogràfic158. En la mateixa carta-proemi al Regiment de la cosa pública escriu:

                                                                                                                               

XV)», VII Congrés de Filosofia al País Valencià (1990), València, ed. Societat de Filosofia del País
Valencià, 1993, pp. 55-68.
157 Francesc Eiximenis: «Endreça del tractat "Regiment de la cosa pública"», en Lo Crestià, Barcelona,
Edicions 62, p. 301 (MOLC; 98), ed. a cura d'Albert Hauf.
158 Llevat d’un període breu, als anys 1359-1361, en el qual la població de l’urbs s’estima en 26.000
habitants, hi ha un creixement demogràfic de la ciutat durant el Tres-cents, com expliquen aquests
fragments: «El cas concret de la ciutat de València resulta ben il·lustratiu. La seua població, segons
Martínez Ferrando, [...] havia atès nivells tan elevats en les dècades inicials del Tres-cents, a
conseqüència de la persistent arribada d’immigrants, que en poc temps començarien a sentir-se els
efectes de la seua pròpia saturació demogràfica: com que ja no quedaven terres fèrtils per a repartir, un
malestar creixent conduiria a enfrontaments entre els habitants de l’urbs i els senyors que havien
aconseguit grans predis en el seu entorn rural més immediat. Sabem que en 1321 alguns senyors
d’alqueries i llocs pròxim. És un símptoma clar d’escassessa de terreny cultivable, que concorda amb
notícies insistents, a partir de 1320, sobre un total i absolut aprofitament agrícola de les terres que
envoltaven la ciutat, fins i tot les d’una qualitat inferior –"les muntanyes e marjals que envoltaven la
ciutat"–, on el bestiar no podia pasturar perquè totes eren "escaliades, plantades e laurades". [...]
Immediatament després de la gran mortaldat de 1348, en aquell mateix any, arribaven a València
"moltes persones estranyes et de lochs estranys", atretes sens dubte per la demanda de mà d’obra i pels
salaris elevats, fruit del buit de població. Bastants d’ells serien pagesos fugits de senyorius –a
Catalunya s’ha registrat el fenomen–, que buscaven a la gran urbs una millora del seu status, bé per
mitjà d’una feina en una activitat artesanal, bé instal·lant-se en alguna de les abundants terres de
L'Horta que quedaren sense cultivar per mort o abandonament dels qui ho havien fet fins aleshores.
Sabem, per exemple, que els camps que hi posseïa l’Almoina de la Seu, institució benèfica de caràcter
eclesiàstic, en bona part erms després de 1348, eren ocupats amb certa rapidesa: només en 1351 es
produïen vint-i-cinc establiments de censataris. Certament, això no significa que hi hagués una
recuperació total i immediata de l’entorn rural de l’urbs, el qual no tornaria a oferir en la segona meitat
del Tres-cents el panorama florent que presentà durant la primera. [...] Els immigrants afluïren amb
més intensitat en els anys següents a la mortaldat, i consta que la seua intenció era instal·lar-se a la
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Havets a governar molt poble e d’aquell hi ha molt ajustadís de
diverses terres.

Per al franciscà, la major part de les persones que arribaven a la capital era

gent «comunament pobra e deserta de béns temporals», amb un caràcter revoltós,

conseqüència del seu escàs arrelament i la seua estrangeria («com gran part del dit

poble no sia natural»)159. Tal volta per això opta, al fragment citat, per una

denominació impersonal.

                                                                                                                               

ciutat amb caràcter definitiu. En 1352, s’assenyalava la presència entre aquests estrangers d’artesans –
"axí parayres com altres"– diposats a exercir el seu ofici. I en 1353, el govern municipal, en adoptar
mesures per a protegir els forasters, «axí castellans com d’altres parts", de les agressions –"vituperis,
scarns e mals"– dels assalariats indígenes que s’oposaven a la seua concurrència en el mercat de treball,
tornava a insistir en el fenomen: "... comen la dita ciutat sien vengudes moltes e diverses persones
stranyes, bracers e altres, per obrar e lavorar a loguer, per la qual cosa los bracers han haüd a fer gran
mercat, de què·s seguex gran proffit a la universitat de la dita ciutat..." [...] La crisi frumentària dels
anys setanta, per la seua relativa menor gravetat que en d’altres àmbits, impulsaria fins a València un
important contingent de persones. En 1374 hi havia "gran multitud de gents estranyes, axí del regne de
Mallorca com d’altres parts", arribades amb el convenciment que hi combatrien la fam més eficaçment
que en els seus llocs d’origen, a causa de la solidesa dels mecanismes de proveïment de l’urbs. Per
això, en acabar el període, en 1375, si bé encara enren evidents a l’agricultura de L'Horta les
empremtes de la gran crisi –abundància de terres que "se són perdudes e estan ermes"–, l’oligarquia
burgesa municipal podia comptar amb una bona base per a posar-hi fi: hi havia "moltes e diverses
persones estrangeres que laurarien e panificarien volenterosament les dites terres." [...] «En aquest
context [de crisi al Regne] sorprèn l’optimisme demogràfic que manifesten des de 1380 els documents
relatius a la ciutat de València, que insisteixen en al·lusions a "el gran poble", "el copiós poble", "la
gran població", "la innumerable multitud del poble de la dita ciutat"..., invectives d’una situació de
franc contrast amb la de la resta de les poblacions. Situació que ja s’anunciava en acabar el període
anterior quan [...] la llarga crisi agrària dels anys setanta havia intensificat el corrent immigratori
constant que tenia la urbs com a objectiu. En 1377, la fam regnant a Castella incrementava encara més
l’arribada de gent forana al regne de València, la presència de la qual es detecta a Oriola i a la capital,
on els immigrants foren "gran multitud" i reberen atenció d’algunes institucions benèfiques urbanes.
Però el fenòmen no fou circumstancial; els Llibres d’aveïnaments de la ciutat registren per al període
comprès entre 1375 i 1410 un total de 1.699 domiciliacions –una mitjana aproximada de 46 noves
famílies l’any–, que només mostren una part d’aquella realitat: no hi figuren els nombrosos orfes dels
dos sexes que arribaven, generalment amb les seves mares vídues, des d’indrets a vegades molt
llunyans per a emprendre una nova vida com a aprenents o criats en l’urbs, dels quals tenim constància
per altres fonts.» (Agustín Rubio Vela: «El segle XIV», pp. 181, 213, 214 i 237).
159 «La documentació municipal també revela clarament aquestes realitats demogràfiques, no sols en
al·ludir a l’origen dels habitants dedicats a les tasques més humils –en 1405, els bastaixos de la ciutat,
"per la major partida, són de stranya nació"–, sinó en insistir en l’escassessa permanent de mà d’obra
que hi havia –"gran fretura e carestia de servicials e faeners"–, atractiu principal, segurament, dels
immigrants. El govern local era conscient de la importància d’aquests per al normal desenvolupament
de la vida urbana, i protegia de diverses maneres el foraster –"bé acullents persones estranyes", deia
Eiximenis dels valencians–, en la maeixa mesura que perseguia la massa de captaires i vagabunds
ociosos, la presència nombrosa dels quals és reveladora de la facilitat relativa per a sobreviure a la gran
ciutat.» (Loc. cit.).
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El frare gironí enceta l’elogi de la llengua, que era la llengua de les classes

privilegiades i dels jurats, amb una frase farcida de termes valoratius: «llenguatge

compost de diverses llengües que li són entorn, e de cascuna ha retingut ço que millor

li és, e ha lleixats los pus durs e los pus mal sonants vocables dels altres, e ha presos

los millors». Es formula el tòpic de la llengua melodiosa, que reapareixerà més

tard.160. Eiximenis elogia als jurats la seua llengua habitual, la mateixa que intentaven

dignificar a les seues epístoles, bé amb referències clàssiques161, bé arreplegant prou

bé el dinamisme de la llengua col·loquial162.

Si la descripció de la bellesa trenta-duesena per part d'Eiximenis hagues finit

amb la primera frase esmentada, ben poca cosa podríem concloure sobre els grups

socials, més enllà de l’autocomplacència de les classes privilegiades o l’ànsia

d’afalagar-les dels escriptors al seu servei. Però el frare ha d’afegir una altra frase (i

posteriorment encara una altra més) a fi que l’elogi no esdevinga contraproduent.

D'una manera dialèctica, cada nova frase suposarà una certa negació de la tesi

anterior.

La primera frase afegida («E no-res-menys, trobarets dins aquesta beneita

ciutat qui us pot ensenyar les principals llengües del mon, així com són llatí, hebraic e

morisc.») matissa el monolingüisme que es podria erròniament deduir de l’elogi

inicial. Encara que llengua predominant, el valencià no era l’única llengua que es

                                                
160 Miguel de Cervantes, el qual visità la ciutat en 1580, escrigué en Persiles y Segismunda: «Cerca de
Valencia llegaron, en la qual no quisieron entrar por escusar las ocasiones de detenerse; pero no faltó
quien les dixo la grandeza de su sitio, la escel·lencia de sus moradores, la amenidad de sus contornos
y, finalmente, todo aquello que la haze hermosa y rica sobre todas las ciudades, no sólo de España
sino de Europa; y principalmente les alabaron la hermosura de las mugeres, y su estremada limpieza y
graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.», cit., M.
Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 268.
161 Agustín Rubio arreplega sota l'epígraf «Elegància literària en la prosa municipal», les epístoles dels
jurats de la ciutat de 7 de juliol de 1393, 17 de juny de 1399, 12 de setembre de 1399, 27 d'agost de
1400, 27 de desembre de 1401 i 21 d'octubre de 1404 (Epistolari de la València Medieval, pp. 113-127.
162 Malgrat el seu caràcter jurídic, vet ací l'exemple d’una resolució administrativa de 1371: «Stabliren
et ordenaren la justícia, jurats et prohòmens conseyllers de la Ciutat, per esquivar fraus, que null hom,
de qualque condició sia, no gos metre, o posar o fer posar, en les botigues o fòndechs de mercaders, ço
és a saber, cel de negun drap, ne d’alguna color ne d’aztores. Et qui contrafarà, pagarà per pena LX

sòlidos per quantes que vegades contrafarà. Encara ordenaren que les carreres que són cubertes o
escurides, axí com la Draperia, Pelleria, Corregeria, Draparia de li et la Çabateria, totes estien lo terç
descubertes de nuyt et de dia, en manera que hom pusque veure los esmerçs que s’i venen, et que els
compradors puxen veer et conèxer, perquè frau no y sia feyta. Et qui contrafarà, pagarà per pena LX
sòlidos.» (cit. M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, p. 178).
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parlava a la ciutat. N’ha d’admetre altres, sense trencar la intenció elogiosa del text, el

que aconsegueix mitjançant una sèrie de distincions. La primera és la distinció

topològica ciutat-món. El valencià és la llengua de la ciutat; les altres que s’hi parlen,

encara que principals, ho són del món, per això, aquella llengua es té («ha») i les

altres s’hi troben («trobarets dins»). El concepte de llengua pròpia –encara que no

única, ni exclusiva– ja està perfectament determinat al text. La possibilitat de

l’aprenentatge («us pot ensenyar») sembla la clàusula que permet no recaure en

l’argument de la segregació: allò impropi que hi ha dins, però pertany al món, és

millor que hi torne. És clar que el terreny està adobat per a la repressió de les

minories, més encara quan s’afegesca l’argument del poble «elet», que veurem

després.

Hi ha un, podríem dir-li, elogi implícit, suggerit pel text encara que no

formulat en la seua lletra, que es dedueix de relacionar ambdues frases. L’elogi

implícit deriva de l’argument següent: Si la llengua pròpia està composta «de diverses

llengües que li són entorn», i aquelles altres es troben a la ciutat, és clar que el

valencià serviria de mediació per a l’aprenentatge de les principals llengües del món,

el llatí, «l’hebraic» o el «morisc». Així doncs, l’argument implícit d’Eiximenis

representa una situació descrita adés com a subcompetència: la creença de què una

competència n'afavoreix una altra. Fins a quin punt el valencià podia servir de

mediació en l’assoliment de competència en les altres llengües?

El llatí era la llengua administrativa i de l’alta cultura eclesiàstica i científica.

Per a Eiximenis, hauria estat una llengua franca en els seus viatges163. Hauria

d’afalagar als jurats de la ciutat deduir que el valencià hagués retingut el millor de la

llengua llatina. Estem en el període en el qual es pren consciència de la proximitat i de

la llunyania entre el llatí i el «romanç»164. L’argument implícit d’Eiximenis, en

relacionar el llatí com a matèria d’aprenentatge, amb la llengua pròpia, que podria

servir-li de mediació, apunta, en definitiva, a la pèrdua del caràcter críptic del llatí

                                                
163 Eiximenis viatjà per Oxford, Colònia, París, Florència, Roma, Tolosa del Llenguadoc, Barcelona,
Vic, Elna i Perpinyà, fent servir, previsiblement, el llatí i el català.
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eclesiàstic, un assumpte no marginal en l’Humanisme i en la Reforma165. Per això,

l’afirmació implícita d’Eiximenis podria al·ludir, en cert sentit, a modificacions i

conflictes, al si de la casta eclesiàstica. No cal oblidar que el text s’escriu en època del

Cisma d’Avinyó 166.

Les referències a «l’hebraic» i el «morisc» demostren que a la València del

segle XIV es mantenien vives aquestes llengües entre les minories ètniques

respectives, que, com hem vist adés, s’ubicaven a zones determinades de la ciutat

emmurallada. No es pot deduir de l’enumeració d’Eiximenis que ambdós grups167

tingueren el mateix comportament lingüístic.

Tot just a la segona meitat del segle XIV hi ha una recrudescència de

l’antisemitisme, relacionada amb diversos factors168. Els avalots antijueus (1391)

determinaren la fi de l’aljama de València, en la qual hi havia uns 2.500 o 3.000

persones, i l’aparició d’un nou grup social: els dels conversos o cristians nous, que

desperten, més bé, desconfiances169. El 1397 el monarca concedeix un privilegi

perquè «jamés en la ciutat no haja ne haver puxar juheria ne habitació de juheus»170.

                                                                                                                               
164 Les epístoles dels jurats presenten expressions llatines, generalment en adduir els furs, i, de vegades,
cites cultes, com ara un passatge de Petrarca en la carta del 17 de juny de 1399 (Agustín Rubio Vela
(ed.): Epistolari de la València Medieval, pp. 116-118, cit. p. 117).)
165 Sobre la trajectòria del llatí, vg. Joan Fuster: «Les lletres», en Ernest Belenguer (coord.): Història
del País Valencià, vol. III (De les Germanies a la Nova Planta), 1989, pp. 285-302, especialment pp.
287-290.
166 Vg. l'epístola dels jurats al rei, de data 14 de desembre de 1379 (Agustín Rubio Vela: Epistolari de
la València Medieval, pp. 235-236).
167 Cal recordar que es dictaren normes per distingir ambdós grups, els moros i els jueus, dels ciutadans
cristians de la ciutat. Així, el rei ordena en 1348 que els moros havien de dur al cap la «garseta» o floc
de cabells al pols. En 1412 s’ordenà que els jueus havien de dur en lloc ben visible una «rutlla» o disc
distintiu groc i vermell (M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia
urbana, pp. 101 i 183).
168 Per exemple, en els anys 1350 i 1351, el bisbe de València denunciava «leigs pecats o orribles»
contra la fe a la ciutat i els llocs del seu terme, derivats de la convivència dels cristians amb els moros i
jueus, i advertia –una acusació velada referida a les onades epidèmiques– que Déu podria enviar per
això «pestilències en la terra». Al temps, l’important Jafudà Alatzar, que havia estat signant per
l’aljama de València d’uns acords de les oligarquies jueves catalana i valenciana del 1354, es va
convertir des de 1356 en un autèntic banquer del Consell. Fou nomenat –la qual cosa resultava insòlita
en tractar-se d’un jueu– com a clavari de la ciutat l’any 1361-1362. El deute contret per les autoritats es
traduïa en increments de la pressió fiscal, la qual cosa, segons consta, incrementaven el clamor i
l’oposició contra ell.
Antoni Ferrando: «Llengua i Literatura», p. 231.
169 Vg., p. ex.,  les epístoles dels jurats de 9 i de 17 de juliol, i de 12 de desembre de 1391 (Agustín
Rubio Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval, pp. 269-279).
170 Agustín Rubio Vela: «El segle XIV», p. 248.
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La possibilitat d’un aprenentatge de l’hebreu, a la qual es refereix el text d’Eiximenis

–recordem que redactat cap als anys 1383-1384– i, implícitament, el caràcter de

mediació del valencià en una situació de subcompetència, sembla apuntar més bé al

fet que la minoria jueva era plenament competent en valencià i mantenia l’hebreu com

a llengua sagrada. No hi havia una interpenetració de llengües171, sinó més bé una

llengua (o un conjunt de discursos, fórmules, etc.) quasicríptica, en retrocés. Sabem,

pel procés inquisitorial a la família de Joan Lluís Vives, que serà comentat després,

que a primeries del s. XVI, els conversos de filiació mosaica ja no eren capaços

d’entendre l’hebreu. Algunes denominacions de carrers que es trobaven a l’antic call

poden resultar també un indici d’aquest distanciament. Així, per exemple, el carrer del

Gall on hi havia una taberna (la Taberna del Gall, esmentada als Diàlegs  de Lluís

Vives), podria tractar-se d’una corrupció de la mateixa paraula ‘call’; la plaça dels

Cabrerots, després de la Creu Nova (anomenada així quan s’aixecà una església

damunt la casa cremada d’un oncle de Lluís Vives acusat de pràctiques judaitzants),

podria derivar de l’hebreu qebarôt, ‘sepulcre’, etc.

Després de la conquesta, la comunitat àrab podia mantenir la seua activitat

comercial, fins i tot els dies de festivitat cristiana. El 1267 el rei Jaume I invità tots els

musulmans a contribuir a l’expansió de la moreria de la ciutat de València i a

«practicar-hi el seu ofici» («officia vestra... exercere»). Una llei de 1274 distingia els

tenderii mudèjars, que venien a les parades, dels ministrals, que «elaboraven els seus

productes» als seus «tallers». Encara que, fins i tot en la societat urbanitzada, la

majoria dels mudèjars, com la majoria dels cristians, treballaven al camp. El patró

comú tant de la societat islàmica com de la cristiana d’aquella època revela que àdhuc

els habitants de les ciutats invertien en l’agricultura, de manera que tant els mercaders

com els sabaters eren propietaris de masos172. La moreria de València també patí una

situació d’hostilitat, amb assalts esporàdics, que trobava fre en la monarquia i els

senyors territorials, que, en defensar els seus vassalls moros (sotmesos a unes

                                                
171 Sobre la interpenetració de llengües, vg. William F. Mackey: Bilinguisme et contact des langues,
caps. 12 i 13, pp. 308-368.
172 Robert I. Burns: «Els mudèjars del Regne de València de la generació posterior a la croada», en
Ernest Belenguer (coord.): Història del País Valencià, vol. II, pp. 139-167, cit., p. 160.
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exigències feudals prou més greus que les que pesaven sobre els cristians), assumien

la defensa de la seua pròpia hisenda173. Pel que fa a l’àrab i a la possibilitat

d'aprenentatge al·ludida per Eiximenis, aquesta llengua havia estat reduït a l'àmbit

privat, sense cap conreu literari a causa de l’emigració de les élites intel·lectuals cap a

Granada i el nord d’Àfrica. Es tractava d’un àrab dialectal, depauperat, «amb

contaminacions romàniques», que els cristians designaven amb el nom d’«algaravia».

Les escoles àrabs dels dominicans que s’obriren tant a la ciutat de València com en

altres llocs (Xàtiva, Múrcia), fracassaren en les àmplies ambicions que s’havien fixat,

per bé que no deixaren d’afirmar la influència que havien exercit sobre els erudits

mudèjars i la conversió de «gairebé tots» els instructors musulmans que havien llogat.

Tanmateix, sembla que la reacció de la comunitat fou més bé la contrària174. Encara

que més endavant veurem alguna excepció, potser en termes generals fora certa la

síntesi de J. Fuster: «La minoria que parlava "algaravia", pertinaç en les seves

posicions, identificà la llengua de la tribu amb la religió de la tribu, i s’hi tancà.»175

Fins al segle XVI, els mudèjars visqueren a part dels cristians, i molt aferrats a

la seua tradicional manera de ser col·lectiva i a la seua llengua aràbiga, la qual els

alfaquins o clergues musulmans, els ensenyaven a llegir i escriure176. Si l’Islam

valencià estava protegit per la barrera de l’idioma, quina possibilitat hi havia

d’aprendre la llengua, com afirma Eiximenis? La resposta a aquesta qüestió ha de

considerar dos elements:

a) D’una banda els manlleus que el valencià incorpora de l’àrab i la

«contaminació» romànica de l’algaravia. Com és natural, i potser ho adverteix el frare

gironí, la quantitat d’arabismes és molt inferior a la Catalunya Vella, que no al País

Valencià o les Illes Balears177.

                                                
173 Agustín Rubio Vela: «El segle XIV», p. 194.
174 Robert I. Burns postil·la: «Fins i tot van guanyar alguns conversos a l’Islam, per bé que la pena de
mort per a aquests individus els obligava a fugir immediatament.» («Els mudèjars del Regne de
València de la generació posterior a la croada», p. 164.
175 Joan Fuster: «Llengua i societat», en Ernest Belenguer (coord.): Història del País Valencià , vol. III,
pp. 219-232, p. 223.
176 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 290.
177 M. Sanchis Guarner ofereix, com a exemple, una llarguísima llista, amb més de 250 paraules
habituals en valencià, que són substituïdes per altres, d'arrel llatina, en altres llocs del domini lingüístic,
i que representen espècies vegetals, eines i arreus agrícoles, obres de canalització i d’arquitectura en
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b) D’una altra banda, la possibilitat d’un aprenentatge apunta a una situació de

sobrecompetència en la qual es trobaven alguns musulmans, sobretot aquells que

tenien un tracte més directe amb la comunitat cristiana. Potser Eiximenis estigués

pensant en circumstàncies semblants a la coneguda història de l’esclau de Ramon

Llull que li va ensenyar la llengua àrab. La situació inversa, el senyor que, encara que

competent, es nega a parlar «algaravia» serà descrita dos segles després, com veurem.

A l’enumeració d’Eiximenis destaca la manca de referència explícita al

castellà (o de l'aragonés en procés de castellanització). És clar que aleshores aquesta

llengua no podria considerar-se de cap manera una de les «principals llengües del

món», però sí seria una de les «llengües que li són entorn» del valencià 178. De fet, al

nou «regne» hi ha zones –poques i reduïdes– on la població provinent de Castella era

majoritària (La Vall de Cofrents, La Canal de Navarrés)179. La manca de referència

permetria suposar una presència a la ciutat tan minoritària que el gironí no necessità

incloure el castellà en la relació de llengües que, en poder-les aprendre al Cap i casal,

augmentarien la bellesa de la ciutat. Sabem que prop de la Porta dels Serrans (on ara

són les Torres, construïdes en 1392-1398) hi havia el barri de Terol, anomenat així pel

fet que molta gent d’aquella ciutat s'hi havia establert, com també hi havia un carrer

dels Catalans (el carrer del Salvador), possiblement amb forta presència de lleidatans,

i un Portal homònim –després anomenat del Sol i de la Trinitat– a la muralla180. Així

doncs, podríem deduir de la manca de referència d’Eiximenis al castellà que, malgrat

                                                                                                                               

general, atuells domèstics, vestits, joiells, menjars i begudes, productes químics, mots comercials,
militars, mariners, noms d’animals i diversos mots insultants (Aproximació a la història de la llengua
catalana, pp. 80-81).
178 Tal vegada, Eiximenis no tenia una representació unitària de la llengua de Castella. Ramon
Muntaner havia escrit en el capítol 29 de la seua Crònica: «D’altra part vos diré cosa de què us
meravellarets, emperò si bé ho encercats, així ho trobarets: que d’un llenguatge solament, de negunes
gents no són tantes com catalans. Que si volets dir castellans, la dreta Castella poc dura e poca és, que
en Castella ha moltes províncies qui cascuna parla son llenguatge, qui són així departides com catalans
d’aragoneses. E si bé catalans e aragoneses són d’un senyor, la llengua no és una, ans és molt
departida. E així mateix trobarets en França, e en Anglaterra, e en Alemanya, e per tota Itàlia e per tota
la Romania.» (cit. M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana , p. 164).
179 «En tot cas, geogràficament, el regne de València, en l’Edat Mitjana, havia esdevingut una
articulació de catalanoparlants, amb la frontera nítida entre les unes i les altres, i amb algun episodi
dubtós.» (Joan Fuster: «Llengua i societat», p. 222).
180 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp. 132 i 136.
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l’aglomeració d’aragonesos esmentada, el castellà no hauria de tenir una presència

notable a la ciutat del Tres-cents.

Amb l’afegit sobre les altres llengües presents a la ciutat, però, no hi ha prou

per arrodonir la tesi general. Eiximenis ha de continuar amb l’argument, encara ha de

matissar més la glossa de la darrera de les especials belleses de la ciutat. Així,

continua en la «conclusió de la dita lletra»:

Per totes aquestes coses e raons ha volgut Nostre Senyor Déu
que poble valencià sia poble especial e elet entre los altres de tota
Espanya. Car com sia vengut e eixit, per la major partida, de
Catalunya, e li sia al costat, emperò no es nomena poble català, ans per
especial privilegi ha propri nom e es nomena poble valencià. E per
aquestes mateixes raons és digna cosa que la ciutat qui és cap de tot
aquest regne haja nom València, que aitant vol dir com ciutat de valor
e ciutat que per excel·lència val e ha valgut e valdrà ab l’ajuda de
Nostre Senyor Déus fins a la fi del món. E jatsia que en altres partides
del món haja viles e ciutats així apellades, empero aquelles e d’altres
terres com parlen d’aquesta nostra reverent ciutat, tostemps per
excel·lència hi ajusten dient «València la gran».181

Aquest paràgraf, redactat suposadament a continuació de l’anterior, subratlla

la distinció entre València i Catalunya, i entre el Cap i casal i altres ciutats

homònimes182. S'ha proposat que en aquestes ratlles es trobaria la primera teoria sobre

la personalitat del País Valencià i el Poble Valencià183. Potser Eiximenis ha advertit

un greu problema en l’argument precedent sobre la darrera bellesa de la ciutat, que ell,

com gironí, coneixia bé, i intenta esmenar-ho: allò dit de la llengua d’«aquesta terra»

valia igualment per a la llengua parlada al territori del «costat», Catalunya184. Fins i

                                                
181 Francesc Eiximenis: «Endreça del tractat "Regiment de la cosa pública"», en Lo Crestià, p. 301
(MOLC; 98), ed. a cura d'Albert Hauf. L'ús del terme «Espanya» amb aquest sentit exclusivament
geogràfic es troba també en una epístola dels jurats de València de 12 de desembre de 1391 (Agustín
Rubio Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval, pp. 278-279, cit., p. 278).
182 El nom de les València de l’oest de la Península daten del segle XIII. Arran de la seua repoblació pel
rei Alfons III de Portugal, Contrasta fou anomenada Valença do Minho ; després de la seua repoblació
pel mestre d’Alcàntara, Nuño Fernandes, la ciutat extremenya Coyanza  s’anomenà Valencia de
Alcantara . Eiximenis podria referir-se també a la ciutat francesa de Valence.
183 Elías de Tejada, cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia
urbana, p. 128.
184 No només a Catalunya: «Hi hagué un temps al segle XIV en què el català era parlat a cinc estats
mediterranis: el nucli peninsular de la Confederació catalano-aragonesa i valenciana, el regne
independent de Mallorca i Rosselló, els ducats semiindependents d’Atenes i de Neopàtria, i fins i tot
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tot, per exemple, la presència jueva era més important en la seua Girona natal que a

València. Per això necessita continuar l’argumentació. Així, encara que de

procedència catalana, el poble valencià ha de ser «elet» i tenir «propi nom». La

qüestió que no explicita és si la distinció de pobles ha d’esdevenir, d’alguna manera,

distinció de llengües185, però sabem, per altres testimonis que seran comentats més

endavant, que just aleshores aquesta va suscitar-se. L’elogi de la ciutat el conduiria a

la qüestió de la llengua: la llengua pròpia d’un poble amb «propi nom» hauria de tenir

nom propi. Eiximenis no formula explícitament aquesta conclusió a l’argument

implícit que ha descabdellat, però és clar que els elements per plantejar-la ja estan

donats, i que, com realment passà en aquells anys, les denominacions podien orientar-

se en un sentit o en un altre. El text d’Eiximenis, com hem vist, és hiperbòlic i

suggeridor. No s’hi diu explícitament que la llengua pròpia servesca de mediació per

aprendre les més importants del món, ni que la llengua de la ciutat haja de distingir-se

de qualsevol altra i ser designada per un nom propi, però aquestes conclusions queden

apuntades, implícites. Tot just la millor estratègia d’un elogi: suggerir més que

enunciar.

Comentada l'endreça d'Eiximenis, s'analitzarà a continuació el segon text

d'aquest epígraf, una carta dels Jurats de la ciutat, de la qual conservem dues versions.

L'any 1400 els jurats de la ciutat remeteren almenys dues cartes, per intentar

recuperar un esclau d'un llaurador de la ciutat anomenat Berenguer Porquet. La

primera, datada el 31 de juliol, la remeten, en valencià, a les autoritats de la vila e

                                                                                                                               

durant uns anys, a la cort de Clarença (Kyllene), capital d’Acaia al Peloponès.» (M. Sanchis Guarner:
Aproximació a la història de la llengua catalana , p. 180). La incorporació d'Atenes i Neopàtria a la
corona catalano-aragonesa s'havia produït el 1379, cinc anys abans del text d'Eiximenis.
185 Com que les interpretacions sobre la distinció entre català oriental i occidental apel·len a factors
«anteriors» al text d'Eiximenis, haurem de suposar que el frare gironí va percebre, d'alguna manera,
aquesta diferència. L’explicació clàssica l’agrupació dialectal del valencià amb el català occidental
parteix del repoblament. Segons Sanchis Guarner, el paper de parlar romànic dels mossàrabs funcionà
com a factor modificatiu (hipòtesi que exigeix un estudi de la pervivència de les mossarabies). Alarcos
Llorach proposà una explicació en termes d’«anivellament» entre diversos estrats lingüístics simultanis
(la qual cosa també exigiria una estricta identificació dels parlants de català oriental, occidental i
aragonés). Vg. M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, pp. 131-132.



El valencià a València 101

aldees de Moya i «d'altres qualssevol lochs del realme de Castella»; la segona, amb

data d'1 de setembre, al veguer i jurats de Girona 186. La descripció que fan del captiu

que ha fugit és, respectivament, la següent:

Com a·N Berenguer Porquet, laurador, vehí nostre e d'aquesta
ciutat, sia fuyt pochs dies ha un catiu de linyatge de tartres, emperò
batejat e apellat Johan, de edat de .XX. anys poch més o menys, e
paladí en son parlar català, com de poquea a ençà se sia nodrit ací, [...]

Certifficam que a a.N Berenguer Porquet, laurador, vehí nostre
e d’aquesta ciutat, fugí, dos mesos poch més o menys són passats, un
seu catiu, de linatge de tartres, emperò batejat e apellat Johan, de edat
de XX anys, poch més o menys, e paladí en lenguatge català, com de
poquea a ençà se nodrís on esta terra [...]

L'expressió «un catiu» i «un seu catiu» (en lloc de «el seu catiu») dóna a

entendre que Joan no seria l'únic esclau del llaurador Berenguer. Potser es tractara

d'un morisc («batejat»), però de fesomia peculiar187 i «paladí» en «son

parlar/lenguatge català», ja que es nodreix a València. Les epístoles relacionen la

competència del captiu amb el fet que havia viscut a la ciutat «de poquea a ençà»,

quan comptava uns vint anys. L'esment de la competència, junt a altres trets que

haurien de permetre la identificació del fugitiu, es pot entendre de dues maneres. O bé

resultaria un fet excepcional que un captiu tinguera aquesta competència, i per això

indicarien com havia estat assolida; o bé allò que estan indicant és que Joan en tenia

un elevat coneixement de la llengua (n'era «paladí»). Aquesta seria la interpretació

que es deduiria de l'argument d'Eiximenis sobre que la ciutat permetia el coneixement

de l'àrab, la qual cosa hauria de suposar una certa capacitat de comunicació entre els

                                                
186 Es conserven a l'Arxiu Municipal de València, Lletres missives, f 17 r (transcrita en Agustín Rubio:
Epistolari de la València Medieval, p. 285) i Lletres missives, g3 28 r i v. (transcrita en A. Ferrando
Francés: Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, 1980, i, parcialment, en Facultat
de Filologia de la Universitat de València: Informe sobre la llengua del País Valencià, València,
Universitat de València, 1998, pp. 43 i 62 [19781]). Reproducció fotogràfica d'ambdues lletres a Antoni
Ferrando: Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, pp. 41-42; transcripció completa a les pp.
194-196.
187 Agustín Rubio arreplega una altra carta dels jurats de València, amb data de 26 de setembre de
1374, a propòsit del fill d'un teixidor, el qual havia estat pres a Villena en ser confós amb un captiu.
Expliquen les autoritats ciutadanes que el jove era «de pocha estatura ab la cara queacom grossa e
plana, quasi semblant a disposició de faç tartaresca...» (Epistolari de la València Medieval, p. 286).
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dos grups etnolingüístics. Això doncs, podríem concloure que la minoria morisca

tenia un cert coneixement del valencià, notablement més elevat en algunes persones

per les seues circumstàncies (una estada de vora vint anys, en el cas de Joan), la qual

cosa ratificaria la descripció de la seua situació en termes de sobrecompetència. Més

endavant veurem un altre fragment que presenta una situació distinta.

Al llindar del s. XV, per tant, els passatge d'Eiximenis o les epístoles dels

jurats a propòsit de l'esclau del llaurador Berenguer Porquet palesen el predomini del

valencià sobre altres llengües que es parlarien a la ciutat. Els grups etnolingüístics

minoritaris estaven fortament determinats a integrar-se a la llengua majoritària.

Burgesos, frares, llauradors o cautius tenen el valencià com a llengua pròpia, encara

que no exclusiva.

Els textos comentats anteriorment tenen un caràcter públic (epístola als jurats

o dels jurats de la ciutat), la qual cosa avalaria una certa veracitat. El fragment que es

comentarà a continuació té caràcter privat, la qual cosa permetria suposar que no

alberga ànim d'engany. El Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, que hom suposa

escrit pel clergue valencià Melcior Miralles (1419?-1502?), insisteix en les «belleses»

del Cap i casal, d’entre les quals reapareix la «tan dolça e afable e graciosa parleria».

Així realitza la descripció De la nobla ciutat de València:

Encara, en la Espanya sia aquella tan amorosa e bella, insigne
ciutat de València e regne de aquella, pus altament ennoblida e lluada
per totes les gents del món de les moltes insignes e grans nobleses de
aquella, ésser tan altament ennoblida de tanta amorositat a totes
maneres de gents, dotada de tan dolça e afable e graciosa parleria,
complida de tantes riques e maneres de abundoses mercaderies,
ennoblida tan altament de resplandents edificis insignes e maravelloses
esglésies, e així altament e bella ordenades de joiells e paraments, e de
oficis e de totes les coses molt maravellosament, abundantment, al
servir e glòria de la Santíssima Trinitat; encara tan altament embellida
de tants e tan grans, delitoses e belles cases, e les gents complides de
tanta fedelitat e de molt gran animositat; encara, abundantment, molt
altament, basta e complida de resplandent cavalleria. Per què, és digna
cosa la insigne ciutat de València e regne, terres e gents car,
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vertaderament e dreta, mereixen tenir e posseir armes e senyal de vera
e leal e dret a corona.188

El capellà fa servir expressions ja codificades, com ara el fet d'esmentar la

ciutat abans que el regne («ciutat de València e regne») o la referència a la lleialtat de

la ciutat (aleshores, ja incorporada a la seua heràldica). Com Eiximenis, fa esment del

caràcter melodiós de la llengua, però ja no hi ha referències a les minories

etnolingüístiques. Tot al contrari, el quadre que pinta el capellà presenta

«meravelloses esglésies» i gents disposades a servir «la Santíssima Trinitat». Per això,

la valoració del capellà de la «dolça e afable e graciosa parleria» s'ha d'entendre en

referència a altres llengües presents a la cort del Magnànim: el castellà i l'italià.

S'apunta, per tant, una diferència entre la cort i la ciutat. En aquesta es parla

«romanç», denominació que, per a l'eclesiàstic, s'hauria d'oposar al llatí. Així, per

exemple, en el seu relat de la visita a la ciutat en febrer de 1459 de Joan II, germà i

successor d’Alfons el Magnànim, explica com el monarca fou rebut amb «festes e

solaços», que li dedicà el poble, una processó d’«oficis» i dos «entrameses», cadascú

amb una parella d’àngels, que interpretaven «ab romanç» cançonetes com aquesta:

Lo Rei del cel / e Rei de reis / rei d’Aragó, / tramet a tu / cepte
real. / Jutjant cascú / per egual / de furs e lleis, / vulles tots temps / pau
encercar, / que fa los pobles / augmentar, / zelant tots temps / lo bé
poblic / com a bon pare / e fel amic.189

Més endavant veurem fragments d’altres dietaris, en els quals el

comportament de la ciutadania amb els monarques és ben diferent. Els jurats

s’afanyen a parlar-los en castellà. Cal, però, no avançar el relat. Com a conclusió,

l'anotació privada del capellà reiteraria allò dit als epígrafs anteriors, encara que amb

un bandejament significatiu de les minories etnolingüístiques. Aquest bandejament

anunciava l'agreujament de la dialèctica social. Un text de Gassull en donarà compte.

                                                
188 Melcior Miralles: Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim (Selecció), ed. Vicent-Josep Escartí.
València, Edicions Alfons el Magnànim; Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1988, pp. 32-
33; vg. Vicent-Josep Escartí: Memòria privada. Literatura memorialística valenciana dels segles XV al
XVIII. València, Tres i quatre, 1998, pp. 55-79.
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4.3. Distinció i brama dels privilegiats

Després dels dos epígrafs anteriors que, per dir-ho així, pinten el quadre de la

configuració de la ciutat i de l'estructura social estamental, és possible procedir a

plantejar la hipòtesi de la relació entre els canvis en la llengua oral (augment,

manteniment o pèrdua de la competència i de l'ús) i la mobilitat social horitzontal, en

particular l'expulsió de minories etnolingüístiques i l'afluència a la ciutat de masses

immigrants.

Malgrat la crisi del segle s. XIV, que havia sotmés la població urbana a

daltbaixos brutals de desaparicions sobtades i de recuperacions no menys

espectaculars, les successives onades d’afluència migratòria serviren per a mantenir

un creixement urbà sostingut amb taxes de creixement segurament majors en la

segona meitat del segle XIV que durant tot el segle XV190. València esdevé la ciutat

hegemònica de la Corona d’Aragó (Badia parla d’opulència i progrés, potser amb una

mica d’exageració), la més poblada de la Península (llevat de Granada, aleshores

encara musulmana), dotada d’un port notable a la Mediterrània occidental. Segons les

«Notícies» dels protocols notarials de Gaspar Eiximeno de 1489...

En lo present any se contà lo present regne de València; hi agué L mília
cases. En la ciutat de València hi hagué, dins los murs, VIII mília
DCCCXXX.191

                                                                                                                               
189 Melcior Miralles: Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim (Selecció), p. 114 i ss.
190 Un exemple de l'afluència migratòria el tenim en la nòmina de llibreters que hi ha a la ciutat entre
1473 i 1560, reconstruïda per Philippe Berger (Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento,
València, Alfons El Magnànim, 1987, 2 vols.). Segons el seu recompte n'hi havien, almenys,
valencians (14), de la Corona d'Aragó (3), de Castella (3), d'Itàlia (5), de França (3) i d'Alemanya (2)
(op. cit., p. 215).
191 Manllevat de Vicent-Josep Escartí: Memòria privada. Literatura memorialística valenciana dels
segles XV al XVIII, p. 81. La informació d’Eiximeno resulta bén curiosa perquè:
–El nombre de cases a la ciutat (8.830) està ben pròxim al nombre de «fulls familiars» que arreplegà el
darrer Padró (P-96) al districte Ciutat Vella (9.405).
–La proporció entre cases a la ciutat i al regne (17,66%) també està pròxima a la proporció d’habitants
segons el mateix Padró (18,62%).
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Aquestes cases haurien de correspondre a uns 70.000 habitants192. L’expansió

de la ciutat determina una recomposició de les línies de conflicte social. Darrere de

l’expansió hauríem de suposar un moviment migratori afluent, determinat per la

prosperitat del comerç i la necessitat urbana de mà d’obra per a tasques subordinades,

que es nodriria fonamentalment de barcelonins (que fugirien de la penúria provocada

per la guerra civil), aragonesos, castellans i, potser de manera destacada, camperols de

L'Horta. Es pot adduir algun exemple de la capacitat d'integració lingüística de la

ciutat respecte de les persones procedents de territoris castellanoparlants193.

El camp penetra la ciutat i aquesta el seu entorn hortolà194. Com es repetirà en

períodes expansius posteriors, quan hi ha una migració d’hortolans cap a l’urbs,

                                                
192 Iradiel i Belenguer expliquen la situació demogràfica de la capital així: «Els probables 8.000 focs de
començaments de segle (1418) augmentaren a 9.000 «cases dins los murs» a finals del mateix segle
(1487) –fet que ha portat a alguns autors a calcular uns 45.000 habitants–, i a 10.000 a començaments
del XVI: un eixamplament intern, doncs, amb taxes de creixement modestes, que dóna la idea d’un
ompliment del recinte emmurallat, poc modificable en el futur. És impossible, però, identificar focs
amb cases, i València en el segle XV era, a més a més, tot menys una ciutat emmurallada; darrere les
muralles, el marginal, el fugitiu, el pagès i encara l’artesà sense qualificació trobarà acollida i ocupació
en un mercat de treball extremament mòbil i diversificat. Amb tot, València devia comptar en la segona
meitat del segle XV amb una població entorn de les 70.000 persones (vicini, habitatores, commorantes,
servi [esclaus], mancipia [servei domèstic i aprenents de difícil diferenciació, i pobres]),
aproximadament un quart de la població total del regne que devia superar lleugerament les 250.000
persones, de les quals la població mudèjar gairebé no arribava al 30 per cent de la cristiana.[...] La
ciutat de València esdevenia el principal focus d’atracció [de mobilitat de població], amb 1.327
famílies aveïnades legalment en els anys 1400-1450 i una immigració d’habitatores i commorantes, no
integrada per tant com a vicini, diverses vegades superior. [...] Si admetem les dades del Dietari [del
capellà d’Alfons el Magnànim] i les més de 30.000 morts per pesta a València durant els vint anys que
van de 1439 a 1459, el volum de la immigració de la capital devia ser proper al 50 per cent (calculant
uns 70.000 habitants) o superior al 70 per cent (per als qui defensen una població de 45.000). [...] En la
segona meitat del segle XV, especialment als voltants de la ciutat de València, es produí una baixa del
valor real dels jornals entre un 10 i un 15 per cent, per causa probablement de l’ompliment demogràfic
de la ciutat i la saturació del mercat de mà d’obra urbà.» (Paulino Iradiel; Ernest Belenguer: «El segle
XV», en Belenguer 1989, vol. II, pp. 265-376, cit. pp. 269-270, 272-273 i 275). Pel que fa a l’evolució
de la població de Russafa, Iradiel i Belenguer arrepleguen les següents dades: 1451: 137 focs; 1469,
126; 1493, 131; 1499, 148; 1505, 189 i 1511, 180. M. Sanchis Guarner estima que els 8.000 focs de
1418 representarien uns 40.000 habitants, i els 15.000 de 1483 uns 75.000 (La ciutat de València.
Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 169).
193 Philippe Berger (Libro y lectura en Valencia, p. 331) arreplega com a exemple d'aquesta integració
la valencianització del cognom de la dona en el contracte de matrimoni del llibreter Galcerà Dalmau,
que adopta la forma Coves, així com el del seu germà, mentre que el cognom del pare és Cuevas.
194 «...tant mitjançant el tradicional augment de terres en mans dels veïns de les ciutats com, en un altre
sentit, amb un capital comercial que buscava els excedents agraris. Ambdós processos estaven
estimulats, des de les dècades finals del segle XIV, per la reorientació del món rural cap a la producció
de cultius destinats a la comercialització, per la reactivació del mercat de la terra i pel desenvolupament
d’iniciatives particulars (senyors, Església, mercaders i camperolat benestant) o municipals en la
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apareix la figura literària del llaurador que arriba a la ciutat. És, per dir-ho així, un

reflexe condicionat, un recurs literari que té la virtualitat d'exortitzar la potencialitat

amenaçant de la massa dels camperols. La noblesa i l'alta burgesia primer, i la

burgesia mitjana més endavant, es complauran recreant els tipus literaris d'uns

camperols que representen el negatiu d'allò que les classes dominants pretenen ser. El

problema és que la llengua pròpia caurà del costat dels immigrants. Analitzem amb

cura aquest conflicte i una de les seues primeres manifestacions literàries, la Brama de

Gassull.

Al llarg del segle XV la noblesa valenciana va guanyant posicions en el seu

enfrontament amb la burgesia. Gràcies a les accions expansionistes de la corona i la

seua afluència a la ciutat (en el govern de la qual participen cada vegada més), pot

aparéixer una «estratègia de distinció» per part de la noblesa, sobre la qual, al segle

següent, esdevindrà una ràpida castellanització. Aquesta estratègia de distinció es

realitza a l'àmbit de les competències escrites, per la qual cosa serà considerada a la

part següent. Tant la noblesa com els segments filonobles de la burgesia 195 (front als

                                                                                                                               

dessecació dels marjals i en inversions d’obres hidràuliques que, especialment en algunes zones,
ampliaren l’espai agrícola.[...] Uns altres fenòmens venien a completar la dinàmica de dominació de la
ciutat sobre el camp. Difícils d’explicar en la seua cronologia i intensitat, dos processos,
complementaris en les seues formes i distints per la seua envergadura més que per la seua naturalesa,
semblen presents: d’una banda, les vendes de terres de camperols immigrats a la ciutat a components
dels oficis artesanals i ciutadans; d’una altra, l’adquisició d’alqueries i petits senyorius per part de
professionals liberals i mercaders, entre els quals destacaven curiosament els italians. Traducció d’una
conquesta del camp més agressiva, els dos processos responien tant a interessos econòmics
especulatius en la diversificació de rendes dels sectors urbans com a una certa difusió d’un model
particular de la villa rústica a la italiana. Caldria afegir-hi, a més, els intents de les autoritats urbanes
per adquirir i controlar els petits senyorius circumdants. El resultat era sempre el mateix: la penetració
de compradors urbans en la propietat agrícola, la presència de propietaris que són «gent de fora», grups
intersectorials de petita noblesa, oligarquies mercantils, professionals liberals, artesans i camperols
enriquits que deixen d’habitar en els llocs d’origen i mantenen la seua residència en els medis o grans
nuclis urbans.» (Paulino Iradiel; Ernest Belenguer: «El segle XV», pp. 281 i 284).
195 És important subratllar aquest element pro- o filonobiliari de l’alta burgesia, perquè reforça la
capacitat de generació de l’habitus. Els burgesos, en haver assolit prosperitat, aspiren a un títol de
noblesa. Un privilegi reial del 1420, atorgava la condició de cavaller als ciutadans juristes que
haguessen exercit les magistratures municipals de València. Eren molt freqüents les aliances
matrimonials, i Jaume Roig satiritza el deler de les filles dels burgesos enriquits per casar-se amb
aristòcrates: Tot lo penser / qual elles tenen / quan marit prenen, / és sia noble; / seent ni moble, / si es
vol, no tinga; / solament vinga / de gran llinatge / almenys paratge / o gentilea» (M. Sanchis Guarner:
La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 200). Els burgesos filonobles adopten
un mode de vida molt semblant (com a exemple, hom pot comparar les cases valencianes –no gaire
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quals realitzen una «exclusió relativa», segons la noció de Lapierre, comentada

anteriorment), haurien de contemplar amb preocupació els esclats de violència

xenòfoba, que en definitiva palesarien el perill de revoltes populars. Conversions

massives per por (amb el trasllat a l'àmbit clandestí de les pràctiques «heterodoxes»),

profusió d'heretgies apocalíptiques, i creixement demogràfic, per l'afluència de masses

a una ciutat en esplendor, haurien de ser factors d'intranquilitat per a les classes

privilegiades, més encara quan ja s’havia produït la dissociació entre el comerç i la

menestralia, entre el capital i el treball. La Brama de Gassull s'ha d'entendre, en

aquest context, com una mena d'exorcisme que els membres de la noblesa i el

segment superior de la burgesia, ja capficats en una estratègia de distinció, realitzen

per lliurar-se de la visió d'una xurma incontrolable.

Jaume Gassull196 escriu La brama dels llauradors de L'Horta de València,

contra lo venerable mossèn Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnífic

mossèn Jaume Gassull, cavaller (abreviada com La brama) al darrer quart del segle

XV (1475, 1487 o 1490, segons les hipòtesis197). Fou publicada en 1561, encara que

podem suposar que seria coneguda en el cercle de lletraferits aplegats al voltant de

Bernat Fenollar. Amb La brama Jaume Gassull realitza el relat literari d’un avalot

                                                                                                                               

diferents– de dos poetes, el noble Ausiàs March i el patrici Jaume Roig, vg. M. Sanchis Guarner: La
ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, pp. 150-151) i es deixen enlluernar per les
aventures cavalleresques, com les que fabula Joanot Martorell (1413-1468) en el seu Tirant lo Blanc.
Entre els cercle de nobles intel·lectuals i els lletraferits burgesos (Bernat Fenollar, Joan Moreno, Jaume
Gassull, Narcís de Vinyoles, Baltasar Portell, Roderic Díez, Francís de Castellví, etc.) hi havia a la
segona meitat del segle XV relacions extenses i freqüents.
196 Algunes referències biogràfiques: Ignorem el lloc i la data de naixença de Jaume Gassull (encara
que se suposa que fou al País Valencià), de qui podem afirmar, tanmateix, que passà la major part de la
vida a València, on morí vers 1515. Tenia la condició de cavaller, la qual cosa no li impedí
d’incorporar-se al grup de «Bernat Fenollar i els seus amics» (en expressió de Martí de Riquer).
Apareix a Lo procés de les olives (1497), del qual text és un dels autors més destacats. Conreà així
mateix la poesia religiosa, com en La vida de Santa Magdalena en cobles (1496) i prengué part en el
certamen marià de l’any 1474, en la organització del qual tingué un paper destacat Bernat Fenollar
(Antoni M. Badia i Margarit, Les Regles de esquivar vocables  i la «qüestió de la llengua», p. 34-35).
Per cert que Gassull és un antropònim d’origen àrab.
197 Badia i Margarit fa una exposició acurada de la qüestió de la datació de La brama , en Les Regles de
esquivar vocables i «la qüestió de la llengua», pp. 77-87.



108  El valencià a València

protagonitzat per llauradors de L'Horta, revoltats contra una presumpta «sentència» de

Fenollar contra la seua parla 198.

La Brama comença amb una descripció d'ell mateix «estant de repòs, :: vetlava

ma pensa, / portant-me record :: de coses passades» (vv. 1-2), quan escolta un soroll

que no pot identificar (vv. 11-20):

I estant en est dubte, :: quan més s’acostaven
isquí en la finestra :: del meu escriptori,
i viu, pel barranc, :: avall davallaven
d’armats tals esquadres, :: que cert me semblaven
algun gran roïdo, :: o gran rebombori;
llançant les paraules :: a lliures i a roves,
que em sembla tenien :: entre ells molt gran cisma,
que els uns amb los altres :: fent contres i proves,
amb molt gran desodi :: venien a noves,
que em par que en l’alfóndec :: oís la morisma.

Les persones diuen ser «d’acens [de per ací], :: d’aquesta partida» (v. 30).

Així, més endavant, Gassull efectua la relació de «los llocs dels pagesos» (que

bramen contra Fenollar). Aquests llocs són, generalment, els ravals o alqueries àrabs,

ja convertits en nuclis de població a L'Horta. Alguns dels topònims esmentats

corresponen a actuals barris de la ciutat:

Torrent, Alaquàs, :: i de Vistabella,
Picanya, Mislata, :: de Quart, i d’Aldaia.
i de Benetússer, :: Montcada i Godella,
d’Albal, d’Alfafar, :: Patraix i Xilvella,
i d’Almussafes :: també, i d’Alboraia,
i de Catarroja,  :: Russafa i Sollana,
també d’Espioca, :: Carpesa i Paiporta,
de Massamagrell :: i de Meliana,
de Benimaclet :: i de Borriana,
i, per abreujar, :: de tota la Horta.199

                                                
198 Cal recordat que Fenollar, com també Vinyoles redactaren composicions no només en valencià, sinó
també en castellà. Els lletraferits del moment també empraren el llatí i l’italià, i es jactaven de
políglotes.
199 Jaume Gassull:  La brama dels llauradors de L'Horta de València, contra lo venerable mossèn
Bernat Fenollar, prevere, ed. a cura de Roc Chabàs, València, Imprempta de Francesc Vives i Mora,
1901, p. 7; reedició en Vicent Pitarch; Lluís Gimeno: Poesia eròtica i burlesca dels segles XV i XVI.
Volum I, València, Tres i Quatre, 1982, p. 102.
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Si fem cas del text de Gassull, per L'Horta hauríem d’entendre una ampla

zona, caracteritzada pels conreus de la plana litoral, que arribaria des de Borriana (La

Plana Baixa) fins a Sollana (La Ribera Baixa)200. Al mapa 4.2 han estat representats

els barris actuals que corresponen a la ciutat emmurellada i als indrets esmentats per

Gassull d'on procedien els llauradors dins del teme municipal de València.

                                                
200 Encara que Borriana i Sollana semblen límits raonables a la zona d’horta litoral de València, no es
pot descartar que Gassull ampliés la delimitació lleugerament per emprar dos topònims de rima
consonant amb Meliana.





El valencià a València 111

Mapa 4.2
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Cal fer esment de la descripció que ens ofereix Gassull dels pagesos, d’una

banda, i d’allò que realment li retrau a Fenollar, d’una altra. La descripció de les

«esquadres» és aquesta (vv. 131-160).

Veuríeu punyals, :: i espases guarnides,
croeres i poms :: del temps de les xapes,
olent a resclum :: les dargues podrides,
i de les ballestes :: les cordes florides,
i en los pavesins :: forats i grans trapes;
qui porta la llança :: amb l’asta corcada,
i plena de pols :: i polls de gallina;
qui porta cuirassa :: del tot desllandada
ui porta l’espassa :: tan fort rovellada,
que traure no en pot :: per res la baïna.

Qui porta carcaix, :: no hi porta les tretes;
qui porta tornet, :: no hi porta tellola;
qui porta cordells :: en lloc de tiretes;
qui porta les calces :: tan justes i estretes,
que prest als garrons :: lo pes les assola;
i a tal lo pessiga :: la cota de malla,
que fa personatges, :: torcent-hi lo morro;
i tal s’és armat :: per a la batalla,
que par, embotit, :: un home de palla
que està per al bou :: plantat en lo corro.

I gent de tal forja, :: que sembla que fuja,
o que ja se’n torne, :: del mont de Calvari:
les armes untades, :: per por de la pluja,
de calç i de cendra, :: de fum i de sutja,
mostrant que la cuina :: los era l’armari;
la u se afluixa, :: i l’altre flastoma
al trist cuirasser :: de culpa delliure;
per veure tals gestes, :: d’ací fins en Roma
iríeu a peu, :: car no es pot, per ploma,
la tal visió :: pintar ni descriure.201

Gassull, que no dóna una descripció de la qual puga deduir-se cap identificació

particular amb els eventuals revoltats, defensa, més bé, bandejar els llauradors (gent

«enorme» i «salvatge», que arriba a descriure com a «ase» o «cabestre») en lloc de

                                                
201 Jaume Gassull:  La brama dels llauradors de L'Horta de València, contra lo venerable mossèn
Bernat Fenollar, prevere,  edició 1901, pp. 7-8; edició 1982, pp. 104-105.



114  El valencià a València

corregir-los, ja que la seua parla és pretèrita: «malenconies :: del temps ja passat»,

afirma Gassull. L'eventual discrepància amb Fenollar se situa en el criteri

d’acceptació del lèxic, no en la defensa d’un grup social. Així ho mostren aquests

versos (vv. 171-187 i 251-270).

En què us perjudiquen :: aquests, ni us ofenen
que així els voleu córrer :: mortalment la terra?
Puix ells los se parlen, :: i ells los s’entenen,
i ells los se crien, :: i ells se n’avenen,
a vós, qui us hi mescla, :: en fer-los tal guerra?
Teniu-me aquest ase, :: metrem en lo bando.
Lo fet vostre em sembla, mossènyer, que sia;
puix amb tal cautela, :: i calla callando,
voleu usurpar-vos :: lo ceptre i lo mando,
i metre divorci :: a on no us calia.

Si d’ells vos romanen :: grans malenconies
del temps ja passat, :: no els deu això noure,
puix no són blasfèmies :: tal mots, ni heretgies,
ni contra vós menys :: són gran vilanies,
que us deguen a ira :: mortal així moure:
car, ¿què us toca a vós, :: si l’u diu ja el gafa
[...]
Doncs, puix que les coses :: del món raó volen,
i en res la raó :: per res no vol força,
i aquests de tal pèrdua :: se planyen i es dolen,
donau vós tal ordre :: que prest se consolen
puix bona equitat :: la part d’ells esforça:
llevau-los les traves, :: fluixau lo cabestre,
jaquiu-los anar :: a regna ben solta,
i, de tals deixebles, :: jamés siau mestre,
que, per molt que fósseu :: subtil i més destre,
eixir no en podríeu :: sens molta revolta.

I contra tals gents, :: prohòmens i savis,
aquestes empreses, :: mossènyer, deixau-les;
puix los ho mostraren :: sos pares i avis,
i ho han heretat :: de sos rebesavis,
deixau-los usar :: tals mots i paraules,
i no tempteu Déu :: i la paciència
de gent tan enorme, :: cruel i salvatge,
i no els limiteu, :: mas dau-los llicència,
i prest revocau :: aqueixa sentència,
i als mots bandejats :: donau-los guiatge.
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Allò que Gassull defensa contra la suposada «sentència» de Fenollar és una

sèrie d’arguments que s’ordenen in crescendo, segons la síntesi de Badia i Margarit,

així: 1) D’antuvi, a Fenollar no l’ha d’afectar que els pagesos parlin d’una manera o

altra («a vós, qui us mescla, :: en fer-los tal guerra?» (v. 175); 2) segonament, mirats

amb objectivitat, no s’hi pot oposar, «puix no són blasfèmies :: tals mots ni heretgies»

(v. 183), i, en tot cas, seria ell qui hi veuria allò que potser no hi ha («car res o és mal

dit :: si mal no es vol prendre» (v. 165); 3) en tercer lloc, es tracta d’expressions

antigues i arrelades («puix los ho mostraren :: sos pares i avis, / i ho han heretat de sos

rebesavis» (v. 263-264), i 4) per fi, en fa l’elogi («puix són a la vista :: i al toc

agradables, / i al gust i a l’oir :: així delitables» (v. 243-244). Conclusió: «aquests i

molts altres :: tan llisos vocables, / qui pot defensar :: no sien d’admetre?» (v. 241-

242); per tant: […] prest revocau :: aqueixa sentència» (v. 269).202

Després d'aquesta síntesi, hem de procedir a comentar el text. Les

interpretacions que han estat formulades, amb diferents variants, es poden resumir en

dos tipus: a) La Brama estaria animada per una preocupació filològica; i b) La Brama

seria el resultat d'un joc literari. Front a aquestes dues interpretacions, es defensarà ací

que, més bé, c) La Brama és un element més de l'estratègia de distinció de les classes

privilegiades, d'una gran violència simbòlica.

a) La interpretació «filològica» de La Brama accepta que el text és la resposta

a una «sentència» de Fenollar contra el parlar rústic, hipòtesi que hauria resultat

confirmada per la recuperació del manuscrit de les Regles de esquivar vocables o

mots grossers o pagesívols203, al títol del qual hi ha un esment a Fenollar. Front a les

                                                
202 A. Badia i Margarit: Les Regles de esquivar vocables  i «la qüestió de la llengua» , p. 40. El segon
argument té a veure amb el fet que Fenollar pertanyia a la carrera eclesiàstica («prevere») i estigué al
servei de la catedral de València. Pel que fa al argument 4é, Badia i Margarit no considera els dobles
jocs de llenguatge que sovintegen a la peça, i als quals probablement es refereixen les expressions «al
toc agradables» i «al gust».
203 Edició primera, a cura d'A. Badia i Margarit, BRABLB, XXIII, 1950, pp. 137-152 (estudi lingüístic,
ibid., XXIV, 1951-52, pp. 83-116, i XXV, 1953, 145-163. Revisió exhaustiva en Les Regles de esquivar
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dificultats cronològiques, es podria suposar una sentència anterior a les Regles.

Deixant de banda les dificultats per reconstruir el cicle de «sentències» i «apologies»,

la interpretació «filològica» subratlla el paper d'aquest opuscles en la tasca de

depuració de la llengua. A partir del 1380, la Cancelleria reial s'hauria encarregat

d'aquesta tasca, però, després de la guerra de 1462-1472, hauria entrat en crisi204, la

qual cosa hauria provocat la reacció dels lletraferits, habituals de cercles literaris a

València i Barcelona. Així ho demostraria la presumpta autoria conjunta de les Regles

(Bernat Fenollar, Jeroni Pau i Pere Miquel Carbonell). La tasca de depuració de la

llengua consistiria a establir la distinció entre el sermo urbanus i el sermo rusticus205.

b) La interpretació «lúdica» de La Brama es fonamenta en desacoblar-la de

Les Regles. No hi hauria una apologia del sermo rusticus. La pretensió del «cavaller»

Gassull seria símplement lúdica, en el marc de la literatura burlesca valenciana. Badia

i Margarit ho expressa així:

Gassull no desdeia de la resta de poetes de la colla de Bernat
Fenollar i coincidia amb aquest en els criteris estètics i normatius. Per
això, contradient-se, no emprava correntment els col·loquialismes que
ell mateix defensà una vegada a La brama (on, en tot cas, només els
posa a la boca dels llauradors); tot plegat, semblava que li haguessin
encarregat de fer-ho (i, en realitat ja devia ésser així, en un repartiment
de papers que es feia a la tertúlia, com si fos un joc). I no pensem que
només fossin versàtils els afectats per aquest episodi concret; era un
comportament general dels homes de lletres, que papallonejaven sense
fatigar-se’n. Ramon Miquel i Planas escriví a propòsit de Joan Moreno
(amb qui Bernat Fenollar encetava Lo procés de les olives), unes frases
gràfiques que els retrataven: […] es veu que aquests senyors
humanistes han estat sempre els professionals de la polèmica, i llur
plaer ha consistit a situar-se, ara en l’un, ara en l’altre camp. (Tal els
bons jugadors d’escacs, que davant d’una partida que el contrari està a
punt d’abandonar li proposen un mig torn al tauler).206

                                                                                                                               

vocables  i «la qüestió de la llengua», Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Biblioteca Filològica;
XXXVIII).
204 Antoni Ferrando: «Llengua i Literatura», p. 394.
205 Vg. Facultat de Filologia de la Universitat de València: Informe sobre la llengua del País Valencià,
p. 52.
206 Antoni M. Badia i Margarit, Les Regles de esquivar vocables  i la «qüestió de la llengua», p. 31.
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c) És clar que el text de Gassull és, com defensa la interpretació b), un exercici

lúdic en un cercle de lletraferits. Però seria una ingenuïtat entendre que està al marge

dels processos de recomposició social que esdevenen al Quatre-cents valencià. La

noblesa (Gassull en forma part) i els segments filonobles de la burgesia assagen una

estratègia de distinció, en contra de la burgesia de la «mà mitjana» que manté encara

el poder ciutadà i de la gran massa de la plebs que habita la ciutat i la rodalia (la «mà

menor», el «subproletariat cristià», les minories etnolingüístiques...). València és una

república de mercaders, on hi ha episodis de revoltes incontrolables contra les

minories, i on aflueixen masses desposseïdes. S'ha de percebre el «poder

constituent»207 de la massa, i la feblesa de les posicions privilegiades: La corona i

l'església estan en crisi i la propietat feudal no presenta la potència del capital

comercial emergent. Gassull, que durant un temps s'encarrega de la custòdia de les

portes de la ciutat208, imagina una revolta contra els privilegiats, tot just en un plànol

simbòlic (el llenguatge) en el qual es realitza l'estratègia de distinció. I la seua

representació, com correspon a un objectiu catàrtic, adopta un to burlesc. Es vol

exorcitzar un fantasma encara adormit, es pretén conjurar un perill latent, que

esclatarà amb les Germanies, poques dècades després. El mateix Gassull defineix la

suposada «sentència» en termes de violència simbòlica: «a vós, qui us hi mescla :: en

fer-los tal guerra?» (v. 175). Gassull reconeix que la imposició de la norma és un acte

d’«usurpació», de domini: «voleu usurpar-vos :: lo ceptre i lo mando» (v. 179), un

acte de «força»: «Doncs, puix que les coses :: del món raó volen, / i en res la raó :: per

res no vol força, / i aquests de tal pèrdua :: se planyen i es dolen» (vv. 251-253). Els

llauradors són els distants (així els vol Gassull). Apareixen davallant «pel barranc» (v.

                                                
207 Sobre la noció de «poder constituent», vg. Antonio Negri: El poder constituyente. Ensayo sobre las
alternativas de la modernidad , Madrid, Libertarias, 1994, caps. 1r i 2n.
208 A tall d’hipòtesi, es podria considerar que aquesta descripció de l’entrada de llauradors armats
podria inspirar-se en algun episodi violent, semblant –i lògicament posterior– a aquell que esdevingué
en gener de 1375, quan el clima bèl·lic entre Castella i la Corona d’Aragó i la notícia de l’avanç de
companyies militars castellanes cap al Regne de València, determinaren els jurats de la capital a
ordenar als habitants de L’Horta que desallotjaren les seues cases i es refugiaren dins el recinte urbà
(vg. Agustín Rubio Vela: «El segle XIV», en Belenguer 1989, vol. II, p. 227). També pogué afavorir la
vivacitat de la descripció el fet que Gassull, junt a altres onze cavallers, reberen l’encàrrec l’any 1487
de custodiar les portes de la ciutat (segons documenta Martí Grajales, cit. per M. Sanchis Guarner:
Aproximació a la història de la llengua catalana , p. 251)
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13), i el lletraferit no aconsegueix identificar-los, encara que són «d’acens, ::

d’aquesta partida», per la qual cosa els interroga: «dient-los d’on eren» (v. 28). El

cavaller vol mantenir-los en aquesta distància de seguretat, preservar l'àmbit de les

competències escrites, on es desenvolupa l'estratègia de distinció. Per això, proposa

no fer querella sobre la parla, altrament dit: no provocar. Deixar els llauradors amb els

seus mots («Puix ells los se parlen, :: i ells los s’entenen, / ells los se crien, :: i ells se

n’avenen», v. 174), exclosos no només de la llengua escrita, sinó dels mecanismes de

producció del text (i això dit, fent burla, en un cenacle literari!): «puix los ho

mostraren [els mots de la llengua oral]:: sos pares i avis, / i ho han heretat :: de sos

rebesavis» (vv. 263-264). No hi ha, per tant, contraposició sermo urbanus - sermo

rusticus, sinó més bé l'establiment d'un llenguatge dominant, que desacredita la parla

del dominat209. Hem vist adés el cas d'un captiu d'un llaurador de la ciutat «paladí» en

la llengua. La muralla de la ciutat no determinava aleshores un sermo distint210; les

subtils fronteres entre les classes socials, sí, o almenys així ho pretenien els nobles i

els seus lletraferits.

4.4. L'exercici de la violència simbòlica i de la real. De la pressió a

la repressió

                                                
209 «El llenguatge dominant destroeix, desacreditant-lo, el discurs polític espontani dels dominats, com
el mode d'expressió legítima de l'opinió política.» (trad. de P. Bourdieu: La distinción. Criterio y bases
sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1998, p. 472.
210 Cal fer esment, encara que ultrapassa el marc d'aquest estudi, del sorgiment de la llengua
«apitxada». Als segles XV i XVI apareix el fenòmen de l'«apitxament» del parlar a la ciutat, que
consisteix en l’ensordiment de les consonants interiors de mots com ‘casa’, ‘tretze’ i ‘metge’ [‘kasa,
‘tretse, ‘met∫e] i la bilabialització freqüent de la /v/ labiodental, així ‘vi’ [‘bí]; per això, l’inventari de
consonants del valencià apitxat es redueix de 23 a 19, per la pèrdua d’aquests fonemes; acaba de
conferir una certa personalitat a l’apitxat el fet que mantinga encara, amb una notable vitalitat, l’us del
perfet simple (‘cantí’, vinguí’, ‘viu’), així com les dinàmiques que afavoriren la seua extensió fins a
Sagunt i Alzira (vg. Joan Veny: Els parlars catalans (síntesi de dialectologia) , 5a ed., corregida i
augmentada, Palma, Moll, 1985, pp. 169-170).
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Encara que segons els Fur de València, els nobles estaven exclosos del consell

municipal, amb el pas del temps hi foren admesos parcialment. A la darreria del

regnat de Ferran el Catòlic (1479-1516), la noblesa accedeix al govern de la ciutat. El

Jurat en cap fou ja un aristòcrata, així com el batlle general del Regne i els síndics de

la ciutat. L’any 1503 el poder de la ciutat estava en mans del Comte d’Oliva211. El

1507 el rei i Úrsula Germana de Foix, amb la qual havia contragut noces l'any

anterior, visiten la ciutat i són objecte d'una recepció delirant212. El segle XVI s’obri

amb un període molt virulent, tant al País Valencià, on esclatarà amb la revolta de les

Germanies (1520-1523), com a la resta de l’Europa occidental213. Les Germanies

foren una revolució social de la petita burgesia i la pagesia lliure contra la noblesa

terratinent, l’aristocràcia urbana i la pagesia de fur senyorial214. La crisi de les

Germanies determinà la consolidació de la privilegiada situació econòmica, social i

política de la noblesa valenciana. Després de la revolta es produeix un augment molt

considerable de l’ascendent polític de la noblesa sobre la capital i els nuclis urbans en

                                                
211 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 201.
212 Un signe de reconeixement al monarca era trencar un tros de muralla per accedir a la ciutat (vg. el
Tirant lo Blanc, cap. XVIII). Entre el trencament de la muralla que es va produir o s'hauria d'haver
produït amb la visita de Ferran el Catòlic i Germana de Foix, i aquell altre que es va produir el 17 de
juliol de 1851, al costat de la plaça de Bous, per permetre l'accés del ferrocarril, que seria inaugurat el
21 de març de l'any següent, fins a la plaça de Sant Francesc –avui de l'Ajuntament– hi ha tot un cicle
històric d'emancipació frustrada.
213 Al primer quart del segle XVI hi ha una successió d’esdeveniments i figures de tal densitat que
s’inaugura un cicle ple d’esperances per a la burgesia emergent. Maquiavel expressa la nova sensibilitat
política a El Príncep (1513), Tomàs Moro publica la Utopia (1516)213 i esdevé conseller del rei
d’Anglaterra, Enric VIII (1518), i, fins i tot, Lord Canceller (1529). Erasme de Rotterdam publica
l’important Enchiridion militis christiani  (1504) i l’Elogi de la follia (1511) i és nomenat conseller del
príncep Carles. El mateix Lluís Vives és preceptor de Guillem de Croÿ, successor de Cisneros, el que
havia estat regent, i es relaciona amb el papa Adrià d’Utrech, i amb Enric VIII. I de colp, tot es frustra...
Augmenta la inestabilitat. Els turcs conquisten l’Illa de Rodes (1512) i arriben fins a les portes de
Viena (1529). Les guerres se succeeixen entre Francesc I i Carles V, i a les diverses nacions italianes
(1495-1529). També augmenta la inestabilitat la ràpida successió de papes (Alexandre VI mor en 1492,
Pius III i Julius II en 1503, Lleó X en 1513; Adrià VI en 1522, Clement VII, un any després, i Paul III en
1534; el succeirà Juli III), en una època de concilis i cismes. Lutero publica les seues 95 tesis (1518).
Erasme intenta barrar-li el pas (De Libero arbitrio, 1524), però el perill extern polaritzarà les posicions.
Enric VIII és reconegut com a cap de l’església anglesa (1532). Moro és executat (1535). Es prepara la
divisió Reforma-Contrareforma. La burgesia haurà d’ajornar el seu projecte emancipador.
214 És significatiu que En Joan Llorenç, el primer cap de la «Germania» dels gremis en armes, era
partidari de la doctrina política burgesa d’Eiximenis (M. Sanchis Guarner: La ciutat de València.
Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 234).
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general. Com a resposta a la derrota, s’enforteix el poder municipal per controlar les

diverses classes treballadores (artesans, jornalers i, fins i tot, professions liberals).215

Amb el triomf de l'autoritarisme monàrquic, la noblesa, que es veu obligada a

sostenir el poder reial i a no oposar-s’hi, adoptarà decididament la llengua de la

corona. Aquesta opció representa una pressió a) respecte de les capes de la burgesia

filonobles, en termes de prestigi216, i b) respecte als grups directament al seu servei.

Hi ha alguns exemples que provarien aquesta doble pressió:

a) Sobre les capes filonobles.–

Mentres els pocs epigrames que ens han arribat redactats amb motiu de les

Germanies estan escrits en valencià (com ara les composicions de Lluís Crespí de

Valdaura, Bertomeu Vilanova o Francesc Oliver). Després del triomf de la noblesa,

els elogis circumstancials dels vençuts o les condemnes dels derrotats foren

redactades en castellà. Així, Joan Àngel González publicà en 1524 El Trigitriumpho

de... don Rodrigo de Mendoza y Bivar; més tard, Alfons Ordóñez, professor

d'Eloqüència de la Universitat de València, va escriure una Apología de los varones

ilustres más señalados a favor de la patria en la sedición popular de la Germanía.217

b) Sobre les capes al servei directe de la noblesa.–

                                                
215 Joan Reglà en fa la següent enumeració: «La decadència industrial i mercantil i la repressió de què
foren víctimes els diversos gremis a conseqüència de les Germanies empitjoraren la situació dels
artesans de la ciutat. Les minucioses reglamentacions gremials –els segles XVI i XVII són els de la
plenitud en el desenrotllament dels gremis a la Corona d’Aragó– recauen sobre els diversos aspectes
del món del treball, des de la qualitat del producte fins al preu de la venda i al salari dels mestres,
fadrins i aprenents. Pel que es refereix a les professions liberals, en els ordres material i formal, la
intervenció municipal és tan minuciosa com en els gremis d’oficis i en els treballs agrícoles que es fan
a l’urbs. Podem dir el mateix quant a l’exercici de les arts, els exàmens de capacitació, la validesa dels
títols... D’aquesta manera, tot restava dins els cercle de l’autoritat del municipi. Els jornalers del camp
[...] treballaven de sol a sol i a les ciutats i viles importants es congregaven en un lloc determinat, on
eren contractats pels amos. L’any 1537, segons ens diu J. Beneyto, els jornals corresponents a les
feines normals oscil·laven entre dos i tres sous diaris, estimant-se llavors en un sou l’import del menjar
diari, que els amos descomptaven si donaven manutenció als jornalers. A la ciutat de València, els
jornalers que volien ésser contractats es reunien a la plaça de la Seu, davant de la porta dels Àngels.
Les Ordenances de 1555 diuen que es desplacin vers la part on hi havia el pes públic «per les moltes
paraules desonestes y blasfèmies que los tals bracers y jornalers diuhen, no tenint respecte al loch
sagrat», això és, la Catedral. Estava prohibit contractar-los en altres llocs. Si no trobaven feina, havien
d’acudir al representant de la ciutat –l’afermamossos– perquè els busqués feina i amo.» (Joan Reglà:
«De les Germanies a la Nova Planta. Primera part: Economia i Societat», p. 114).
216 «El valor d'una llengua en l'ascens social es pot denominar prestigi. I està molt més determinat
socialment que qualsevol altre criteri de dominància.» (Uriel Weinreich: Llengües en contacte, p. 180).
217 P. Berger: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento , p. 331.
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Resulten significatius un parell de passatges de dues obres dramàtiques, dos

fragments que, atés el caràcter públic del gènere literari, els hem de suposar una certa

versemblança218.

–Joan Fernández d’Heredia (...1485-1549) escriu la comèdia anomenada pels

editors Col·loqui de damas [o de les dames valencianes] (representada en 1524),

«veiem les aristòcrates indígenes aferrades al vernacle: ja s’acostumen al castellà –en

castellà parlen a la virreina i a les criades vingudes de Castella–; però elles amb elles

s’expressen en l’idioma autòcton.»219. Aquest fragment, citat segons l’edició de J.

Massot220, n'és de significatiu:

SEÑORA :
[...]
Guzmana, digau-me vós,
no ho teniu per meravella?
Usa’s res d’açò en Castella?
[...]
GUZMANA :
No, Jesús, guárdenos Dios
[...]
SEÑORA :
Bé ens paren les castellanes,
mas passades per València.
GUZMANA :
Doquiera hay malos y buenos.
SEÑORA :
Només digau veritat:
¿usen poc la netedat?
GUZMANA :
No, de afeitare a los menos.
SEÑORA :
Veure lo calçar d’allà

                                                
218 No hem d'oblidar que Cal recordar que diversos escriptors valencians destacaren com a dramaturgs
en castellà, com ara Francesc Tàrrega (1555?-1602), Gaspar Aguilar (1561-1623), Guillem de Castro
(1569-1631) i Carles Boïl (1577-1617).
219 J. Fuster: Nosaltres, els valencians, , ed. cit., 1992: pp. 142-143. Sanchis Guarner (La ciutat de
València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 253) afirma: «...valencià d'ascendència
castellana, principal figura del cercle de privilegiats de la cort virreinal, fou un interessant escriptor, en
castellà principalment, encara que també ho féu en vernacle.».
220 J. Massot i Muntaner: «La vesita», en Teatre medieval i del Renaixement, Barcelona, Edicions 62 i
La Caixa, pp. 187-188, cit. per B. Montoya: «Un capítol oblidat de la història social de la llengua: la
interrupció de la transmissió familiar del català», Language, Politics and Culture, 9th London
Conference on Catalan Studies, 12-13 febrer 1999.
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quant brutíssim diuen que és.
GUZMANA :
Traen lo sucio en los pies,
no en el rostro, como acá.
SEÑORA :
Com vos allargau, Guzmana!
Poc a poc sobreixiu.
Com se mostra que teniu
la llengua ben castellana!
Ves mai la vilana porca?
estos castellans orats
presumen, sent uns pelats,
més que Rodrigo en la forca.

Menys d’una dècada després, Lluís Milà escriu El Cortesano (1533), inspirat

també en la vida l’aristocràcia valenciana: «tanmateix, Milà no fa parlar en català sinó

una sola dama de la noblesa»221.

–L’obra de teatre La verdad averiguada y engañoso casamiento (1599), de

Guillem de Castro, presenta un episodi contrari a aquell descrit per Joan Fernàndez

d’Heredia setanta cinc anys abans, la dama de la noblesa parla castellà i la criada222 és

corregida perquè ho fa en valencià223:

HIPÓLITA:
¡Esperanza, Beatriz, Juana!
¡Hola Vicentilla! ¿Adónde
estáis?¿Ninguna responde?
ESPERANZA:
Ya voy, señora. ¿Què mana?
¿Què mana vossa mercè?
HIPÓLITA:
¿No te he dicho que has de hablar
castellano?
ESPERANZA:

                                                
221 J. Fuster: Nosaltres, els valencians, ed. cit. 1992, p. 143.
222 Els criats habitaven les golfes o pis superior de les cases senyorials,on s’accedia per escaletes
interiors, per la qual cosa hem de deduir una relació pròxima. Sobre el «bilingüisme d'elements en
situació inferior», Ninyoles refereix els estudis de Marcel Cohen, segons els quals, les capes socialment
inferiors de llengua distinta s'han convertit històricament en bilingües i, en definitiva, amb el
trencament de les connexions originàries, el bilingüisme dóna pas a la substitució (Idioma y poder
social, p. 52).
223 Cit. B. Montoya: «Un capítol oblidat de la història social de la llengua: la interrupció de la
transmissió familiar del català».



El valencià a València 123

Descuidar
me suelo, mas ya lo haré;
que el irse a lo natural
siempre la lengua, es muy llano.
HIPÓLITA:
Habla siempre en castellano.
Esperanza:
Y perdoná, si hablo mal.

A partir de la fi del segle XV, els diversos «aparells» de l'Estat s'apliquen a

convertir el castellà en la llengua de la ciutat, tot intentant d'estendre al conjunt de la

població l'opció lingüística de la noblesa dominant.

Amb l'expulsió dels jueus i dels moriscs, les llengües parlades que resten a la

ciutat són el valencià, el castellà i, de manera reduïda, el llatí. La població, en general,

es fa competent en valencià i en castellà, però fracassa l'estratègia de la noblesa

perquè abandone la llengua pròpia. Per què no es va produir aquests abandonament?

Es poden apuntar dos factors. En primer lloc, el model presentat per Lapierre permet

establir com a hipòtesi que fou, precisament, l'estratègia d'exclusió absoluta

mantinguda per la noblesa fins al segle XIX, aquella que barraria el pas a les

mediacions i animaria una resposta ofensiva, en termes d'afermament privat del

valencià. En segon lloc, hi ha una contínua afluència migratòria a la ciutat,

presumiblement amb una alta composició de persones monolingües en valencià,

procedents de L'Horta224. A continuació s'exposa l'actuació d'alguns «aparells»

estatals, pel que fa a les competències orals. Font bàsica d'informació n’és la literatura

privada, dietaris, d'entre els quals destaca l'escrit per mossèn Pere Joan Porcar

(«Coses evengudes en la Ciutat i Regne de València»), beneficiat de Sant Martí, que

arreplega anotacions del període 1589-1628, i del qual, malhauradament, no disposem

                                                
224 De manera simplificada, entendrem que els pobladors de L'Horta que aflueixen a la ciutat són
monolingües en valencià, encara que ha estat documentat l'efecte de difusió lingüística procedent dels
centres urbans cap als ambients rurals, com adverteix Uriel Weinreich: «Entre les agrupacions no
lingüístiques que de vegades coincideixen amb les diferències de llengua materna en les situacions de
contacte lingüístic, la distinció urbà-rural potser mereix parar-hi esment per ser l'única combinació de
diferències socials, ocupacionals i topogràfiques. La difusió lingüística procedent dels centres urbans
cap als ambients rurals ha estat repetidament demostrada pels dialectòlegs, especialment per l'Escola de
Margburg de Werde i per Frings. Sembla que aquesta difusió és probable que es done no sols quan les
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encara d’una edició crítica. Es tracta, segons els estudiosos, del «testimoni més directe

de la realitat quotidiana de la València de principis del s. XVII»225 i «un testimoni

preciós d’una llengua que ha entrat en una dinàmica accelerada de decadència i

castellanització»226.

a) La cort

Durant la dinastia de la Casa de Barcelona, la cort havia estat un element de

bilingüització. Els cortesans estaven obligats a atendre la diversitat idiomàtica dels

vassalls dels regnes, que parlaven català i castellà. Amb tot, aquella llengua es

mantenia com la llengua de les autoritats, fins i tot amb interlocutors castellans. Per

exemple, els jurats de València li escriuen en valencià al rei Enric, de Castella i Lleó,

el 27 d'agost de 1401, suplicant-li clemència per a un armer valencià, el mestre Vidó,

que s'havia arruïnat a Castella227. A partir de l’entronització dels Trastàmara pel

compromís de Casp (1412), els reis ja només parlaven castellà i a aquesta llengua

tendiren a acomodar-se els cortesans. La tendència castellanitzadora es reforça

paulatinament. Amb Ferran el Catòlic, la Corona d’Aragó deixa de tenir una cort

privativa. Sota els Habsburg, les coordenades polítiques generals afavoreixen més

encara la castellanització 228.

                                                                                                                               

innovacions esporàdiques es propaguen a dialectes afins, sinó també quan la ciutat ha canviat a una
nova llengua.» (Llengües en contacte, pp. 216-217).
225 Vicent-Josep Escartí: Memòria privada. Literatura memorialística valenciana dels segles XV al
XVIII, p. 31.
226 Ferran Garcia: «Pròleg» (1982) a la seua edició de Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i
regne de València (Dietari, 1589-1628) . València, Diputació Provincial; Institució Alfons El
Magnànim, 1983 (Biblioteca d’Autors Valencians, 6), pp. 7-19, cita p. 18.
227 Epístola arreplegada en Agustín Rubio Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval , pp. 160-162.
228 «Des de finals del segle XV, la tendència general, a Europa, és d’aconseguir l’homogenització
idiomàtica dins l’àrea de cada unitat política. [...] La força unificadora del poder reial, amb l’ajut d’un
aparell burocràtic cada dia més frondós i més eficaç, procurava imposar la llengua de la cort com a
llengua única de tots els súbdits, a base de desplaçar, d’una banda, el predomini ancestral del llatí i, de
l’altra, els idiomes marginals. No es tractava encara d’una operació sistemàtica ni coercitiva: almenys,
no sempre.» (Joan Fuster: «Llengua i societat», cit. p. 221; també, p. 223).
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La monarquia, amb el seu seguici229, s’identifica exclusivament amb la llengua

castellana, opció que mantingueren els successius virreis. La repressió de les

Germanies, realitzada per la reina Germana, la qual no aprengué mai el valencià, n'és

una fita destacada230. Significatiu també és el fet que el ban d'expulsió dels moriscos,

amb data de 2 de setembre de 1609, i signat pel virrei de València, Marqués de

Caracena, estiga redactat en castellà231.

A més de la intervenció directa de reis i virreis, la refeudalització nobiliària al

servei de la reialesa afavorí el definitiu èxode rural de la noblesa valenciana i la seua

concentració urbana. A més, hi havia un altre procés pel qual la monarquia afavoria

una composició de la noblesa cada vegada més allunyada de la llengua pròpia: la

constitució d'una nova noblesa cortesana, que depenia de la gràcia del rei, escollida

entre consellers jurídics, secretaris, economistes, etc.232

El 12 de juliol de 1525 els jurats de València s’adrecen al rei Carles V per

demanar-li una canongia en la seu, a disposició del monarca, en favor de Joan de

Salaia, teòleg valencià doctorat a París, a fi que aquest professara a la ciutat233. De fet,

s’incorporà en 1526 a la Universitat de València, on fou nomenat catedràtic de

teologia tomista i rector perpetu (càrrec des del qual s’enfrontà a Pere Joan Oliver i

Pere Joan Nunyes, aquests en la tradició de Vives i Erasme). La carta està redactada

en valencià. Tanmateix, al fill i al nét de l'emperador els parlen en castellà, com

                                                
229 Al primer paràgraf del text citat més endavant, que descriu la visita de Felip III de gener de 1604,
ofereix una descripció del «sòlio de deu grades» en el qual es disposen jerarquicament el rei i les
autoritats.
230 El text amb les condicions imposades al gremi de paraires després de la revolta, redactat en castellà,
es pot veure a M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana , pp.
249-250.
231 Vg. un fragment en M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia
urbana, p. 292.
232 «Les cerimònies i l'etiqueta adelitaven aquella societat en què tothom tenia l'executòria de noblesa
com a màxima aspiració. L'estament de l'aristocràcia, ensems que esdevenia més poderós,
s'eixamplava, car el sobirà ennoblia alguns dels seus alts funcionaris. Els monarques triaven molt
sovint els seus consellers jurídics i secretaris, els seus economistes i banquers, entre els estrats de la
burgesia, sense preocupar-se massa de si tenien o no origen jueu. Sorgia, doncs, una nova noblesa
cortesana, que depenia fonamentalment de la gràcia del rei, més encara que de l'amplitud dels seus
dominis territorials, cosa que accentuava la seua desvinculació del País.» (M. Sanchis Guarner: La
ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 286).
233 Carta publicada per Jaume Villanueva, a Viage literario a las iglesias de España , IV (Madrid, 1806),
pp. 60-77 i 258-259, i arreplegada a Max Cahner (ed.): Epistolari del Renaixement, 2 vols., València,
Albatros, 1978 (Clàssics Albatros; 6), vol. 2n, pp. 73-75.
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mostren aquests fragments, arreplegats de diversos textos de memòria privada,

ordenats per la cronologia d’algunes visites reials.

[Gener de 1586, Felip II visita València]
A 20 de dit, dumenge, fonch la entrada del rey. Y donada la

volta, apeà en lo Real.
Aprés, a 28 de dit, li torní a besar les mans, suplicant-li lo

mateix negoçi [ocupar un càrrec al servei de la monarquia], y·m
respongué: «Yo mandaré ver vuestro negocio». Remetiren-me a
Madrid. No crech que aniré, perquè entench que no faré res.234

[Febrer de 1599, Felip III235 visita la ciutat i jura els Furs]
[...] Y en acabar, dix lo rey ab veu clara y alta «Así lo juro».236

[Gener de 1604, Felip III presideix les Corts]
Divendres, a 9 de janer 1604, de matí, se féu y publicà una

crida de part de sa magestat, en la qual se manava y donava avís com
en lo mateix dia, en la iglésia del monestir de Predicadors, a les tres
hores aprés migjorn, acudiren allí tots los cridats perquè sa magestat
avia de proposar les corts generals que ve a tenir y çelebrar en la
present ciutat. Y axí, entre dos y tres hores aní allà y poc a poc se
anaren congregant los tres estaments. Y estigueren, lo eclesiàstich a la
man dreta del rey, lo militar a la esquerra y lo real enfront del rey. Sa
magestad estigué en un sòlio de deu grades. En les nou primeres
estaven seyts lo regent, la cançelleria y los del consell çivil y criminal,
y a la mà esquerra los governadors y batles generals del regne y sos
lloctinents, y lo mestre racional y·ls assessors del governador y batle
general de la present ciutat. Estos officials reals y·ls del consell
estigueren tostems de peus, mentres estigué lo rey en la iglésia. En
venir sa magestad, se segué en la cadira que estava davall del doçel y
damunt de un escaló més alt que lo cadafal de les nou grades.

Y en estar seyt lo rey, dix a don Diego de Urbina, rey de armes,
digués als tres estaments que·s seguessen. Y axí, acostant-se lo rey de
armes a l’escaló més alt del cadafal, nos dix: «Su magestad manda que
os sentéis». Y de allí a un poch li dix sa magestad que·ns cobríssem, y
lo rey de armes dix fort: «Su magestad manda que os cubráis». Y axí,
ens cubrírem. De allí a un poch lo rey de armes dix: «Suban los tres
síndicos». Y pujaren a donar a sa magestad tres petiçions, les
ordinàries. Y en aver-se’n baixat, lo secretari Domingo Ortiz, presehint

                                                
234 Bernat Guillem Català de Valeriola: Autobiografia. N’hi ha dues edicions, de S. Carreres Zacarés i
de V. J. Escartí, que és l’emprada ací, segons Vicent-Josep Escartí: Memòria privada. Literatura
memorialística valenciana dels segles XV al XVIII, pp. 139-195, cit., p. 141.
235 Felip II de València i III de Castella, com afirma Bernat Guillem Català de Valeriola.
236 Bernat Guillem Català de Valeriola: Autobiografia, segons l’edic. Vicent-Josep Escartí: Memòria
privada. Literatura memorialística valenciana dels segles XV al XVIII, pp. 139-195, cit., p. 14
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manament de sa magestad, se posà a llegir la proposició en llengua
valençiana 237. És molt honrosa y molts cavalers ne avem pres còpia.

Acabada la qual, pujaren lo patriarca arquebisbe de València,
per lo bras eclesiàstich, don Carlos de Borja y Centelles, duch de
Gandia y compte de Oliva, per lo bras militar, y Pere Miravet, jurat en
cap dels ciutadans, per lo bras real, y tots tres ab los síndichs pujaren y
lo patriarca respongué a sa magestad, y los tres li besaren la mà y se’n
bajaren a sos puestos. Y tantost lo dit secretari Ortiz dix: «Sa magestad
acusa contumàçia a tots los cridats a estes corts que estan ausents de la
present proposiçió, y per la afecçió y voluntat que té al present regne,
més de gràcia que de dret, proroga la present junta fins al dilluns
primer vinent, a la mateixa hora y en lo mateix lloch». Y en açò se
n’anà sa magestad y aprés nosaltres nos ne anàrem a on estava acordat
que estigués lo nostre estament militar y prorrogaren per a l’endemà de
matí, de güit a nou. 238

[L’anotació del divendres, 20 de febrer, descriu la continuació
de la sessió de Corts. Es repeteixen les fòrmules del rei d’armes i se li
pren jurament al rei, al qual li parlen en castellà, com indiquen els
fragments següents]

Y dit açò, lo síndich ecclesiàstich pujà los tres escalonets que y
avia fins a la cadira del rey y, agenollat, besà lo plech dels furs y·ls
donà a sa magestat en les mans, lo qual los donà al veçecanceller, que
estava agenollat a la man dreta del rey, y li dix: «¿Vuestra magestad
confirma todos estos fueros y actos de corte, y manda y es su real
voluntad que tengan fuerça de ley?». Lo rey respongué que sí, y tantost
donà los furs lo viçecanceller a l’escrivà de manament, y en continent
li portaren a sa magestat un sitial de vellut carmesí, a on y avia un
misal ubert a la part del cànon de la misa, y una creu daurada ab un
cruçifiçi de argent daurat, y sa magestat se agenollà y, tenint les dos
mans damunt la peanya de la creu, dix lo escrivà de manament, que·s
diu Françés Pau Alreus: «¿Vuestra magestad jura a Dios nuestro señor
y a sus quatro santos Evangelios, de sus reales manos corporalmente
tocados, de guardar y hazer guardar estos fueros y actos de corte con
los demás hechos hasta oy, los privilegios, usos y buenas costumbres
concedidos y usados en este reyno?» Lo rey respongué ab veu prou
alta, que: «Yo hoy assí lo prometo y juro». [...]

Y aprés anàrem pujant, sens orde, los demés, a besar la mà de
sa magestat. Y quant yo la y besí, li diguí: «Viva vuestra magestad mil

                                                
237 Fa constar el fet que la proposició siga en llengua valenciana (i després arreplega les paraules del
mateix secretari en valencià), la qual cosa indica més bé que el conjunt de l’acte es realitzaria en
castellà.
238 Autobiografia de Bernat Guillem Català de Valeriola, cit. segons l’edició de V. J. Escartí: Memòria
privada. Literatura memorialística valenciana dels segles XV al XVIII, pp. 188-189.
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años, como sus vasallos avemos menester!» Y lo rey me mirà molt y
coneguí que·s folgà de lo que li diguí.239

A propòsit d’aquesta darrera visita reial (23 de desembre de 1603/21 de febrer

de 1604), el Dietari  de Porcar deixa constància d’un esdeveniment que palesa la

identificació entre la monarquia i el castellà (i de la competència en aquesta llengua

dels eventuals lectors burgesos). Un mes després de l’arribada, el dimarts 27 gener...

passejaren dos màixqueres a cavall ab dos capussos de dol i gualdrapes
i tots penjant llanternes apagades, i ab dos alacaios ab capussos de dol,
i en la una mà una llanterna apagada i en l’altra una atxa encesa; i en lo
rètol de les espatles de la u dia una lletra: «Desdichados sereros, llorat
con lágrimas tiernas que con la luz de Filippo s.an muerto tantas
lanternas», i altres billets que anaven donant per tota València.240

Quan en 1626 se celebren les Corts del Regne a Montsó, la qual cosa suposa

un menyspreu clar de la corona envers els Furs, circula per València una dècima de

protesta contra la decisió reial, redactada en castellà241. Un altre pasquí, descrit pel

Dietari de Porcar sobre els mateixos esdeveniments, també estava redactat en

castellà242.

b) L'església catòlica

La Seu valentina tingué absents els seus prelats des de la mort del bisbe Hug

de Lupià (1427) fins a l'adveniment de Tomàs de Villarroya (1544-1555). En prendre

aquest possessió de l'arquebisbat ja està ben avançat el procés de castellanització de la

monarquia i la noblesa del Regne. En el transcurs del segle XVI, l'església valenciana

es distància progressivament de la seua antiga «província eclesiàstica», la

Tarraconense. La castellanització de l'església valentina s'afavorí amb l'estabilitat que

                                                
239 Ibid., pp. 190-191. A partir del 14 de juliol de 1604, Català de Valeriola, que marxa a Lleó, a la
corona de Castella, escriu el seu dietari autobiogràfic en castellà. De les Corts de 1604 també hi ha una
descripció del viatger francés Joly, un fragment de la qual està transcrit a M. Sanchis Guarner: La
ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 285.
240 Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i regne de València…, § 246, edic. 1983, pp. 49-50.
241 Comença: «Aqui yaze un Reyno entero...» (cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi
d'Història i de Geografia urbana, p. 303).
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donà a la Seu el llarg arquebisbat de Joan de Ribera (1569-1611), i fou continuada per

Pedro de Urbina (1649-1658) i Andrés Mayoral (1737-1769). Per a aquests

arquebisbes, dos dels quals foren, a més, virreis (com també l’arquebisbe Rocabertí,

1677-1699), d’ençà de Trento, la llengua pròpia no gaudí mai, en absolut, de cap

prerrogativa d’oficialitat.243

A començaments del segle XVII, a la ciutat de València hi havia un bon

nombre d'eclesiàstics. S'estima que més de 1.500 clergues, la qual cosa suposa un

adult del sexe masculí per cada vuit.244. Les fundacions eclesiàstiques ocupaven

quasibé la sisena part de l'espai intramurs245, amb la Seu, catorze esglésies

parroquials, més de quaranta convents, les cases de les ordes militars, les de la

Inquisició i capelles de gremis i confraries246. El Dietari de Porcar mostra l’opció de

les autoritats eclesiàstiques pel castellà, preferència que cap senyor mitrat no podia

imposar, perquè una tal mesura hauria constituït delicte flagrant de contrafur; però

que podien realitzar, emparats en el vell fur alfonsí (1328)247, el qual autoritzava els

mandataris a fer servir el castellà en la seua jurisdicció.

De l’opció de la jerarquia pel castellà hi ha diversos testimonis. Per exemple,

el 25 d’abril de 1612 havia mort el reverend mossèn Francesc Jeroni Simó, prevere

beneficiat a Sant Andreu, home «molt virtuós», que «tingué moltes presentalles de

miracles», segons Porcar. Per la seua fama, fins i tot els jurats de la ciutat honoraren

mossèn Simó dos dies després de la seua mort. Al Dietari de Porcar llegim:

I a la vesprada [del 25 de novembre de 1612, l’arquebisbe] se
n’anà a Sant Francés ab tres carrosses i dos cavalls dels seus en
cascuna i tornaren de nit ab quatre atxes; venint per lo forn de Boatella
ixqué una xica, diuen que del forn, i arribà a la primera carrossa en la
que anava lo senyor arquebisbe i li dix «víctor pare Simó a pesar de

                                                                                                                               
242 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 304.
243 Vicent Pitarch conclou: «El judici és dur, però no admet la més mínima indulgència», segons «La
llengua de l’Administració Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)», L’Espill, núms. 6-7,
arreplegat en Parlar i (con)viure al País Valencià, pp. 169-216, cit. pp. 172 i 208.
244 Estimacions de H. Lapeyre cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i
de Geografia urbana, p. 289.
245 Estimacions de Houston, cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de
Geografia urbana, p. 316.
246 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, pp. 318-319.
247 Vicent Pitarch: «La llengua de l’Administració Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)», pp.
208-209.
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l’arquebisbe!» i un dels que anaven en la segona carrossa ixqué d’ella i
llançà mà a una daga per a pegar-li i lo sant perlat dix «que no le
hicieren mal, que supiesen de quién era y en qué casa estava», i la xica
se n’entrà en casa de un pasamaner al costat del forn, dit Querol,
natural de Morella, i digueren que la xica no era de allí i li donaren uns
quants calbissons.248

També la predicació a la Seu es realitza en castellà, com mostra aquest

fragment, on també hi ha una altra referència al frare Francesc Jeroni Simó

Dijous a 8 de maig 1614, dia de l’Ascensió, predicà en la Seu lo
padre Sotello de la Companya i dix que «gracias a Dios que el
venerable mosén Francisco Gerónimo Simó» havia passat per la pedra
de toc que era per lo Supremo de la General Inquisició, i que havien
vist la seua causa i procés, i que l’havien aprovada i que podien parlar
ab llibertat de la seua vida i milacres.249

Al Dietari també apareix una curiosa «Cançó en alabança de mossèn Francés

Jeroni Simó en totes les llengües», redactada poc després de la mort d’aquest

personatge, de la qual no indica autoria, ni procedència.

VALENCIÀ

Gran plaer dau en la terra
però tinch molt gran recel
que·n doneu més en lo cel.
CASTELLÀ
De Castilla vine inchado
y viendo tu humildad
conoçí mi livianidad.
ARAGONÈS
Aragón te reverencia
y en las señales que das
pretende que más harás.
CATALÀ

No·m digau barres estretes
puix del tot me ha curat
aquest sanct arraconat.
MALLORQUÍ

                                                
248 Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i regne de València…, § 750, edic. 1983, pp. 99-
100. Un comentari sobre Simó en M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de
Geografia urbana, pp. 311-317.
249 Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i regne de València…, § 925, edic. 1983, pp. 110-
111; també § 1078, edic. 1983, pp. 121-122.
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De Mallorca sóc vengut
i vent la següa bondat
les bolchaques m’é vuidat.
PORTUGUÉS
Si tantos miracros face
este nou valenciau
es porque no es castellau.
VISCAHÝ

Juras a Dios Simona
si fueras viscaÿna
la fueras cosa divina.
FRANCÉS
Oc pardiu que m’ha curat.
Yo u direy per tota França,
del bon Simon la alabança
NEGRE

Sancta Crisit la xabeu
mosén Francisca Simona
que xou bona persona
MORISCO
Vós la veniu de bona casta
mosén Xamona, home honrrat,
yo la diu la veritat.250

Davant l’extensió del castellà als actes eclesiàstics, l’autor del Dietari fins i tot

fa explícit el seu ús en els oficis del valencià. En una anotació corresponent al 31 de

maig de 1623 escriu:

I io publiquí les indulgències otorgades per los papes als qui
acompanyaven lo santíssim sagrament, i aprés lo tanquí i se n’anà
[l’arquebisbe]. I la publicació i demés actes que s’hagueren de parlar
en romanç los parlí en llengua valenciana.251

Disposem d'altres testimonis que acrediten que el valencià era la llengua

pròpia del clergat de la ciutat i fins i tot dels actes religiosos, malgrat la influència de

les classes dominants i les instruccions de la jerarquia. Un exemple es troba en

                                                
250 Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i regne de València…, § 695, edic. 1983, p. 87-88,
edic. 1998, pp. 207-208. Pel que fa al nom de «negre», Josep Climent informa que al s. XVII hi havia
uns villancets anomenats «negres», amb un text «en llengua que sembla, o pot semblar, estrangera», la
qual cosa es relacionaria amb la situació de bandejament del valencià a l’església («La música
valenciana del segle XVII», cit. per Vicent Pitarch: «La llengua de l’Administració Eclesiàstica (País
Valencià, segles XVII-XVIII)», en Parlar i (con)viure al País Valencià, p. 210.
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l’epístola que Lluís Bertran i Eixarch (1526-1581), dominicà que fou beatificat i

canonitzat, li remet a la seua mare, Joana Àngela Bertrana, en 1577252. Un altre

exemple el proporciona l’Autobiografia de Bernat Català de Valeriola 253:

Disapte, a 29 de juny [1596], dia dels benaventurats apòstols
sent Pere y sent Pau, aprés migjorn, li prengueren unes dolors a dona
Costança de Perillós, ma muller, y confesà en lo Oratori, ab mossén
Miquel Geroni de Aguilar, rector de Sent Llorens. Y anant crexent-li
les dolors, enviaren per la comare. Y entre güit y nou hores de la nit
vingué a parir. Y com no era a dies, cridaren a dit rector, que estava
dient-li les maitines de Nadal. Y yo li portí una canterella de aygua,
que yo la avia feta poar per a beure, que tenia set, y posant-li una una
poca de aygua en la mà, dix lo dit rector: «Criatura de Déu, yo·t bateje
en nom del Pare, del Fill y del Sperit Sant». Y de allí a mig quart o un
quart de hora, morí. Sentírem-ho misenyora y ma muller y yo lo que·s
pot encarir per ser com era esta la sisena vegada que dona Costança ha
malparit, encara que ya·ns consolàrem algun tant pues fonch batejada.
Enaprés, diumenge a 30 de juny, la portaren a soterrar a la Seu, en la
capella dels Cathalans, sots invocació de Sent Antoni. Acompanyaren
lo cos, de la Seu, vint-y-cinch capellans, y de Sent Llorens, general ab
les creus grans. Nostre Senyor me done pasçiència. Amen. 254

c) La Inquisició

El rei Martí V va nomenar un inquisidor particular per al Regne de València.

Els Reis Catòlics (1481) en donaren la jurisdicció als frares dominicans, els quals no

tardaren a ser substituïts per inquisidors castellans. El 1483, Torquemada fou

l’Inquisidor general únic de les Corones de Castella i d’Aragó. El tribunal del Sant

Ofici, d’estil castellà, va actuar implacablement contra els conversos d’origen jueu,

que formaven part de la burgesia ciutadana que patí també les conseqüències de la

derrota de les Germanies. Per l’efecte de l’expulsió dels jueus (1492), s’estima que

                                                                                                                               
251 Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i regne de València…, § 2290, edic. 1983, p. 232.
252 Arreplegada a Max Cahner (ed.): Epistolari del Renaixement, 2n volum, pp. 127-129.
253 Bernat Català de Valeriola és fundador de l’Academia de los Nocturnos (1591-1594), un grup de
literats que molt esporàdicament faran literatura en valencià, encara que continuen emprant aquesta
llengua en la seua correspondència o, com en aquest cas, en el dietari, almenys parcialment.
254 Bernat Guillem Català de Valeriola: Autobiografia, segons l’edic. Vicent-Josep Escartí: Memòria
privada. Literatura memorialística valenciana dels segles XV al XVIII, p. 153.



El valencià a València 133

l’estament de mercaders de la ciutat, que havia representat el 16,5% als anys 1474-

1491, descendí al 9% en el període 1492-1510255.

Vejam un parell de passatges del procés als Vives, el primer referit als

comerciants; el segon, amb l’esment d’un botiguer.

[Lluís Salvador és un presoner que, davant l’inquisidor, acusa la
família de Lluís Vives de pràctiques judaitzants. Deu o dotze anys
abans, «poc més o menys» (la imprecisió de la declaració que serveix
per dictar sentència és cridanera), hauria escoltat com la mare del
filòsof, Blanquina –filla de na March, la sorda–, «molt habillada», qui
exclamava: «Mira en quina jornada m’envia a demanar els capells!»,
en un període –el dejuny del perdó– on els jueus no havien de realitzar
treballs]
Die prima februarii anno M.º DXX [1520]

Eadem die dictus Ludouicus Saluador fuit ductus de Carcere eo
Instante in Camera Secreti Sancti Oficii coram Reuerendo domino
Andrea de Palacio Inquisitorie, lo qual dix que pensant en lo
descarrech dela sua consciencia s’es recordat que pot hauer deu o dotze
anys poch mes o meyns que ell conffesant hun dia del dejuni del perdó
pasaua per dauant la casa de na marcha la sorda y aquella cridá a ell
conffesant y dix-li que li fes plaer de anar a casa de luys vives son
gendre y que li demanás huns capells d’or pa unes dones que hauian
vengut a comprar joyes para una desposada, e axi ell conffesant aná en
casa del dit luys vives y demaná dits capells a la muller del dit Vives la
qual estava molt habillada y la casa també, y dixli que no li podía dar
dits capells qu’ella los hi enbiaría. Mira en quina jornada me enbía a
demanar los capells!, y per ço conegué ell quonfessant que fehían
aquell dia lo dit luys vives y sa muller y hieronim Vives y una jermana
donzella del dit luys Vives y sa mare que fehían lo dit dejuni, per que

                                                
255 Segons Philippe Berger, citat per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i
Geografia urbana, p. 228. L’estudiós dels processos inquisitorials, José María de Palacio, sense ànim
d’exhaustivitat, ofereix en el seu llibre sobre el procés als Vives, una ampla relació de cognoms de
famílies valencianes encausades: Vives, March, Valeriola, Almenara, Valldaura, Montcada, Bellviure,
Amorós, Celma, Cepello, Coscolla, Pardo, Martínez, Tristany, Bosch, Lagostera, Torregrossa, Fuster,
Liminyana, Despuig, Esplugues, Ferrer, Guioret, Francès, Boyl, Artés, Natera, Nadal, Castelló,
Salvador, Besant, Santàngel, Carbonell, Santa Fe, Maurana i Berra, segons Miguel de la Pinta Llorente;
José María de Palacio y de Palacio (eds.): Procesos Inquisitoriales contra la familia judía de Juan Luis
Vives, cit. també en Joan Reglà: «Economia i societat», p. 111, i en M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 183. La relació de cognoms no és completa, perquè
no s’hi troba, entre d’altres, el cognom del metge, poeta i professor Lluís Alcanyis, que morí en la
foguera després del procés inquisitorial (1505).
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no’ls vesen fer res sino que se estaven habillats y folgant en casa, que
omnia juramento mediante aduerauit.256

[Joan Liminyana, apotecari d’Oriola, proporciona els principals
testimonis contra el pare, Lluís Vives, i l’oncle, Miquel Vives, del
filòsof. Relata que una nit, a casa de Miquel Vives estant, entrà una
dona, Violant Dolceta, i li demanà el Tirant : «dona’m el Tirant que
duc pressa». Vives lliura a la dona el llibre de les Profecies]

Die quarta aprilis anno MD.º, in regio palacio Valencia dicto
die ante Reverendo Joanne de Monasterio Inquisitore fiut dictus
carcere Joannis Linminyana, captus, qui jurant confiteri veritate est. e
dich et confech que ha més de tres o quatre mesos en lo temps que
Miquel Vives comença a legir e declarar a ell e a Valeriola les
profecies, e lo dit Miquel Vives tenya hun libre dels dits profecies, e
dix lo Vives que el libre era de Boyl. E que estant hun vespre en la
casa del dit Miquel Vives, vingué una dona e demanà que li donad lo
tirant, y el confesant dix qyues aquesta dona, y el Vives le dix qui era
una parenta sua que havya de nom Violant Dolzeta, y que al dix al dit
Vives: doname el tirant que estich de pressa, lo dit Vives li donà lo dit
libre de les Profecies. (AHN, Inquisició, lligall 544, fol. XVII v.)257

El Dietari de Porcar deixa constància de com la Inquisició feia servir el

castellà als seus actes, bandejant el valencià que, com hem vist a propòsit dels

testimonis sobre la família de Vives, era emprat a la documentació de segle XVI. Així

es pot deduir d’anotacions com aquesta:

Diumenge a 27 de juliol de 1608, hi hagué acte públic de la
Santa Inquisició en lo monastir de Predicadors ab gran majestat i
cadafals de penitents i n’hi havia més de cinquanta-huit; acompanyaren
los frares de Predicadors als penitents i entre ells hi havia una estàtua
que dia «Joan Dionís Gazull, notario de Valencia, reconciliado por la
secta de Luthero y de Calvino, a 27 de julio 1608». I en lo any 1619, a
23 de octubre posaren la dita samarreta en la Seu damunt la porta dels
Apòstols a part de dins.258

Però l’efecte castellanitzador del Sant Ofici anava més enllà del fet que en les

seues actuacions emprara el castellà. L’acusació de judaïtzar requeia, en general,

sobre una àmplia capa de la burgesia amb patrimonis espoliables, de la qual sorgien

                                                
256 Manllevat de Miguel de la Pinta Llorente; José María de Palacio y de Palacio (eds.): Procesos
Inquisitoriales contra la familia judía de Juan Luis Vives, pp. 50-51 i 71.
257 Manllevat d'Angelina García: Els Vives. Una família de jueus valencians, pp. 239-240.
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els escriptors i els universitaris, i entre la qual es reclutava la clientela dels llibres. De

fet, com assenyala Joan Fuster, la majoria dels productors i dels consumidors de

cultura, reals o virtuals, hi quedava subsumida. El risc de la condemna, l’extorsió

econòmica i un estigma familiar per generacions 259, eren bones raons per animar una

emigració intel·lectual a Europa. Repressió i emigració tingueren, en paraules de

Fuster, «una traducció depressiva per al català»260.

d) L’exércit

Els oficials de l’exércit donen les ordres en castellà, com arreplega aquesta

anotació, on cal advertir, a més, com l’oficial i el soldat comparteixen el nom, però el

del capità està en castellà, Pedro, i el de l’alabarder en valencià, Pere Aleixandre de

Russafa (aleshores un poblat encara no subsumit per la ciutat).

Dilluns a 23 de abril [de 1612], a les set hores de la vesprada,
pegaren una alabardada a la llongeta de la Seu a mossèn Martí Tomàs,
prevere beneficiat en la Seu, fill de Martí Tomàs, notari, i nafrà’l Pere
Aleixandre de Russafa que anava en la guarda del capità del virrei, dit
don Pedro de Benavides. I dien que lo capità dix als de la sua guarda
que «matasen aunque fuesen clérigos y frailes», i hagué gran avalor.

La València del s. XVI i principis del XVII és, tanmateix, una capital aïllada del

seu Regne. Ho prova, en cert sentit, la diferència dels creixements demogràfics de la

ciutat i el seu Regne. El 1563, la ciutat comptava 11.700 cases i el Regne 64.000. El

1609, la ciutat, amb 12.327, havia augmentat un 5%, mentre que el Regne tenia unes

97.000, amb un increment del 50%. Un memorial de l'any 1638 afirma que abans de

l'expulsió dels moriscos (1609) hi havia al Regne 755 localitats amb 92.400 cases.

Després de l'expulsió només van quedar en tot el Regne 540 localitats amb 70.000

                                                                                                                               
258 Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat i regne de València…, § 506, edic. 1983, p. 69;
també  § 2658, edic. 1983, pp. 254-257.
259 Ja els mateixos «processos» duraven molts anys, com es pot veure en el cas dels Vives.
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cases. El nombre de cases de la ciutat seria d'unes 20.000, amb uns 60.000

habitants261, encara que aquestes xifres poden resultar exagerades262. La crisi de la

ciutat en la primera meitat del XVII potser produiria un descens demogràfic, perquè un

Vecindario confeccionat per la Diputació de la Generalitat l'any 1646 afirma que

intramurs de la ciutat hi havia 10.000 veïns, i als llocs del seu terme municipal altres

811; el Grau en tenia 163, Benimàmet 43 i Benimaclet 67263.

Afirmava Joan Fuster que als segles XVI i XVII, esdevingué «el capítol més

fonamental d’una "història social de la llengua catalana"»: la ciutadania «s’acostuma»

al castellà264. La sentència fusteriana és certa en un sentit, aquell que afirmaria que en

aquell període, el conjunt de la ciutadania, i no només la noblesa o l'alta burgesia, han

de conéixer en cert grau la llengua castellana. Es podria animar així un procés que B.

Montoya ha descrit molt gràficament com el pas «de la familiarització amb el castellà

a la introducció del castellà en família», la qual cosa pot ser el preludi de la

«interrupció de la transmissió familiar» del valencià 265. Però en un altre sentit la frase

de Fuster no és certa, o ho és més bé la contrària d'aquella enunciada: durant els

segles XVI i XVII (i podríem afegir, encara, el XVIII i el XIX i el xx...) esdevingué un

capítol decisiu en la història social de la nostra llengua: no desaparegué.

                                                                                                                               
260 Joan Fuster: «Llengua i societat», p. 227.
261 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, pp. 288 i 298-
299.
262 En 1608 està datat el primer plànol perspèctic de la ciutat, elaborat per Mancelli.
263 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 321.
264 « El primer pas de la castellanització havia estat, en el XVI i en el XVII, el fet que els catalanoparlants
s’acostumassen al castellà. En alguns segles, s’hi acostumaven amb el tracte dels forasters –castellans–
que venien a aveïnar-se entre nosaltres, amb els frecs amb les tropes castellanes que anaven i venien
per ací, amb els sermons dels capellans barrocs, amb el pas dels cómicos de la legua, amb [...] aquestes
intromissions expliquen moltes coses [...] A partir d’un cert moment –un moment clau–, els
catalanoparlants parlaven castellà [al text ‘català’, errada òbvia, FJHD] sense adonar-se’n: una mica
com el burgés-gentilhome de Molière que ignorava que parlava en prosa. O pitjor encara. I el català
que parlaven restava contaminat pel castellà invadent, afectant el lèxic, la prosòdia, la sintaxi, i més, el
sentit social de l’ús de l’idioma. El capítol més fonamental d’una «història social de la llengua
catalana» seria aquest: el que aclarís com el poble catalanoparlant s’«acostuma» al castellà. Com, quan
i per què. Això és anterior a les mesures repressives adjacents a la Nova Planta. Un cop acostumats al
castellà –a entendre’l poc o molt–, els catalanoparlants de la Península i de les Illes ja no necessitaven
gaire pressions per castellanitzar-se.» (Joan Fuster: Ara o mai. València, Tres i Quatre (Quaderns; 20),
pp. 37-38).
265 Cit. B. Montoya: «Un capítol oblidat de la història social de la llengua: la interrupció de la
transmissió familiar del català».
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En general, la progressiva «urbanització» de la societat comporta sovint la

recessió de llengües amenaçades266. Tanmateix, malgrat l'estratègia castellanitzadora

de les clases dominants i l'actuació dels «aparells» estatals, amb la seua violència, la

llengua es mantingué. L'argument per explicar aquest fet ha de procedir segons una

hipòtesi apodíctica (com afirmava Kant que argumentava en la Crítica de la raó

pura), perquè la violència, real i simbòlica, instaurada després de la revolta de les

Germanies i incrementada amb l'expulsió dels moriscs és de tal contundència que

esborra les rastres de l'assoliment de competències orals per part de les persones, allò

que hagué de succeir per tal que la llengua continuara a la ciutat. La gran qüestió que

resta plantejada és, aleshores, com es mantingué el valencià? val a dir, perquè no

resultà definitiva la substitució d’aquesta llengua tant subordinada i amb resistències

tan febles? per què no va desaparéixer el valencià de la ciutat que, en definitiva, li

donava el nom? 267

Cal fer un parèntesi al relat històric per aportar una possible explicació. A tall

d'hipòtesi, la llengua pròpia es podia haver mantingut si el desprestigi fóra només

aparent, val a dir, si mantinguera un alt estatus en termes de consolidació del grup.

                                                
266 Carme Junyent: Vida i mort de les llengües, p. 46.
267 L. V. Aracil, per exemple, havia destacat el caràcter «fugaç» del procés de substitució lingüística:
«La substitució lingüística consisteix en una seqüència d’etapes, una de les quals –segurament la més
hàbil i crucial– és un bilingüisme transitori. De fet, aquest tràmit ha estat  tan fugaç en molts casos
valencians, que ha arribat poc sovint a la generació següent.» («El bilingüisme com a mite», edic. cit.,
p. 54). Carme Junyent determina encara més la fugacitat del canvi: «La substitució lingüística pot ser
un procés molt ràpid i és possible que sigui acomplert totalment només en quatre generacions, de
manera que la llengua que nosaltres parlem sigui totalment estranya per als nostres besnéts.» (Vida i
mort de les llengües, p. 14) i més concretament encara: «Els pares bilingües abandonen la llengua
recessiva en la comunicació amb els seus fills i, consegüentment, cada cop són menys els nens que la
parlen. Amb algunes generacions, la llengua pot desaparèixer completament. El procés de substitució
pot ser molt ràpid i acomplir-se només en quatre generacions. La primera generació pot ser monolingüe
en la llengua recessiva, però la segona generació, per bé que parlant nativa de la llengua recessiva,
aprèn la llengua dominant. Aquesta és una generació bilingüe més competent en la llengua recessiva
que en la dominant, però per diverses raons (prestigi, desig de mobilitat social, canvi d'estatus, etc.) no
transmet la seva llengua materna a la tercera generació. La tercera generació també és bilingüe, però
més competent en la llengua dominant, atès que el seu coneixement de la llengua recessiva és
fonamentalment passiu i adquirit a través de les converses entre membres de la primera generació i
d'aquests amb membres de la segona. La quarta generació ja pot ser monolingüe en la llengua
dominant.» (op. cit., pp. 37-38). Sobre les substitucions lingüístiques, vegeu també U. Weinreich:
Llengües en contacte, pp. 236-241, el qual reclama reiteradament molta cura en l'estudi i la
interpretació dels casos.
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Aquesta és l'explicació que Kathryn A. Woolard apunta en la seua anàlisi del cas

català, però ella mateixa la considera inapropiada per al cas valencià recent (i hauríem

de considerar, per tant, que, cas d'haver servit a la consolidació del grup a València,

en algun moment la llengua deixà de realitzar aquesta funció, fins arribar a la situació

que apunta Woolard). Val la pena copiar el llarg paràgraf d'aquesta investigadora:

La pervivència del català ha constituït un incentiu perquè altres
investigadors es plantegessin la qüestió: «Per què perduren les llengües
de baix prestigi?» i un suport per afirmar que la solidaritat pot superar
l'estatus a l'hora de determinar les tries de llengües. Des d'una
perspectiva que dóna una importància cabdal a l'ordre polític i a la
dominació institucional, el fet notable que necessita una explicació és
el manteniment del català i de la seva extensió a alguns immigrants,
malgrat el poder i el prestigi institucionals del castellà.

Els resultats de l'experiment matched-guise detallats en el
capítol precedent contradiuen aquesta opinió de sentit comú sobre la
situació a Catalunya. Podem veure que la pregunta «Per què perduren
les llengües de baix prestigi?» no és apropiada per al català, que no ha
estat una llengua de baix prestigi ni en la ment ni les oïdes de la gent,
tal com s'havia suposat. L'alt estatus percebut del català ajuda a
explicar per què Catalunya és un cas quasi únic entre les llengües
minoritàries d'Europa quant a mantenir, i fins i tot a reclutar, parlants.
No cal insistir que els catalans són d'alguna forma més solidaris i que
responen millor a les pressions del grup que els gal·lesos, els
irlandesos, els hongaresos d'Àustria, els parlants gaèlics d'Escòcia o
fins i tot els catalanoparlants de València i del Rosselló, que canvien
del català a una altra llengua. És més, veiem que, a part de simbolitzar
la solidaritat del grup, la llengua catalana a Catalunya ha tingut
l'avantatge de simbolitzar l'estatus elevat.268

És impossible determinar fins a quin punt el manteniment de la llengua fou

permés per un funcionament ineficaç dels aparells estatals o afavorit per

circumstàncies sociohistòriques. Resta clar que amb l'expulsió dels moriscs, decretada

per Felip III en 1609269, el país pateix una sagnia humana (una tercera part o quasi de

la població), entra en crisi la seua economia i la capital enceta una etapa de

decadència i desvinculació de les comarques circumdants270. Per això, la ciutat no fou

                                                
268 Kathryn A. Woolard: Identitat i contacte de llengües a Barcelona, Barcelona, La Magrana, 1992,
pp. 169-170.
269 El Dietari de Porcar arreplega l'ordre al § 546.
270 Joan Fuster: Un país sense política, Alzira, Bromera, 1995, p. 47.
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sotmesa a cap ordenació urbana de conjunt, inspirada pel rigor geomètric, sinó més bé

conservà la seua configuració baix-medieval. La compartimentació de la urbs en

barriades orgàniques hi mantingué la seua funció271.

4.5. Llengua prohibida, proletarització i expansió urbana

Després de la Batalla d’Almansa (1707) s’instaura la dinastia borbònica en la

corona d’Espanya. S’aboleixen els Furs, es reforça el poder de la noblesa front a la

burgesia 272, i es decreta la prohibició de l’ús oficial del valencià 273. la «Nova Planta»,

però, no despertà cap protesta274. Els actes de l'Estat ja es realitzen únicament en

castellà275.

Al segle XVIII, tot continuant la dinàmica social de l’Antic Règim, la societat

valenciana està escindida entre privilegiats i no privilegiats276. La ciutat, en mans de

                                                
271 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 269.
272 L'ajuntament borbònic, organitzat a la manera castellana, era presidit per un corregidor, assistit per
un alcalde major, assessor jurídic. Hi havia trenta-dos regidors, dels quals vint-i-quatre eren cavallers i
només n'hi havia vuit de ciutadans. S'hi suprimí la representació dels gremis (vg. M. Sanchis Guarner:
La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, pp. 356-357).
273 Vg. Jesús Pradells: «La Guerra de Successió i la Nova Planta al País Valencià», en Belenguer 1989,
vol. IV (L’època borbònica fins a la crisi de l’antic règim), pp. 155-172.
274 Joan Fuster ho constata: «Quan, el 1707, Felip V aboleix l’organització jurídico-administrativa
autònoma del País Valencià [...] no s’hi va produir cap queixa, cap protesta, cap resistència. I era ben
lògic. El castellà havia penetrat ja, a la universitat i a les trones, tendia a ser únic als salons de les grans
famílies.» («Plantejaments històrics del teatre valencià», Els Marges, 5 (1975), pp. 11-63, cit. p. 46,
comentat en B. Montoya:: «Un capítol oblidat de la història social de la llengua: la interrupció de la
transmissió familiar del català».
275 Vegeu la relació bibliogràfica d’Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses
en Llengua Valenciana, 4 vols., València, Manuel Pau, 1911-1914.
276 Isabel Morant descriu així la composició dels dos grups: «La vida política al País Valencià del segle
XVIII girava entorn dels privilegiats. Dels nobles, dels senyors i de la noblesa menor de cavallers i
ciutadans distingits, els quals mantingueren aliances profitoses entre ells i amb la monarquia. Fou
habitual que els grans senyors fessen la seua carrera en la cort; per a ells, i en general per a la noblesa
titulada, eren els càrrecs més reconeguts fora i dintre de l’Antic Regne. Però, per als càrrecs intermedis
i sobretot per als càrrecs locals, la monarquia semblava preferir la noblesa menor, l’élite de distingits,
entre els quals hi havia nombrosos advocats. L’Audiència, les batlies o els jurats eren càrrecs cobejats
per aquest grup social, que també serví a les grans cases senyorials. [...] Hem descrit una societat
fortament escindida. Una societat dominada pels privilegiats; els senyors, en totes les seues categories,
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la noblesa277, experimenta un fort creixement, ja que passa d’uns 30.000 habitants en

1716278 a 65.036 intramurs, segons el padró de 1769279. Aquest mateix any, per les

necessitats organitzatives derivades de l'increment demogràfic, es creen els alcaldes

de barri i es realitzen obres d’infraestructura, com ara la pavimentació dels carrers

(1756) i l’enllumenat públic (1763). L’ascens de la ciutat paradoxalment coincidí amb

el descens del regne 280.

                                                                                                                               

les  élites de l’Església i totes aquelles famílies que pul·lulen al seu voltant, formant una complexa
clientela política. Aquest és un grup minoritari, aparentment compacte, i, en general, tancat, la qual
cosa no exclou el seu creixement, sempre que una família puga satisfer el requisit d’entrada: no exercir
determinats oficis i assolir una distinció nobiliària. A l’altre extrem trobem un grup ampli i complex,
unit per la seua manca de privilegis, però diversificat en funció de la seua riquesa. Els rics de l’estat pla
són els llauradors benestants, els comerciants, aquells que tenen una bona col·locació, a més d’alguns
artesans enriquits amb els negocis de la seua artesania. Però la població de finals del segle XVII una
població majoritàriament pobra. En el camp són majoria els camperols amb terres amb prou feines
suficients, els camperols arrendataris i els que vivien de petites explotacions i de la feina a jornal. A la
ciutat els oficis no són rics, ja que, enfront del benestar de la majoria de mestres, oficials i aprenents
viuen en els límits de la subsistència. Pobres són també els criats, gent que cobreix serveis poc
qualificats en cases riques, en tallers o en botigues de comerciants pròspers. El grup dels criats és
abundantíssim en aquesta societat.» (Isabel Morant: «La societat valenciana del segle XVIII. Canvi i
conflicte», en Belenguer 1989, vol. IV (1990), pp. 111-151, cit. pp. 113-114).
277 L’administració borbònica, després de la Nova Planta, mantingué el poder de la ciutat en mans de la
noblesa. En desembre de 1707, el rei comunicà a la Cambra de Castella el nomenament de 32 regidors
per a la ciutat de València, el 75 per cent dels quals eren títols i membres de la noblesa urbana.
Posteriorment, el nombre de regidors s’anà reduint: València en tingué 24 des de 1736, dels quals eren
cavallers i 8 ciutadans. Els regidors, tret del breu parèntesi de 1739-1741, en el qual la Corona, davant
les dificultats financeres, va vendre tots els oficis municipals vacants en l’antiga Corona d’Aragó, eren
cooptats mitjançant un procés que pretenia garantir la idoneïtat de les autoritats locals. El rei designava
el regidor després que el candidat havia superat un procés que s’iniciava amb un memorial del
pretendent, el qual, un cop triat i garbellat per l’Audiència valenciana, passava a la Cambra de Castella
i aquesta, basant-se en els informes rebuts de l’alt tribunal valencià, era qui proposava candidats al
monarca per a la seua designació. A la ciutat de València, hom comptabilitza 263 pretendents per al
període 1714-1800, per bé que la tendència general fou mantenir les regidories en mans de les mateixes
famílies. (Enrique Giménez: «L’administració borbònica a València. Una administració militaritzada»,
en Ernest Belenguer (coord.): Història del País Valencià, Barcelona, Edicions 62, 1989, vol. IV (1990),
pp. 172-193, cit. pp. 183-184.
278 De l’any 1704 és el conegut plànol del Pare Tosca.
279 En 1766 s'establí la divisió de la ciutat en quatre «cuarteles»: Serrans, Mercat, Mar i S. Vicent. Vg.
Vicente Boix: Manual del viajero y guía de los forasteros en Valencia (València, Imprenta de José
Rius, 1849; ed. facsímil: València, Librería París-Valencia, 1980; ed. digital: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes).
280 També Joan Fuster ho explicava així: «He dit, em penso, que la València del XVIII havia comptat,
per primera vegada en la seva història, amb un "país" que li feia costat. Després de segles
d’"hanseatisme", esdevenia "capital" d’un regne, per bé que justament aleshores el regne desapareixia.»
(Joan Fuster: Nosaltres, els valencians, p. 200).
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Segons una guia del 1782, la ciutat amb els ravals tenia 67.520 habitants281. El

cens de Floridablanca (1787) presenta 64.026 pobladors a la ciutat estricta (14

parròquies), més 4.522 habitants de comunitats. Els quatre quarters circumdants

(Benimaclet, Campanar, Russafa i Patraix) presentaven 36.631 habitants282. Cap a la

fi del segle, la crisi sedera es deixà sentir i els efectius humans de 1787 es reduïren de

manera considerable a començaments del segle XIX, quan la ciutat amb prou faenes

ultrapassava els 60.000 h, mentre que la comarca de L’Horta visqué un lleuger

ascens 283.

                                                
281 Diverses notícies demogràfiques es troben a. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi
d'Història i de Geografia urbana.
282 La distribució de la població en «parròquies» i «quartells» (amb el detall de la població arreplegada
al cens de Floridablanca), així com d'altres poblets perifèrics, a hores d'ara barris de la ciutat, és el
següent
Parròquia de Sant Pere .................................................................................................... 1.892 habitants
Parròquia de Sant Martí (meitat de Cavallers)............................................................ 7.134 habitants
Parròquia de Sant Martí (meitat de les Torres o de Sant Antoni)............................ 7.257 habitants
Parròquia de Sant Andreu .............................................................................................. 6.291 habitants
Parròquia de Santa Caterina........................................................................................... 3.610 habitants
Parròquia de Sant Joan del Mercat................................................................................ 6.620 habitants
Parròquia dels Sants Joans Baptista i Evangelista ..................................................... 5.963 habitants
Parròquia de Sant Tomàs ................................................................................................ 2.055 habitants
Parròquia de Sant Esteve................................................................................................ 3.952 habitants
Parròquia de Sant Esteve (meitat dins de la ciutat).................................................... 3.445 habitants
Parròquia de Sant Nicolau Bisbe................................................................................... 2.460 habitants
Parròquia de Sant [El] Salvador (intramurs)...................................................................937 habitants
Parròquia de Sant Llorenç (intramurs)......................................................................... 1.151 habitants
Parròquia de Sant Bertomeu........................................................................................... 2.259 habitants
Parròquia de la Santa Creu ............................................................................................. 5.230 habitants
Parròquia de Sant Valero (intramurs)...............................................................................418 habitants
Parròquia de Sant Miquel............................................................................................... 3.343 habitants
-----
Quartell de Benimaclet..................................................................................................13.652 habitants
Quartell de Campanar...................................................................................................... 7.472 habitants
Quartell de Russafa ......................................................................................................... 9.763 habitants
Quartell de Patraix............................................................................................................ 6.465 habitants
-----
Benifaraig ..............................................................................................................................388 habitants
Benimàmet ............................................................................................................................980 habitants
Borbotó..................................................................................................................................522 habitants
Carpesa..................................................................................................................................650 habitants
-----
(Dades manllevades de J. E. Castelló Traver: El País Valenciano en el Censo de Floridablanca (1787) ,
València, Diputación Provincial de Valencia, 1978, pp. 312-328).
283 José Manuel Pérez García: «La demografia valenciana del segle XVIII»,, p.25. Segons el cens de
1802 hi havia a la ciutat 60.360 habitants.
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El cens de Floridablanca permet realitzar una aproximació a la proporció que

presenten a la ciutat i al conjunt del País aquells grups socials significatius des de la

perspectiva sociolingüística. Les dades se sintetitzen a la taula 4.1.

TAULA 4.1.- GRUPS SOCIALS A VALÈNCIA (PARRÒQUIES I QUARTERS), SEGONS EL CENS DE

FLORIDABLANCA

Parròquies Quarters Proporció sobre PV
Població 64026 36631 8,48%
Llauradors 0,37% 14,44%
Jornalers 9,28% 14,21%

4,04%

Artesans 5,56% 2,24%
Fabricants 3,89% 0,11%

20,47%

Criats 6,50% 3,52% 21,93%
Advocats 0,41% 0,02% 33,41%
Escrivans 0,26% 0,00% 21,77%
Eclesiàstics(1) 0,97% 0,23% 20,69%
Empleats a sou del rei 0,65% 0,24% 31,86%
Amb fur militar 0,37% 1,65% 5,25%
Hidalgos 0,54% 0,03% 32,24%

(1) Retors, beneficiats, tinents de retor, sagristans, acòlits, ordenats, síndics religiosos,
depenents de Croada, etc. Clergat secular en el cas de la columna «Proporció sobre el
PV».
Font: Elaboració pròpia de Parròquies i Quarters; la Proporció sobre el PV,
manllevada de J. E. Castelló, El País Valenciano en el censo de Floridablanca
(1787), p. 99.

A la ciutat, encara que representen un percentatge baix sobre el conjunt de la

seua població, s'aplega bona part dels grups privilegiats: noblesa (hidalgos),

funcionaris «a sou del rei», advocats i escrivans i eclesiàstics. Tots aquests grups,

encara que suposen menys de l'1% de la població intramurs, concentren entre la

tercera part i la quarta part del conjunt del país. La població militar es disposa en

major proporció als quarters que intramurs, però en una proporció més bé baixa, que

apuntaria a una dispersió de les tropes pel conjunt del País. En general, doncs, les

classes privilegiades que recolzarien el procés de castellanització es concentren a la

capital. Per altra banda, un bon nombre de criats, en contacte amb els grups
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privilegiats també s'aplega al Cap i casal. Aquest grup, junt amb els artesans i

fabricants, també una cinquena part del conjunt del País, nodriria el proletariat

posterior. Als quarters es concentren els llauradors i els jornalers, que en conjunt

suposen pràcticament una tercera part de la seua població. La proporció de llauradors

a la ciutat intramurs és mínima (per exemple, una tercera part dels eclesiàstics). Això

no vol dir que no es visquera un continua afluència de gent del camp, molts d'ells

veïns dels quarters.

En cert sentit és podria imaginar un model dinàmic, en el qual hi ha una

pressió 284 castellanitzadora «des de dalt», i una altra, de valencianitzadora «des de

baix». Una evolució lingüística segons aquest model és la que permetria explicar

perquè durant los segles XVIII i XIX, encara que el valencià perd la seua consideració

de llengua oficial, les classes privilegiades estan castellanitzades i els «aparells»

estatals animen la substitució lingüística, la llengua continuava viva al carrer.

Així com La brama de Gassull permetia deduir una certa afluència d'hortolans

a la ciutat, ja siga eventualment, ja siga per incorporar-se en els oficis que es

realitzaven intramurs (tot just allò que li serveix de pretext per al seu divertiment),

tota una sèrie de Col·loquis entre llauradors (produïts a la ciutat i per al consum de

ciutadans), representarien, en cert sentit, una nova afluència de llauradors, que es

proletaritzen, incorporant-se fonamentalment a la industria sedera. En la part següent,

sobre les competències escrites, tractarem més detingudament d'aquests textos.

Deixant de banda les elaboracions literàries –considerades més endavant–, una

prova d'aquesta presència la tenim en un curiós document, un auca sense títol,

publicada a la impremta de la Filla d'Agustí Laborda l'any 1825, que representa

persones que van pel carrer tot oferint els seus productes. Cal subratllar que la

veracitat que cal atribuir a l'auca rau al seu caràcter de document públic, disposat per a

la seua edició o per al seu cant al carrer, finalitat que hauria d'actuar sobre l'autor

determinant la seua fidelitat a allò que s'esdevenia. L'auca presenta 48 dibuixos,

cadascú amb un vianant distint (de vegades dos amb una panera o un vianant amb un

                                                
284 Sobre el concepte de «pressió lingüística», vg. W. Mackey: «Consideracions sobre la
sociolingüística catalana», art. cit.
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ase), i porten una llegenda inferior, que transcriu presumiblement l'expressió habitual

dels personatges. Els textos de les llegendes estan redactats en valencià, llevat de les

excepcions que seran comentades. Concretament, són:

1. Al pan de Mallorca
2. Ama, vol ous?
3. A l'aigua d'orxata
4. Qui vol anous?
5. El Diario de hoy
6. Comprau faves bollides
7. Comprau cacauet
8. Obra fina de pedra
9. Voleu pollastres i gallines?
10. Tramusseeer!
11. Voleu peix fresc?
12. Comprau carbooo!
13. Mantes de Palencia
14. Voleu un forc d'alls?
15. Leche de cabra, a la leche
16. Qui vol melons ben dolços?
17. Al café caliente
18. Ama, vols freses?
19. Venen draps?
20. Formatge de Tronchón
21. Mangranes dolces
22. Palleteeer, barata vidreeer!
23. Comprau pomes; a dos, a dos
24. Comprau margallons filloleros
25. Tinta fina de escribir
26. Comprau cireres
27. Nostrama, hi ha fem?
28. Mussolina fina
29. Terra i oleta, terreta i olé
30. Vint agulles, dos diners
31. Comprau llimes
32. Santi de guixi, barati
33. Ama, acabe'm estes cebes
34. Qui compra gàbia i gatera?
35. Als melacotons grossos
36. Apanyar paelles i xicolateres
37. Ama, vol graneres?
38. Comprau naps i xirivies
39. Esmolar l'estisora i gavinet
40. Comprau pimentons i tomates
41. Castanyes torrades, calentetes
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42. Comprau raïm
43. Taronges de la Xina
44. Fogue, fogue, foguerer!
45. Comprau lletuga i endivia
46. Tàpera fina
47. Comprau figues
48. Pedra fina d'escurar

Generalment es tracta de fòrmules establertes, que solen començar per

expressions encara habituals: «Comprau...?», «Voleu...?», «Qui vol...?» «Al/A la...».

En uns altres casos s'introdueixen expressions quasi publicitàries («peix fresc»,

«melons ben dolços», «mangranes dolces», «melacotons grossos»). La redacció

arreplega bé el sentit de l'exclamació («Fogue, fogue, foguereeer!»), que, en el cas

d'algunes fòrmules, s'afavoreix amb una incipient versificació («Mussolina fina»,

«Palleteer, barata vidreeer!», «Santi de guixi, barati [sic]»). El castellà apareix en cinc

fòrmules. En tres dels casos poden suposar que el canvi estaria justificat per una certa

procedència remota dels productes (pa de «Mallorca» (!), llet –associat al ramat de

muntanya, més propi de les comarques de l'interior– i café285), regla que, en qualsevol

cas, no funciona en altres expressions. Els altres dos casos són notables des d'un

interés sociolingüístic. Les dues fòrmules relacionades amb les competències escrites

apareixen en castellà, senyal que els eventuals compradors dominaven bé –i

presumiblement preferirien– aquesta llengua. En el cas de la fòrmula cinquena («El

Diario de hoy»), el castellà del títol de la publicació, «Diario» [de Valencia], –i de la

major part dels seus continguts– potser resulte determinant. En el cas de la fòrmula

vint-i-cinquena («Tinta fina de escribir»), és clar que la proximitat amb la versió

valenciana («Tinta fina d'escriure») és tan curta que el canvi lingüístic és significatiu

de la, podríem dir, castellanització de la competència escrita, relacionada amb capes

de la burgesia al servei de la noblesa (d'això en parlarem a la part següent).

                                                
285 Una altra auca, «El mercat de Valensia (sic)» arreplega crits molt semblants i manté en castellà «El
café caliente», «Paan», «Al buen chorizo de Extremadura», «Pan de Mallorca» i «Nueces de Aragón».
Una descripció literària de la ciutat de València publicada per Pere Sabater al Semanario pintoresco
español  de 1839 arreplega, en valencià: «Al café calentet!» (cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 449).
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A la fi del segle XVIII i començament del XIX esdevingué la crisi política de

l’Antic Règim (1793-1813), que determinà un intens període de recomposició social.

L’ocupació francesa i la fi de la monarquia absoluta, marquen el principi d’allò que

Sanchis Guarner anomena el «penós camí» de València cap a l’Era Industrial (1808-

1833), el que ha estat qualificat com un «desenvolupament sense revolució

industrial» 286. La vella societat en estaments (amb el clergat o «braç eclesiàstic»,

l'aristocràcia o «braç militar» i municipis o «braç reial») fou substituïda per la nova

societat classista287. La mobilitat social, sobretot al si de la burgesia, afavoriria el

procés de castellanització288.

                                                
286 P. Ruiz: «Del feudalismo al capitalismo: el final de una época», en M. Cerdà et al. (dirs.): Historia
del Pueblo Valenciano, València, Levante-EMV, 1989, cit. per Antonio Ariño: La ciudad ritual: la
fiesta de las fallas, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 24.
287 Isabel Morant descriu així la crisi política entre el segle XVIII i el XIX. «En el procés de crisi política
que s’obre entre dos segles queden reflectides aquestes contradiccions. Però en les diverses etapes de la
revolució subsegüent, allò que hom dirimirà fonamentalment seran les contradiccions que afecten la
vella classe feudal i l’ascendent burgesia de propietaris. Aquella fou qüestionada, es vengueren terres a
l’Església i s’aboliren els drets jurisdiccionals, per bé que es preservaren els drets territorials de la
noblesa. Això permeté a molts nobles superar la crisi, tot i que altres sucumbiren malgrat la moderació
del procés, per la tancada i contínua defensa que els propietaris farien en el segle XIX per despullar els
senyors del vell domini eminent. Amb els feudals trontollà també llur clientela de petits nobles
rendistes, que havien viscut del càrrec i del favor del senyor. Com sol passar, la crisi d’uns significà la
consolidació de l’ascens d’uns altres. En el camí, molts nobles s’adequaren i s’aburgesaren, mentre que
els burgesos se’ls anaven acostant. En aquest procés, en canvi, s’enriquiren fonamentalment els
propietaris i la gent dels negocis i del comerç. Compraren terres desamortitzades, substituïren en el
poder i en la riquesa els rendistes menys pròspers i es beneficiaren de la crisi dels senyors, els quals
hagueren de pactar llur retirada de les terres. Un cop produïts aquests canvis, les perspectives eren ara
més clares, no hi havia traves per al model de desenvolupament agrari que els propietaris ja havien
esbossat. La burgesia de propietaris havia traçat el seu camí i ara havia de continuar explotant i
explotant les possibilitats del model econòmic pel qual havia optat. El segle XIX donaria la mesura de
les possibilitats i els límits d’aquest model econòmic.» («La societat valenciana del segle XVIII. Canvi i
conflicte», p. 139.).
288 La mobilitat en doble sentit amb què es transformava aquella societat, ha estat estudiada per Lluís
Aracil. Hi havia uns petit burgesos que s'enriquien i ascendien al nivell superior; d'altres, però,
s'arruïnaven en la nova conjuntura i es proletaritzaven. Aquells tenien pressa d'oblidar el seu origen per
incorporar-se a l'oligarquia: eren els snobs; els segons, s'aferraven desesperadament a una posició que,
de fet, ja havien perdut: eren els cursis, o en la terminologia local, els "coents" [...]Tant els snobs, que
volien ascendir de categoria social, com els cursis, que no en volien descendir, adoptaven el castellà
com a signe diferencial de classe. Per això fou en aquesta època del moderantisme cristino-isabelí,
quan la burgesia valenciana comença a adoptar el castellà com idioma classista, per tal de "distingir-se"
de la menestralia i imitar l'aristocràcia, la prepotència de la qual ha heretat ensems que els prejudicis»
(segons M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana , p. 461).
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Segons una guia de l'època, la Guia de naturales y forasteros (1834), a la fi del

primer quart del s. XIX, la ciutat de València comptava amb 9.030 cases, separades per

428 carrers i 131 places (en aquesta època, l'autoritat municipal havia acordat noves

línies per a 371 carrers i 52 places289). Segons el Padró de Riquesa de València, hi

havia una forta concentració de propietats immobiliàries en mans de l’església i la

noblesa, com demostra el fet que el recompte de les cases dels 150 majors propietaris

ofereix els següents resultats: el 54,3% era propietat de l’església, el 23,5% de la

noblesa i el 22,2% de la burgesia 290. Els habitants hi eren 119.952, comptant-hi la

guarnició i 4.000 transeünts. Intramurs residien 67.036 persones291. El cens de 1857

registra 138.190 persones, 106.435 de les quals viuen intramurs. Segons Vicent Boix,

l'any 1849 la ciutat de València comptava amb 112.799 habitants, 62.608 dels quals

residien dins les muralles. El primer cens oficial, realitzat l'any 1857, estima que a

València hi havia 103.557 habitants intramurs, i als seus quatre quarters hi havia

12.758 al de Russafa, 1.626 al de Campanar, 452 al de Patraix i 419 al de Benimaclet.

A més hi havia la població del Grau que constituí un municipi independent des del

1826 al 1897, i comptava 3.257 a Vilanova del Grau i 8.157 a Poblenou del Mar. La

ciutat ha augmentat sensiblement la seua població, en 1877 hi ha 142.063 persones i

en 1887, 168.740292.

                                                
289 Valencia en la mano o guía breve para encontrar las cosas más dignas de ella sin necesidad de
preguntar. Vg. Juan Luis Piñón: Los orígenes de la Valencia moderna,  València, Ed. Alfons el
Magnànim; IVEI; Col. Of. d’Arquitectes de la CV, 1988, pp. 19 i ss.
290 Juan Luis Piñón: Los orígenes de la Valencia moderna, p. 21. De l’estudi conjunt de diverses fonts,
l’autor aporta conclusions notables sobre no només la propietat de les cases, sinó també la qualitat dels
locals: «Al detenernos a estudiar a quiénes correspondían los distintos locales según los niveles de
renta, hemos encontrado casos tan expresivos, como aquellos en los que la jerarquía eclesiástica
coincidía plenamenta con la jerarquía establecida dentro del mismo edificio. En la calle de las
Cocinas del Palau, existía una casa que constaba de tres habitaciones: 1ª, 2ª y 3ª. La primera
habitación, la principal y mejor, tenía un alquiler de 40 libras, la segunda habitación bajaba a 34 su
renta en libras, y la tercera tan sólo alcanzaba las 28 libras. A su vez la primera habitación, la más
cara y mejor, estaba alquilada a un canónigo, la segunda a un presbítero, la peor a un sacristán. Estos
casos se repiten en la jerarquía militar, tan importante en la Valencia del XIX, e igualmente con los
cargos cualificados de la administración. En cualquier caso, los que se llevaban la peor parte siempre
eran los artesanos, quienes ocupaban los lugares que por su mal emplazamiento o mala calidad de la
edificiación eran más baratos. No obstante, pese a ocupar los locales más económicos, en algunos
casos tenían que abandonarlos por insolvencia .» (op. cit., p. 28).
291 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, pp. 431 i 433.
292 Jesús Millán: «L’economia i la societat valenciana, 1830-1914. Les transformacions d’un
capitalisme perifèric», en Belenguer 1989, vol. V (1990), pp. 29-76, passim.
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Entre 1843 i 1874, la ciutat experimenta un procés d’expansió «liberal» 293, que

determinarà la reordenació urbana 294. El capital de la burgesia s'orienta en una part

cap a obres de transformació urbana. Precisament és durant la primera meitat del segle

XIX quan s’inicien les modificacions intramurs, aprofitant solars de fossars i convents

desamortitzants. El centre urbà pren una estructura multinuclear: la zona del Mercat

es defineix com a nucli financer, mentre que les zones Mare de Déu, Temple i Duana

esdevenen enclavaments d’equipament burocràtic. Paral·lelament es potencia la

connexió amb el Grau, s’urbanitza el marge esquerre del riu (Saidia) i, durant

l’alcaldia de Campo (1843/1848), s’enceten els serveis d’infraestructura (gas, 1843;

empedrament, 1845; aigües potables, 1850)295.

Una conseqüència notable des de la perspectiva de la Sociologia de la llengua

del procés d'expansió serà l'enderrocament de la muralla i l’absorció de pobles

perifèrics.

En febrer de 1865 comença l’enderrocament de la muralla de la ciutat, que

envoltava l’actual districte de Ciutat Vella (districte 1), que ja havia estat avançat amb

l’arribada del ferrocarril, 1852). Com que es viu un moment de crisi econòmica i la

mendicitat va créixer enormement, el governador de la província de València, Ciril

Amorós, aprofità l’enderrocament per donar faena als desocupats296.

D'acord amb les Lleis de l’Eixample de 1864 i 1876, la ciutat realitza el seu

Pla d’Eixample, aprovat en 1887 (hi ha un projecte anterior de 1858), que es

desenvoluparia en varies fases fins ben entrat el segle XX. Els succesius plans

urbanitzadors que dissenyen F. Mora i Pichó, F. Aymamí i F. Goerlich, destaquen els

objectius següents:

                                                
293 Josep Sorribes: La ciutat desitjada. València entre el passat i el futur, València, Tandem, 1998, pp.
14-16. Durant la primera meitat del s. XIX la ciutat havia augmentat la seua població intramurs en un
75%.
294 Vg. Juan Luis Piñón: Los orígenes de la Valencia moderna, pp. 67 i ss.
295 Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», p. 211
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a) remodelació de l'espai intramurs mateix,

b) l'inici de l'expansió de la ciutat cap a extramurs, a través d'allò que s'ha

denominat l'Eixample, i

c) el desplaçament de l'espai central de la ciutat cap al sud.297

Algunes reformes intramurs són notables i no deixarien de tindre

conseqüències sociolingüístiques previsibles. Per exemple, el barri de Pescadors de

València (de Barques a Colom) es assolat i al seu lloc s’alcen cases burgeses. El

mateix esdevé, ja al segle XX, amb l’obertura de l’avinguda de l’Oest de València. Es

palesa, com assenyala Marc Baldó, la contradicció entre el projecte de millora social i

la realitat classista. Per exemple, Blasco Ibáñez escriu en El Pueblo el 1901:

Hay que hacer desaparecer los barrios antiguos en el centro de
la ciudad, donde se aglomera la vida de los pobres, llamando con su
malsano hacinamiento a la muerte.298

Pel que fa a l'expansió de la ciutat, en una primera fase es realitza l’eixample

de les Grans Vies. El sector meridional (entre els portals del Mar i de Russafa, i

limitat per una Gran Via, inicialment anomenada tota de Germanies) fou el que

primerament i millor es desenrotlla. S'hi configurà una zona residencial, on la nova

burgesia construí uns habitatges representatius del seu status. Segons Enric Sebastià:

«La burgesia lliura el vell nucli de la ciutat a la menestralia i al patriciat ranci, i se'n

va a ocupar una zona asèptica, tan nova com la mateixa burgesia i l'alta classe

mitjana.»299. L'Eixample de València presentarà dues característiques: predomini del

modernisme com a nou corrent artistico-arquitectònic i el disseny planimètric de la

                                                                                                                               
296 Pedro Ruiz Torres: «Crisi del sistema moderat i revolució democràtica (1866-1874)», en Belenguer
1989, vol. V (Època contemporània), pp. 117-135, cit. p. 120.
297 Damià Mollà: «La ciutat de València: El procés de metropolització», en R. L. Ninyoles (ed.): La
societat valenciana: estructura social i institucional , p. 352 i 355-356.
298 Cit. Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», p. 210. A. Serra arreplega aquesta altra
sentència semblant: «Somos geográficamente la tercera capital de España, pero en punto a
condiciones higiénicas, embellecimiento y aspecto civilizado, figuramos en décimo o duodécimo
lugar... Hay que revolucionar nuestra ciudad cambiando su vida material» (cit. en Eclecticismo tardío
y Art Déco en la ciudad de Valencia (1926-1936), València, Ajuntament de Valencia (sic), 1996, p.
175). Sanchis Guarner refereix diversos paràgrafs del seu manifest, La revolución en Valencia, en La
ciutat de València, pp. 543-545.
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construcció300. Els plans de 1907 i 1912 prolongaren l’Eixample fins a l’avinguda de

Peris i Valero (Camí de Trànsits), amb un altre eix diagonal (avinguda de l’Antic

Regne) i la incorporació del nucli de Russafa. S’originen així espais urbans inclosos

actualment als districtes de l’Eixample i Extramurs.

La ciutat en expansió absorbeix poblacions perifèriques. El camí nou al Grau,

finalitzat en 1892, animà l’ordenament urbà dels enclavaments marítims. En 1897, la

Vilanova del Grau fou annexionada a la ciutat de València. Un any després s’aprovà

el projecte per a l’obertura d’un passeig al nord del riu que uneix València amb la

mar. Aquestes actuacions corresponen als actuals districtes de Poblats Marítims (núm.

11), Camins al Grau (núm. 12) i, més al nord, Algirós (núm. 13).

Durant l’últim terç del segle XIX, la ciutat comença a annexionar-se una sèrie

de nuclis perifèrics, que a hores d’ara caracteritzen districtes generalment homònims.

Així:

–Patraix annexionat en 1870 (i ara districte número 8),

–Beniferri (barri 18.2) i Benicalap (barri 16.1), en 1872,

–Russafa (ara barri 2.1), Pinedo (19.3), el Palmar (19.5), l'Oliveral, Castellar

(ambdós al barri 19.2) i la Font de Sant Lluís (10.4), en 1877,

–Benimàmet (ara, 18.1), Rascanya o els Orriols (ara al districte 15) i

Benimaclet (ara districte 14), el 1882,

–Borbotó i Carpesa, el 1888,

–Mauella (17.5), Rafalell i Teuladella, el 1891,

–Campanar (districte 4), Vilanova del Grau i el Poblenou de la Mar (Cabanyal,

Canyamelar –barri 11.2– i Cap de França), el 1897,

–Massarrojos (barri 17.6), el 1898,

–i Benifaraig (17.1), el 1900.

                                                                                                                               
299 Cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana , p. 518.
300 Damià Mollà: «La ciutat de València: El procés de metropolització», p. 354.
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En 1907 començà l’ordenament de la marge esquerre del riu, districtes de

Campanar, encara que només parcialment (actualment districte 4), la Saidia (núm. 5) i

el Pla del Real (núm. 6).

El procés d'ampliació de la ciutat tingué una fita destacada al Reial Decret de

17 de desembre de 1929, que permetia l'agregació de tots els pobles situats a 4 km del

camí de Trànsits (fins a Benetússer, Quart, Paterna i Bonrepós). Tingué tan forta

oposició, que fou revocat l'any següent.

L'absorció de pobles fou un procés també determinat per la dialèctica social.

Arran la desamortització, la burgesia urbana havia augmentat la proporció de les

seues propietats als pobles perifèrics301. Els llauradors, amb parcel·les més

fragmentades302, han de mantenir propietaris rentistes, de vegades en condicions

abusives. L'empobriment dels llauradors anima que es dediquen a la venda de manera

desregulada. La burgesia urbana pressiona regularitzar la venda i augmentar els seus

ingressos fiscals. En 1882 hi ha avalots: fematers303, venedores de productes de

l'horta, que paralitzen el Mercat Central i afecten tota la ciutat. Són aquests conflictes

els que, en el cas d'Els Orriols, determinen la iniciativa d'absorció per part de les

autoritats municipals304.

                                                
301 Per exemple, en el cas de Russafa, la llei d'1 de maig de 1855 va permetre la venda, fins a 1871, de
159 parcel·les, de les quals 38 foren comprades per veïns del poble, i 112 /70,4%) per veïns de
València (vg. Alfredo Egea; Mª Luisa Guijarro: Mont Olivet, València, Ajuntament de València, 1987,
p. 15. En el cas de Benimàmet, pertanyia abans de la desamortització al convent de Sant Miquel dels
Reis (vg. V. Torres; I. Villalba; L. Santana: Benimàmet, València, Ajuntament de València, 1987, p.
12).
302 A. Egea; M. L. Guijarro: Mont Olivet, loc. cit.
303 Fematers i venedores eren figures de relació entre L'Horta i la ciutat. Els fematers arreplegaven els
residus per adobar els camps. Fins als anys 60 del segle XX, amb l'arribada de la societat de consum,
amb el canvi qualitatiu dels residus i l'augment de la porció no orgànica, aquesta funció es mantingué.
La «Sociedad de Agricultores de la Vega» (SAV) continuà amb la prestació del servei. Llauradors i,
sobretot, llauradores, arribaven a la ciutat per vendre els seus productes als mercats, generalment per
unitats. Així sorgiren figures com la tira (abreviatura de «la tira de comptar»).
304 «[a causa de] los incidentes surgidos en la huelga de vendedores en Orriols y las dificultades
presentadas por el pueblo de Orriols para impedir la regulación de la venta en el Mercado Público. Se
acordó elevar una exposición razonada al Gobierno de Su Majestad pidiendo la supresión del Distrito
Municipal de Orriols y su anexión al de Valencia.» (cit. Torres; I. Villalba; L. Santana: Benimàmet, p.
17).
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L'enderrocament de les muralles hauria de permetre visualitzar el procés

d'expansió de la ciutat, ja que intramurs residia la meitat de la població. Potser per

aquesta raó, l'any 1881 s'implanta la divisió per districtes, en substitució de la

parroquial. Fins aleshores la ciutat es dividia en quatre quartells: Serrans, Mar, Mercat

i Sant Vicent; en aquell any, a fi de realitzar una delimitació més detallada dels

diferents sectors i englobar els espais extramurs, la ciutat es divideix en 10 districtes:

Mercat, Audiència, Universitat, Teatre, Hospital, Escoles Pies, Misericòrdia, Museu,

Russafa i Vega.305

L'any 1900 la ciutat compta 215.618 (213.550, segons altres fonts) habitants i

deu anys després ultrapassa els 233.000. En 1930 assolia la xifra de 320.195

habitants, època en la qual es produeix la transició des d'unes pautes demogràfiques

antigues a unes altres modernes306. De la vitalitat demogràfica de la ciutat a la segona

meitat del segle XIX, molt superior a la del conjunt del País Valencià, dóna raó la taula

següent.

TAULA 4.2. POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA I EL PAÍS VALENCIÀ

Any PV (milers) índex València índex
1787 932 100,0 72.000 100,0
1857 1.246 133,6 103.557 143,8
1860 1.275 136,8
1877 1.374 147,4 142.063 199,8
1887 1.459 156,5 168.740 237,2
1897 1.531 164,2
1900 1.587 170,2 215.687 296,7
1910 1.704 182,8 233.018 324,1

Base = 100:1787.
Fonts: Jesús Millán: «L’economia i la societat valenciana, 1830-1914. Les
transformacions d’un capitalisme perifèric», en Belenguer 1989, vol. V (1990), pp.
29-76, cit. pp. 30 i 35, i elaboració pròpia.
                                                
305 J. F. Vila, A. Mayordomo, A. Vela: Nou Moles, Soternes, València, Ajuntament de València, 1987,
pp. 18-19.
306 A. Ariño: La ciudad ritual: la fiesta de las fallas, p. 26.
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L'expansió de la ciutat, la urbanització de nous espais i l'annexió de pobles

perifèrics, permeteren l'afluència d'immigrants. L'atracció d'immigrants encara és

petita a la primeria del segle XX. En 1900 hi havia 215.687 habitants, el 17% dels

quals havia nascut en altres províncies. El 1920 la immigració ja s'havia accentuat, i

dels 233.348 habitants que comptava llavors, només el 63% eren autòctons, per tal

com el 17% eren nascuts a d'altres localitats de la província, el 18% eren naturals de

la resta d'Espanya, i encara hi havia el 6% d'estrangers307 (en 1996, com veurem, el

percentatge de persones foranes és lleugerament superior al 40%; més del 25% han

nascut a províncies espanyoles i un 2,6% a l'estranger).

L'increment demogràfic i l'afluència d'immigrants marxen paral·leles amb el

canvi de la composició productiva: A principis de segle, un 43,8% de la població està

ocupada al sector agrícola; tres dècades després, aquest sector s'ha reduït a un 8,9%,

menre que les activitats secundàries i terciàries experimenten un increment reflex,

arribant al 45% del total de la població activa308.

En 1930 Francisco Almela y Vives descriu així l'expansió de la ciutat:

...hay empeñada una pugna entre la edificación y los
sembrados. Y las casas, rápidamente, incansablemente, van venciendo
a los campos. Lo que ayer era plantaciones de hortalizas son hoy
calles tiradas a cordel; lo que ayer eran viviendas rústicas son hoy
mansiones en las que se impone el uso del ascensor; lo que ayer eran
poblados o barriadas independientes no puede hoy ni mostrar las
huellas de la soldadura. A más, la ciudad ha sabido extender
tentáculos, si así puede llamarse a las cintas de las asfaltadas
carreteras por las que resbalan tantos y tantos autoómnibus; crea acá
y acullá, núcleos de barrios obreros y de casas baratas que son como
avanzadillas para una más amplia conquista [...]. Finalmente, la urbe
[...] ha derribado recientemente calles que hasta tenían un prestigio
íntimo, para dar lugar a la plaza de Emilio Castelar, computable entre
las primeras de España, y una serie de avenidas perfectamente dignas
de una gran población europea. No faltan los edificios titánicos que
buscan exornarse con detalles arquitectónicos de pura cepa

                                                
307 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 548 i 588.
308 A. Ariño: La ciudad ritual: la fiesta de las fallas, p. 267.
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valenciana ni los que se aproximan a las teorías de Le Corbusier y
Jeanneret.309

L'estat de les modificacions urbanístiques en la dècada anterior a la Guerra

Civil es pot sintetitzar així:

–El centre urbà no presenta grans canvis, llevat de les rodalies de la Plaça

d'Emilio Castelar (ara de l'Ajuntament) i els carrers adjacents: Maria Cristina,

Marqués de Sotelo (aleshores, Amalio Gimeno), Periodista Azzati, Convent Santa

Clara (aleshores, Periodista Castellas), Ribera i un tram del carrer Xàtiva, entre

Marqués de Sotelo i el Passeig de Russafa (aleshores, Pi i Margall).

–La zona delimitada pel carrer Colom, les Grans Vies Marqués del Túria i

Germanies, està totalment urbanitzada i ocupada per burgesia mitjana i mitjana-alta.

La zona de Russafa, junt a l'anterior, presenta una composició sociològica distinta:

classe mitjana i mitjana-baixa.

–A l'Oest de l'Estació del Nord, el procés d'urbanització no estava molt

avançat, encara que predominava la funció residencial per a la burgesia mitjana i

baixa.

–A l'Eixample de la marge esquerra del riu (fins al Camí de Trànsits) s'ubica el

proletariat, en vivendes obreres construïdes per cooperatives de Cases Barates, que

comparteixen espai amb petites instal·lacions industrials.

–El Barri de l'Exposició comença a urbanitzar-se. Les vivendes són ocupades

per classe mitjana, sense assolir encara la funció residencial posterior.

–Hi ha vivendes populars, de vegades de tipus semirural als barris perifèrics:

Mont-olivet, En Corts, Torrefiel, Font de Sant Lluís, Borbotó, Pla de Sant Bernat,

Camí d'Algirós, Patraix...). En aquestes zones s'ubiquen també les colònies

promogudes per les cooperatives de Cases Barates.

–El districte marítim, que havia vist incrementats els seus equipaments, patí la

crisi dels anys trenta de manera particular. Era freqüent la classe mitjana baixa i el

proletariat310.

                                                
309 F. Almela y Vives: Enciclopedia gráfica: Valencia, Barcelona, 1930, pp. 5-8, cit. A. Serra:
Eclecticismo tardío y Art Déco en la ciudad de Valencia (1926-1936) , pp. 15-16.
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Des de la perspectiva sociolingüística, les modificacions que viu la ciutat des

de la fi del segle XVIII fins a la primera meitat del segle XX suposen tendències

contraposades: d'una banda, el creixement demogràfic es realitza per l'absorció de

pobles perifèrics i l'arribada de ciutadans proletaritzats, en tots dos casos es tracta de

la incorporació de llauradors o jornalers que provenen de petits nuclis presumiblement

monolingües valencians. Aquests, però, també comencen a canviar la seua

composició, la «avanzadilla» dels barris obrers i dels projectes de Cases Barates

suposaran la incorporació de contingents, cada vegada majors, de població

originàriament castellanoparlant. Un segon factor podia animar l'aparició de bosses de

castellanització: la distinció de zones reservades per a la mitjana i alta burgesia,

fortament castellanitzada, i amb influència directa sobre la població de criats i

comerciants. Ara bé, hem de suposar la competència bilingüe en aquest grup, així com

una certa capacitat d'integració lingüística pel que fa a l'entorn de la població

immigada castellanoparlant. El procés resultant es descrit així per Josep Termes:

Abans de la guerra civil, els immigrants formaven nuclis petits,
que s'adaptaven força bé a la societat receptora. Els nuclis d'aragonesos
o de murcians al País Valencià, els xurros, no formaven guettos a part;
els fills d'aquests acabaven aprenent a parlar valencià al carrer. A
Barcelona, els murcians que arribaven abans dels anys vint,
exactament igual. És a dir, s'integraven en un món de treball
homogeni, en una societat amb conflictes socials i de classe, però
nacionalment homogènia. I, a més, s'integraven amb facilitat, de tal
manera que els seus fills reaccionaven exactament igual que els fills
dels catalans o dels valencians.311

Potser la capacitat d'integració fora l'equivalència sociolingüística d'una

modernització amb perfils difusos, on no hi havien hegemonies clares, sinó més bé

una ciutat «difuminada»312. Un dramàtic esdeveniment incrementarà els contrastos; no

debades la guerra civil se sol representar com un conflicte cromàtic. Les seues

                                                                                                                               
310 Segons A. Serra: Eclecticismo tardío y Art Déco en la ciudad de Valencia (1926-1936), pp. 12-15.
Vg. també: Damià Mollà: «La ciutat de València: El procés de metropolització», p. 355.
311 Josep Termes: «Immigració i qüestió nacional», en AAVV: Els valencians davant la qüestió
nacional, p. 150.
312 J. Paniagua: «Años 30: una ciutat difuminada», Batlia, 8 (1988), pp. 97-104.
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conseqüències invertiran la capacitat integradora lingüística, com s'explica a l'epígraf

següent.

4.6. De la ciutat vençuda i desarmada a la ciutat desbordada i

desurbanitzada

Mollà explica la doble conseqüència demogràfica que tingué per a València la

derrota de la II República pels feixistes. En primer lloc, el fet d'haver estat València la

fugaç capital de l'Estat havia portat a la ciutat la burocràcia governamental i els seus

familiars. En finalitzar la contesa, i per l'avanç del front, grans efectius republicans –

militars i no militars– quedaren closos per la impossibilitat d'eixir a l'exili. Això

explicaria les xifres elevades del cens de 1940. L'inflament dels efectius demogràfics

propicià el disseny d'un pla d'ordenació en què per primera vegada es contempla la

dimensió metropolitana de la ciutat, el Pla General d'Ordenació de València i el seu

cinturó del 1946. «Ordenació» és, però, un substantiu inexacte. Com escriu M.

Vázquez Montalbán: «Si recuperàrem allò que fou l' skyline de la ciutat franquista,

veuriem que era una extraña combinació de destrucció, colosalisme i lletjor.»313

Ara bé, els processos socials que definiran el procés real de la València

metropolitana es donaran durant la dècada del sseixanta, quan es desenvolupa el

procés d'industrialització amb conseqüències notables: una modernització epidèrmica

i una urbanització trepidant, caòtica i especulativa. El PGOU de 1966, que realitzà

una ordenació acoblada al «Pla Sud», ratifica una situació determinada pel creixement

incontrolat, animat per les grans immobiliàries i les actuacions descoordinades de

                                                
313 Trad. de M. Vázquez Montalbán: La literatura en la construcció de la ciudad democrática,
Barcelona, Mondadori, 2001, p. 70.
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l'Administració314. Segons el Pla de 1985, realitzat ja en el període democràtic, arran

del PGOU del 66 la ciutat entrà en una etapa de crisi, deguda principalment a:

–la forta degradació urbana d'importants nuclis en els quals permet unes altes

densitats d'edificació;

–els forts dèficits en equipaments de tot tipus, conseqüència directa de la falta

de planificació;

–les elevades congestions de trànsit en arrossegar el pla dèficits importants

d'infraestructures;

–el fet que l'estudi economicofinancer realitzat no solucionava el problema del

cost de les execucions i el finançament; i

–unes previsions demogràfiques fins a l'any 2040 que sols van servir per a

justificar la sobrequalificació del sòl, fet que va afavorir l'especulació immobiliària 315.

Per apreciar el caràcter desmesurat del Pla del 66, es pot consultar la taula 4.3,

on hi ha les distintes classificacions urbanístiques del sòl

TAULA 4.3.- CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

(Ciutat de València, 1966-1988, dades absolutes en ha)

Pla General 1966 Delimitació 1983 PGOU 1988
Urbà 6.200 4.016 3.632
Urbanitzable 830 2.000 815
No urbanitzable 6.435 7.499 9.018
Total terme municipal 13.465 13.465 13.465

ha: hectàrees. PGOU: Pla General d’Ordenació Urbana. Font: Servei de Planejament
de l’Ajuntament de València, manllevat de l’Anuari Estadístic de la ciutat de
València. 1997 (abreviat AEV-97), p. 119.

                                                
314 Damià Mollà: «La ciutat de València: El procés de metropolització», p. 356 i ss.
315 PGOU 1985, cit. D. Mollà: «La ciutat de València: El procés de metropolització», p. 363.
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La capacitat d'integració de la població immigrada de les primeres dècades del

segle XX s'inverteix. Tot seguint Termes, ja citat adés, cap als anys seixanta la

població immigrada o nascuda de pares immigrats...

És una població que viu tancada en ghettos urbanístics, amb
moltes dificultats per a integrar-se a la societat receptora, i que pot
passar molts anys de la seva vida sense conèixer ni entendre, no ja tan
sols la llengua del país, sinó els costums, els hàbits, les tradicions
culturals, polítiques i socials. Això és un canvi fonamental. 316

La ciutat dels anys 60 i 70 pateix un model de desenvolupament urbà

«extensiu», especulatiu i desorganitzat, amb tres característiques destacades317:

–Creixement d'espais perifèrics amb nivells ínfims d'equipaments i

urbanització bàsiques i que determina la persistència, malgrat els esforços realitzats

als anys vuitanta, de forts dèficits.

–El desequipament i desurbanització de les perifèries urbanes es conjuga amb

el caràcter caòtic de la pròpia ordenació urbana (o l'absència d'ordenació),. de forma

que el collage de tipologies, distintes aliniacions, edificis fora d'ordenació, grups

d'urbanització aïllats, etc., configuren uns espais urbans de deficient qualitat i

fortament despersonalitzats, la qual cosa és afavorida pel creixement de la

motorització privada318.

–Renovació terciària del casc antic, amb la destrucció important de patrimoni

històric-artístic. Les polítiques conservacionistes (introduïdes a partir de 1979), en no

anar acompanyades de polítiques actives d'intervenció, han suposat una paràlisi de la

renovació i una acceleració de la degradació.

                                                
316 Josep Termes: «Immigració i qüestió nacional», pp. 150-151.
317 Segons Josep Sorribes: «La política territorial», en J. A. Martínez; A. Pedreño; E. Reig (eds.):
Estructura económica de la Comunidad Valenciana , Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 399-417,
especialment, p. 404.
318 R. Almenar; E. Bono; E. Garcia: La sostenibilidad del desarrollo: el caso valenciano, ed. cit.
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Com eren els processos sociolingüístics, pel que fa a la llengua oral, en

aquesta ciutat derrotada i degradada? Un passatge de Nosaltres, els valencians, de

Joan Fuster, ens hi parla, tot fent servir l'expressió «ciutat desbordada»:

Uns diuen que Unamuno, d’altres que Ortega y Gasset, i potser
foren tots dos els qui van afirmar, en un to despectiu, que València és
una ciutat envaïda pel camp: per l’horta. No calia ésser un geni de la
filosofia espanyola per a fer-ne la constatació, naturalment. L’havien
feta, abans, molts d’altres visitants poc o molt il·lustres, i l’han
repetida, després, tots els qui, amb ulls a la cara, han passejat pels
carrers de la ciutat. L’horta, en efecte, assalta l’urbs. Fa un segle la
cosa encara devia ser més vistent. Però avui mateix, quan València
voreja els sis-cents mil habitants i s’anima amb una alegre pul·lulació
de cafeteries estil vagament americanoide i de boutiques d’una «finor»
que admira, i de senyoretes que parlen en castellà, i d’excelsos neons
publicitaris, i d’automòbils immarcescibles; quan València es posa el
discret uniforme cosmopolita que li correspon, encara s’hi respira
ruralisme. D’una manera ben emblemàtica es fa present a la porta de la
Seu, al migdia de cada dijous: allà es reuneixen els llauradors del
Tribunal de les Aigües a administrar llur justícia «de brusa i
espardenya». A la Llotja, cada matí, el camp bull en el tràmit pintoresc
de la contractació de collites. I una mica per tots els racons de la ciutat,
des del seu centre als afores, sempre i a qualsevol hora, hi trobareu la
gent dels pobles vinguda a córrer botigues o oficines, a visitar un
metge famós o a l’estrena d’algun film sensacional. No és solament
l’horta que rodeja la capital: totes les comarques limítrofes hi aboquen
els homes i les dones. La ciutat es contagia de llur caràcter, de llur
humor, de llurs maneres.319

Descontextualitzat, el text de Fuster no s’allunya molt d’allò que havia

ridiculitzat Carles Ros als seus col·loquis o Escalante als sainets (que seran comentats

més endavant). Ja s’hi trobaven les senyoretes o els llauradors, amb llur humor o llurs

maneres. Els burgesos del XVIII també detectaven el «ruralisme» que els assaltava... i

prepararen el seu aprofitament industrial. Ara bé, els text de Fuster aporta més

elements si el llegim com una «radiografia» social, això és com una imatge «en

negatiu», perquè aleshores advertim bé les lleugeres fractures per on comença a

                                                
319 Joan Fuster: Nosaltres, els valencians, p. 197.
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badar-se el quadre «típic». Tot seguint el fil de la redacció és fàcil advertir els

següents elements320:

–L’«estil... americanoide» o el gal·licisme boutiques remeten a, diguem-ne,

constel·lacions culturals emergents i «admirades». El mateix que reflecteixen els

«neons publicitaris».

–El Tribunal de les Aigües estava ja al marge de l’Administració de Justícia,

un vestigi pretèrit, categoria a la qual s’incorporaria aviat la Llotja (a hores d’ara,

tancada i amb un aprofitament eventual de tipus partidista o comercial). Altrament dit,

l’Estat i el comerç, o en termes més clàssicament sociològics, els subsistemes polític i

econòmic, ja no tenien molt a veure amb la brusa i l’espardenya.

–El metge famós i el film sensacional s’expressen òbviament en castellà. Del

primer cas dóna raó El tio canya (com veurem més endavant); del segon, el fet que

encara els films «sensacionals» es projecten en aquella llengua a la nostra ciutat. I no

cal oblidar que el cinema ocupa el lloc del teatre popular, potser als anys 50/60 en

competència amb la ràdio (després, amb la televisió), que també s’expressava en

castellà. A més apareix l’escola de masses321, també, és clar, en castellà.

–No només les comarques limítrofes abocaven homes i dones; un

importantíssim corrent migratori arriba al País i a la ciutat des d’altres comunitats,

majoritàriament castellanoparlants, i s’hi distribuïa de manera heterogènia. Aquesta

distribució encara es pot detectar en les dades sobre els diferents barris, com es veurà

al capítol següent.

Ara bé, aquells que detecten el «ruralisme» que els «assalta» ja no són només

els burgesos, sinó els mateixos fills i néts dels llauradors que arribaren a la ciutat amb

el procés de proletarització o la ciutat arribà a ells amb la seua expansió. És aquest

grup el que en poc més d’un segle s’ha bilingüitzat primer i, com hem vist ja en altres

                                                
320 Cal subratllar també el to irònic que empra Fuster per referir-se als «genis de la filosofia espanyola».
És clar que no es podia anar més enllà de manera explícita en la crítica a la ideologia del règim (no
entre ací en el tema de si els «veritables» Unamuno i Ortega coincidien amb els «genis de la filosofia
espanyola» que el règim posa en circulació). Llegir allò escrit sota una dictadura obliga a una certa
lectura de les ironies i les imatges. És el cas també de l'expressió «difusió coactiva» amb què Ninyoles
caracteritzava a la fi dels anys 60 la situació del castellà. Calia explicar-ho més?
321 Sobre el concepte «escola de masses», vg. Josep Ma. Rotger (ed.): Sociologia de l'educació,
Barcelona, UAB, Universitat de Vic; Eumo, 1991.
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processos de sobrecompetència, comença a renunciar a la llengua pròpia. És el grup

que comença a formar un nou habitus, en el sentit de Bourdieu. Si es percep l’arribada

a la ciutat dels llauradors és perquè els proletaris comencen a recórrer el camí pel qual

ja havia marxat la noblesa i la burgesia.

Un altre testimoni privilegiat ho acredita. Joseph Gulsoy, filòleg i doctor

honoris causa per les universitats de Barcelona (1998) i València (1999), realitzà una

estada a València en 1957-58. En una recent entrevista, realitzada per Francesc

Viadel, recordava així la ciutat:

F.V.– La València del 57 devia ser...
J.G.– Molt tranquil·la (riu).
F.V.– I pel que fa a la llengua?
J.G.– Jo descobria a cada moment una novetat. Primerament

molts parlaven a casa valencià però al carrer en castellà. En canvi quan
els valencians es trobaven, fóra quina fora la seua extracció social,
llavors parlaven valencià. M’havia sorprès... Vaig conéixer gent que no
volien ensenyar la llengua als seus fills, els preguntava el motiu i em
deien: «el valenciano es una lengua muy basta». No era veritat! Jo
coneixia els textos, la llengua escrita, no entenien que hi havia registres
diferents, que el valencià a què ells es referien era el del carrer... En tot
cas la llengua estava encara molt viva a la ciutat i als pobles tothom la
parlava.322

Gulsoy, com declara en la mateixa entrevista, tingué relació amb el barri de

Patraix, un dels «quartells» esmentats per a La Brama i per Ros a un dels seus

col·loquis. Mantenien viva una llengua, amb mots que, com afirmava Gassull, «ells

                                                
322 Joseph Gulsoy: «No cal l’Acadèmia Valenciana» [entrevista de Francesc Viadel], El Temps, núm.
768 (8-3-1999), pp. 57-59. Pierre Vilar aporta un testimoni paral·lel, que palesa la xarxa de
representacions sobre la llengua i la seua «evolució natural» que expliquen en certa manera allò que
Gulsoy retrau que «no entenien» els valencians dels anys cinquanta: «D'adolescent em vaig interessar
pel felibridge, per la llengua d'oc –pero aquesta llengua la denominàvem "le patois"! Jo no la
dominava; els meus pares la sabien però  no la utilitzaven mai; havia estat la dels meus avis, però  quan
eren joves. Tots aquests peròs eren acceptats com una evolució natural. Un exèrcit de mestres, d'altra
banda producte espontani, conscient, aprovat per la pagesia, i en el qual figuraven els meus propis
pares, ens inculcava (i vull precisar: sense autoritarisme, sense menyspreu per la tradició) una ideologia
francesa, patriòtica, republicana, mentre que tot "provincialisme" era considerat en canvi com una
nostàlgia "d'antic règim".» (P. Vilar: «Reflexions sobre els fonaments del fet català», en AAVV: Els
valencians davant la qüestió nacional , p. 170.
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los se parlen, :: i ells los s’entenen, / i ells los se crien, :: i ells se n’avenen», però no

volien transmetre-la als seus fills 323, ni parlar la llengua davant de persones foranes.

Un altre testimoni sobre la situació de la llengua a la ciutat de València, als

anys seixanta, el trobem en el «Pròleg del traductor català» (Joan Sales) a la novel·la

occitana El Garrell (1963):

Cal advertir tanmateix que [l’occità] no es troba tan extingit a
les ciutats com els catalans tenim tendència a creure. Es dóna en
moltes d’elles un fenomen semblant al que presenta la ciutat de
València, si bé més exagerat: l’occità hi perdura a les capes més
populars en forma de llengua críptica, és a dir: només parlada quan no
hi ha cap foraster present; la presència d’un sol foraster determina una
mena d’ocultament automàtic del vernacle. També com a la ciutat de
València, el vernacle tendeix a les ciutats occitanes a esdevenir una
llengua d’homes adults, amb exclusió de les dones i dels nens.324

Lluís V. Aracil teoritza el conflicte lingüístic i s’oposa al «mite» del

bilingüisme dels valencians 325. Un passatge d’un article de 1966 adopta,

excepcionalment, un to autobiogràfic:

La substitució lingüística consisteix en una seqüència d’etapes,
una de les quals –segurament la més hàbil i crucial– és un bilingüisme
transitori. De fet, aquest tràmit ha estat tan fugaç en molts casos
valencians, que ha arribat poc sovint a la generació següent. Detall
curiós: el mite [del bilingüisme] floreix i perdura indefinidament quan
la castellanització és ja un fet acomplert, i el bilingüisme transitori és a
penes un record familiar, esborrat a mesura que la llegenda dels
«orígens» suplanta la història real. Jo, que sóc fill de família
castellanitzada –per consegüent, especialment propensa a fer
professions ocasionals de «bilingüisme»– puc portar testimoni que els
meus pares, instal·lats en un castellà prou bo, no es van preocupar mai
d’assegurar que jo fos gens bilingüe. I tots els altres casos que conec
són prou semblants. En justícia a la veritat, he d’afegir que els meus
pares van ésser, si de cas, prou liberals. Tampoc no em van prohibir

                                                
323 Vicent Soler, dins una lletra publicada a Gorg el 1970, sota el títol «Idioma i festeig», descriu la
següent situació: «Una parella es coneixen (potser tots dos catalanoparlants) i, invariablement, com a
norma social, es parlen en castellà. [...] Després ve normalment el festeig [...] i entre ells segueixen
utilitzant el castellà. Evidentment, el casament no canvia res, i resulta que la llengua de fora ha passat a
ésser llengua de família. [...] Els fills n’ixen, lògicament, castellanitzats. [...] El fet s’ha consumat.» (cit.
per Lluís V. Aracil, Papers de sociolingüística, p. 165).
324 Cit. per Lluís V. Aracil, Papers de sociolingüística , p. 170.
325 Lluís V. Aracil: «Conflicte lingüístic i normalització lingüística a l’Europa nova» (1965) i «El
bilingüisme com a mite» (1966), arreplegats a Papers de Sociolingüística, pp. 23-38 i 39-57.
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mai d’aprendre ni de parlar ni de parlar el català pel meu compte i risc.
Sé que altres pares valencians vigilen llurs fills més ansiosament. En fi:
molts valencians que hem rebut el castellà com a llengua materna,
abans d’aprendre la lletra, podem trobar dins les nostres cronache
familiari una abundància de records que atesten l’ús natiu i col·loquial
del català entre els nostres avantpassats. El canvi d’idioma produït
mentrestant és, però, un fet històric no-reconegut.326

El redreçament de la llengua té una potent representació simbòlica en la canço

El tio canya, del grup Al Tall, potser la cançó més relacionada amb el procés de

normalització lingüística, que mereix un comentari pel que fa al tractament

«ambivalent» que reserva a la ciutat de València. La cançó, amb lletra i música de

Vicent Torrent i Centelles, interpretada i popularitzada pel grup Al Tall, el qual la

gravà en 1977, relata, de manera simplificada327, la història de quatre generacions

d’una nissaga familiar: el Tio Canya, un vell de La Pobla que, en rebre humiliacions,

burles i paraules agrejades per emprar el valencià quan visita la ciutat de València,

jura no tornar-hi; el seu fill, també anomenat Tio Canya, que odia l’escola on li parlen

«de manera estranya»; els néts del Tio Canya, «que són metges a València, professors

i gent lletrada», i que, en tornar al poble, «parlen llengua castellana»; i per últim, uns

«besnéts molt joves» que alegren la cara del vell Tio Canya perquè «mai parlen en

castellà». És clar que el primer Tio Canya és un personatge ben conegut. Podria ser un

llaurador de La brama que es troba no amb l’oposició del sermo urbanus sinó amb la

del castellà. El segon Tio Canya permet introduir el conflicte derivat de

l’ensenyament en castellà. El seu fill, el metge a València, podríem dir que ja estava

descrit al text de Fuster. La quarta generació, almenys en la cançó, capgira la

tendència 328. Hi ha una certa contradicció entre aquest comportament i la conclusió:

                                                
326 Lluís V. Aracil: «El bilingüisme com a mite», en Papers de Sociolingüística , pp. 54-55. Potser per
aquesta experiència, Aracil repeteix la sentència d’Horaci: «si uolet usus».
327 Vicent Torrent, declarava, tot referint-se a Tio Canya: «[Una cançó] sense inclusió d'anècdotes
supèrflues ni ambientacions despistadores, i amb narració directa i provocadora.» (Víctor Mansanet: Al
Tall, València, La Màscara, 1995, p. 43).
328 El mateix Vicent Torrent exemplifica aquesta trajectòria amb la seua biografia:  «Així com jo vaig
ser educat en castellà dins la meua família i el col·legi, i fins els 18 anys no era capaç de mantenir una
conversa en valencià, els meus fills van començar a estudiar en la nostra llengua, i continuen fent-ho
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«Reviscola, Tio Canya, / amb gaiato si et fa falta / que a València has de tornar»329.

Afirma V. Mansanet en el seu llibre sobre Al Tall que El Tio Canya era «un tema

èpic, social, reivindicatiu i revelador de la realitat valenciana»330. Potser l’afirmació

siga certa precisament perquè la lletra permet albirar dues tendències contradictòries.

La primera, el secular procés d’assoliment de competències gràcies a un factor

exogen, a una aportació que arriba de més enllà de les muralles. Així arribà la llengua

pròpia i així fou revitalitzada per les classes populars que s’hi incorporaven, allò que

la cançó expressa amb la amb dualitat topològica poble331 / València. La segona, una

dinàmica de «renaixença», però de nou tipus, una recuperació de competències

malgrat l’abandonament voluntari de la transmissió familiar (que descrivia Gulsoy),

val a dir la tornada a una situació de subcompetència, amb la percepció clara d’una

situació de conflicte social hi relacionat.

                                                                                                                               

després d'haver passat la Bàsica [l'EGB] i el BUP. Els meus amics, majoritàriament, també han adoptat
el valencià.» (Entrevista al volum CCEC: Balanç i perspectives de la promoció del valencià, 1983-
1993, p. 222).
329 Víctor Mansanet: Al Tall, pp. 40-44.
330 Víctor Mansanet: Al Tall, p. 40.
331 «La Pobla» del Tio Canya es transcriu, de vegades, com «la pobla», una denominació que hom pot
suposar particularment ambigua, ja que es pot entendre com un nom comú, bé que d'ús antic, o com un
nom propi, l'abreviatura d'un topònim, com ara Pobla de Bellestar, de Benifassà, de Vallbona, del Duc,
de Farnals, La Pobla Llarga o La Pobla Tornesa (vg. DV i DCVB, s.v. pobla).
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Capítol cinqué. Consideració sistemàtica sobre la relació

entre les competències i ús de la llengua oral i la mobilitat

horitzontal

L'aproximació històrica ha mostrat de manera satisfactòria la relació que s'ha

produït al passat entre les competències i els usos de la llengua oral i la mobilitat

horitzontal. Es tracta ara de ratificar, si és el cas, aquesta hipòtesis per a la situació

actual, a partir de l'estudi de les fonts estadístiques.

Si en el cas de l'estudi dels documents pretèrits, s'havia de complementar la

«pobresa enunciativa» dels textos, segons l'expressió de Foucault, en tractar amb les

fonts estadístiques hem de superar algunes dificultats més. El primer problema

metodològic és que disposem de dades referides a unitats d'anàlisi menors que el

conjunt de la ciutat (districtes i barris) en el cas de les competències, però no en el cas

de l'ús. Com que es tracta de traure conclusions respecte tant de les competències com

dels usos orals de la llengua, s'ha d'establir una estratègia argumentativa que vaja

cobrint paulatinament una sèrie d'etapes:

1) Estudiar la dinàmica evolutiva de les competències orals (s'entén que

referides al valencià).

2) Establir, si és el cas, la seua relació amb la mobilitat social horitzontal.

3) Estudiar els usos de la llengua oral.

4) Establir la relació entre les competències i els usos de la llengua oral.

En cobrir aquestes quatre etapes satisfactòriament, es podria donar per

confirmada la hipòtesi general. A fi de d'organitzar l'exposició de la manera més clara
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possible, a cadascuna d'aquestes etapes es dedicarà un epígraf distint (respectivament,

del 5.1 al 5.4). Això permetrà també que les aportacions teòriques precises per a

l'elaboració de les dades es puguen presentar paulatinament. Per últim, s'afegeix un

epígraf sintètic de conclusions (5.5).

5.1. La dinàmica de les competències orals

Com ha estat explicat adés, per a estudiar l'evolució de les competències orals

a la ciutat de València disposem de cinc fonts de dades estadístiques concretes que

són, per ordre cronològic: una enquesta de l'Ajuntament de València de 1985, el

Padró de 1986, el Cens de 1991, una enquesta de la Conselleria de Cultura, Educació i

Ciència de 1993, i el Padró de 1996. Deixant al marge la primera enquesta, l'edició

policopiada de la qual que hem consultat careix de fitxa tècnica i els resultats són en

cert grau incoherents amb la resta de fonts, per la qual cosa no serà considerada en

aquest treball, les distintes fonts referides a la ciutat de València seran abreviades

com: P-86, C-91, E-93 i P-96. Més endavant es fara esment a altres fonts estadístiques

d'abast general, com ara els padrons, censos i enquestes, tant de la Conselleria de

Cultura, Educació i Ciència com del Centre d'Investigacions Sociològiques (a l'annex

III hi ha explicacions complementàries sobre les fonts estadístiques emprades).

Les fonts de dades referides a la ciutat de València mostren un augment clar,

tant de la capacitat d'entendre, com en la capacitat de parlar en valencià, allò que

respectivament i amb una certa impropietat s'anomena la competència oral passiva

(COP) i la competència oral activa (COA). Aquest augment es resumeix a la taula 5.1.

TAULA 5.1.– EVOLUCIÓ DE LA COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA I DE LA COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA DE LA

POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (1986-1996)

(Ciutat de València, persones >3 anys, 1986, 1991, 1993 i 1996, percentatges)
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P-86 C-91 E-93 P-96
COP 82,10% 86,93% 89,64% 91,38%
COA 39,70% 43,27% 54,45% 46,13%

Abreviatures: P-86: Padró de 1986; C-91: Cens de 1991; E-93: Enquesta de 1993; P-
96: Padró de 1996; COP: Competència oral passiva (capacitat d'entendre); COA:
Competència oral activa (capacitat de parlar-ne). Més endavant s'explica la
simplificació de les dades d'E-93 realitzada.
Font: Elaboració pròpia de les dades absolutes de les fonts estadístiques.

En una dècada, la capacitat d'entendre el valencià de la població s'hauria

incrementat quasi deu punts, ultrapassant el 90%. En el cas de la capacitat de parlar, i

deixant de banda per ara el resultat de la enquesta de 1993, que serà comentat més

endavant, l'augment, encara que menor, també seria significatiu: un increment de set

punts elevaria el percentatge de persones amb capacitat de parlar en valencià més

enllà del 45%.

La representació gràfica d'aquestes dades (gràfic 5.1) mostra en el cas de la

competència oral passiva una paràbola ascendent, que s'acosta asintòticament al valor

superior. En el cas de la competència oral activa, amb l'excepció esmentada, es

presentaria una corba anàloga, tot manifestant una tendència de recuperació de

competències orals que també s'experimenta, com veurem més endavant, al conjunt

del País, encara que amb diferències segons es tracte de les comarques septentrionals,

centrals o meridionals.
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Gràfic 5.1
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A més de mostrar la tendència de les dades, cal formular un model d'evolució

de les competències, les conseqüències del qual s'hauran de confrontar amb les dades

disponibles. En un article sobre predicció de dades lingüístiques censals, Miquel

Strubell, a partir del tractament de Bonet332, va proposar com a procediment per a

estimar l'evolució de les competències el càlcul d’una «taxa de manteniment

d’incompetència» (TMI), que es justificaria de la següent manera: S’ha de suposar que

entre dos punts diacrònics una part de les persones que no tenien una determinada

competència en un punt, l’hauran adquirida (per l’experiència, per formació, etc.)

abans del segon punt. La comparació entre els índex d’una determinada

incompetència en dos punts ofereix una taxa, que podem expressar en forma decimal

o percentual; en forma decimal, presentarà un valor entre 0 i 1 (excepcionalment,

superior a 1, cas de minva de la competència); la proximitat al valor 1 significarà una

elevada TMI i, per tant, un ritme lent d’assoliment de la competència en qüestió333.

A fi de considerar períodes de temps equivalents, podem fer servir les dades

padronals i censals per establir els percentatges d'incompetències per a cadascuna de

les fonts, les taxes d'incompetència entre dos punts diacrònics i la incompetència

estimativa que se'n derivaria i que es pot comparar amb l'estimada per la font

cronològicament següent. Aquests càlculs es representen en la taula 5.2., les columnes

de la qual presenten les dades cada cinc anys, mentre que les files presenten la

competència i la incompetència calculada, la taxa de manteniment d'aquesta i la

incompetència estimativa, primer per a la competència oral passiva (capacitat

d'entendre) i després per a la activa (capacitat de parlar-ne).

TAULA 5.2.– PERCENTATGES DE COMPETÈNCIA , INCOMPETÈNCIA , TAXA DE MANTENIMENT DE LA

INCOMPETÈNCIA I INCOMPETÈNCIA ESTIMATIVA, CALCULADES PER A LA COMPETÈNCIA ORAL

                                                
332 Eduard Bonet: «Sessió sobre el cens de 1986», Treballs de Sociolingüística Catalana, 8 (1990), pp.
131-133.
333 Miquel Strubell: «La predicció de dades comunicatives censals», Treballs de Sociolingüística
Catalana, 9 (1991), 37-45. Vg. també Joan M. Romaní: «El cens lingüístic de 1991», Llengua i ús.
Revista tècnica de normalització lingüística. 3r quadrimestre 1994, pp. 59-60, i Marc Leprêtre: «Avenç
provisional de les dades comunicatives més significatives del cens de 1991», Llengua i ús. Revista
tècnica de normalització lingüística. 1r quadrimestre 1995, pp. 58-63.
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PASSIVA I LA COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA  DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (1986-

1996)

(Ciutat de València, persones >3 anys, 1986-2001, percentatges i taxes)

P-86 C-91 P-96 2001 (est.)
Competència oral passiva

COP 82,10% 86,93% 91,38% –
IOP 17,90% 13,07% 8,62% –
TMI – 0,730 0,659 –

IOP (est.) – – 9,54% 5,28
COP (est.) 90,46% 94,72

Competència oral activa
COA 39,70% 43,27% 46,13% –
IOA 60,30% 56,73% 53,87% –
TMI – 0,917 0,938 –

IOA (est.) – – 52,05% 50,53%
COA (est.) 47,95% 49,47%

Abreviatures: P-86: Padró de 1986; C-91: Cens de 1991; P-96: Padró de 1996; COP:
Competència oral passiva (capacitat d'entendre); IOP: Incompetència oral passiva;
TMI: Taxa de manteniment de la incompetència; (est): estimativa o estimació; COA:
Competència oral activa (capacitat de parlar-ne); IOA: Incompetència oral activa.
Font: Elaboració pròpia de les dades absolutes de les fonts estadístiques.

Com s'aprecia en la taula anterior, en el cas de la ciutat de València, el calcul

de la TMI es mostra com un procediment prou adequat. En el cas de la COP, la

diferència entre la competència establida pel padró de 1996 (91,38%), i la que es pot

estimar a partir de les fonts anteriors (90,46%) és menor a un punt  (1,00% respecte

del valor establit en el padró); en el cas de la COA, entre la competència establida

(46,13%) i l'estimativa (47,95%) és menor a dos punts (3,94% respecte del valor del

padró). De la taula anterior també es pot deduir una conclusió important: La taxa de

manteniment de la incompetència s'acosta més a la unitat en el cas de les

competències orals en el cas de les competències actives (amb valors de 0,917 i de

0,938), que en el cas de les passives (amb valors de 0,730 i de 0,659), la qual cosa

s'hauria d'interpretar com que el ritme d'assoliment de la capacitat d'entendre la

llengua pròpia al marc que ens ocupa és més ràpid que aquell altre referit a la
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capacitat de parlar-la. La qual cosa avança l'interés de determinar precisament els

factors relacionats amb la capacitat de parlar la llengua, en la qual hi ha un major

manteniment de la incompetència.

Malgrat la validesa en establir previsions que mostra la taxa de manteniment

de la incompetència en el cas estudiat, aquest procediment presenta un problema

teòric que s'ha de considerar ara. En definitiva parteix d'un model d'acostament

asintòtic a la plena competència, ja que el producte reiterat d'una taxa (generalment

entre 0 i 1) a un percentatge determinat (no igual a 0%) produeix valors cada vegada

menors però mai no iguals a 0. Altrament dit, si no volem recaure en allò que ja

expressaven les paradoxes de Zenó d'Elea, s'hauria d'establir teòricament un llindar a

partir del qual la incompetència es considerés «friccional», compatible amb una

situació de «plena» competència, per fer servir l'analogia amb l'estadística laboral. És

aquesta l'única manera d'establir, amb l'ús de la taxa de manteniment d'incompetència,

previsions estadístiques sobre el moment d'assoliment de la competència plena. Per

avançar en aquesta qüestió, considerarem novament la comparació entre les dades

dels padrons i del cens i l'enquesta de 1993.

Per a la qüestió «entén vosté el valencià?», l’enquesta de 1993 oferia quatre

respostes possibles: (1) gens, (2) un poc, (3) bastant bé i (4) perfectament. Els

resultats s'arrepleguen a la taula 5.3.

TAULA 5.3.– COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA , SEGONS

L'ENQUESTA DE 1993

(CIUTAT DE VALÈNCIA , PERSONES >15 ANYS, 1993, PERCENTATGES)

(1) gens (2) un poc (3) bastant bé (4) perfectament
COP 1,17% 9,18% 34,38% 55,26%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Com es pot veure, hi ha una coincidència clara entre la suma dels resultats (3) i

(4) d'aquesta enquesta  (89,64%), i els valors corresponent a la competència oral

passiva registrats pel cens de 1991 (86,93%) i el padró de 1996 (91,38%) (arreplegats

a la taula 5.2). Per això, es pot establir, a tall d'hipòtesi, que les quatre respostes

possibles de l'enquesta es podrien entendre com subdividions de la dicotomia

competència/incompetència, tot presentant el mateix caràcter dialèctic des de la

perspectiva epistemològica. Altrament dit, no resultaria agosarat concloure que si

aproximadament un 10% de la població afirma no entendre el valencià, només un

10% d'aquesta fracció, és a dir un 1%, declararia una incapacitat absoluta d'entendre

la llengua. El caràcter residual d'aquesta incomprensió absoluta té a veure,

lògicament, amb la proximitat entre el castellà i el valencià, i la facilitat derivada

d'assolir la competència oral passiva. Un testimoni d'aquesta capacitat l'ofereix un

resultat del estudi del CIS número 2299 (1998), realitzat sobre el conjunt del País,

segons el qual, un 13,5% de les persones que no havien nascut a la nostra comunitat

declaraven que havien tingut problemes a causa de la comprensió de la llengua quan

vingueren a viure ací, però que ara només en tenien problemes un 1,7% (i un 4,3% de

vegades).

Hi hauria, per tant, una dinàmica global i una dinàmica interna a la

competència, la qual cosa es pretén expressar amb l'esquema 5.1:
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Esquema 5.1

Cens 1991

OP OP
Enquesta 1993

Padró 1996

OP

OP

OP

OP

Gens:
     Un

poc:

Perfectament

Bastant bé:
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Si aquesta hipòtesi és correcta, l'augment de la competència oral passiva que

registren C-91 (respecte de P-86) i P-96 (respecte de C-91) es podria entendre com un

desplaçament del grup (2) al (3), que es correspondria, lògicament, amb

desplaçaments del grup (1) al (2) i del (3) al (4). Aquesta hipòtesi s'hauria de

confirmar definitivament amb la repetició de l'enquesta, la qual cosa no ha estat

possible fins ara.

Ara bé, pel que fa a l'assumpte que estàvem tractant, a saber, la teorització de

l'establiment d'un llindar d'incompetència oral passiva friccional a partir del qual

establir estadísticament la competència «plena», un procés entrebancat per les

estimacions, per altra banda prou exactes, de la taxa de manteniment de la

incompetència, es podria considerar que una situació de competència plena seria

aquella en la qual els dos subgrups que l'enquesta presentava com a components se

situen per baix de l'error estadístic. El grup 1, de les persones que diuen que no

entenen gens el valencià, ja està per baix del llindar de l'error estadístic. Quan el grup

2, el de les persones que diuen que entenen un poc, se situe al nivell del 3%,

equivalent a l'error estadístic, el grup 1 se colocarà en un percentatge molt menor. Si

es mantinguera la proporció de l'enquesta de 1993, presentaria un valor de 0,38%, per

la qual cosa la suma dels grups 1 i 2, que, per la hipòtesi, es pot assimilar a la

incompetència total, seria del 3,38%. Tot considerant les dades del Padró de 1996 i les

estimacions d'incompetència per a l'any 2001 (vegeu novament la taula 5.2), amb una

taxa de manteniment de la incompetència estable al valor de 0,659, en l'any 2006 hi

hauria una incompetència oral passiva del 3,47%, xifra ben pròxima al llindar

plantejat adés d'incompetència friccional (3,38%).

Cal recapitular breument. Aquest capítol pretén estudiar la dinàmica evolutiva

de les competències orals, val a dir, la capacitat de la població valenciana d'entendre i

parlar en valencià. Fins ara, han estat presentades les dades generals i s'han introduït

algunes nocions, com ara el manteniment de la incompetència, per tal de fer

previsions i poder estudiar el desplaçament diacrònic entre la incompetència i la
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competència. S'anunciava abans que la dinàmica de recuperació de les competències

que s'advertia per al cas de la ciutat de València era semblant a aquella altra que es

produïa al conjunt del País Valencià. Com que ja han estat presentades les nocions

bàsiques, abans de continuar amb l'anàlisi de les competències en la ciutat de

València, es pot intercalar un text breu que realitza aquesta comparació:

Segons el Padró Municipal de 1986, per al conjunt del País, un
77,1% de les persones majors de 3 anys declaraven entendre el
valencià, proporció que variava entre el 90,3% a la província de
Castelló i el 60,6% a la província meridional d'Alacant. Aquests
percentatges eren lleugerament superiors en el cas de poblacions
menors de 50.000 habitants i viceversa (cal dir que el percentatge de
població que viu en municipis amb més de 50.000 habitants es manté
en un 43%). Segons el Cens de 1991, la mitjana global ascendia al
83,2%, tot reduint-se les diferències entre províncies i segons el
tamany de les poblacions. En el capítol de previsions, amb les xifres
anteriors s'obtindria una tmi de 0,73, que permetria estimar un
percentatge de competència de 87,8% en 1996 i 91,1% en 2001,.
Aquestes previsions són coherents amb els resultats que ofereixen els
estudis número 2228 i 2299 del Centre d'Investigacions Sociològiques,
realitzats en 1996 i 1998, que estimaven en un 84% i un 89,2% el
percentatge de població total que entenia el valencià en aquells anys
respectivament. Si s'acompliren aquestes estimacions podríem afirmar
que a hores d'ara el percentatge de població que no entendria el
valencià seria, fins i tot, menor a la porció de ciutadania que habita
municipis declarats de predomini lingüístic castellà (segons l'article 36
de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià), que amb les dades de P-
86, C-91 i P-96 és de l'11,3-11,4% del total.

Segons P-86 un 49,4% de la població afirmava poder parlar el
valencià; Segons C-91, aquest percentatge havia pujat al 51,0% i en
CIS-98 al 55,6%. Si consideràrem només les persones amb
competència oral passiva, serien un 68%, segons CIS-96, aquelles que
disposarien de capacitat de parlar en valencià. Altrament dit, per
primera vegada el nombre de parlants de la nostra llengua pròpia a la
societat valenciana hauria ultrapassat àmpliament els dos milions de
persones.334

Després d'aquesta comparació amb les dades del conjunt del País, podem

completar el quadre de les competències orals a la ciutat de València, fent servir

                                                
334 Francesc J. Hernàndez i Dobon: «Sociologia de la llengua», pp. 265-266.
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l'elaboració de les dades del Padró de 1996, el qual ofereix resultats a escala de

districte i de barri, tant considerant la població major de 3 anys com la població major

de 10 anys. Com que hi ha un volum considerable de dades a arreplegar i comentar,

procedirem analitzant primer la competència oral passiva, després la competència oral

activa, i, per últim, establirem la comparació entre les dues.

En la taula 5.4. s'arrepleguen els resultats del Padró de 1996 pel que fa a la

competència oral passiva (capacitat d'entendre la llengua) de la població major de 3 i

10 anys, a escala municipal, de districte i de barri. S'hi pot apreciar que, com resulta

lògic, la columna corresponent a 10 anys i més presenta valors superiors a la columna

de 3 anys i més, la qual cosa seria un argument més a favor de la facilitat en assolir

competència oral passiva

TAULA 5.4. COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA, SEGONS CIUTAT, DISTRICTES I BARRIS

(Ciutat de València, població >3 i >10 anys, 1996, percentatges)

Districtes i barris COP (>3) COP (>10)
CIUTAT DE VALÈNCIA 91,38% 93,12%
1. CIUTAT VELLA 91,80% 93,33%
1.1. La Seu 95,54% 95,78%
1.2. La Xerea 91,98% 94,14%
1.3. El Carme 94,44% 95,06%
1.4. El Pilar 81,14% 83,63%
1.5. El Mercat 94,87% 96,76%
1.6. Sant Francesc 93,26% 94,92%
2. L’EIXAMPLE 91,58% 93,64%
2.1. Russafa 91,85% 93,69%
2.2. El Pla del Remei 91,28% 93,77%
2.3. Gran Via 91,27% 93,45%
3. EXTRAMURS 92,71% 94,84%
3.1. El Botànic 93,03% 94,86%
3.2. La Roqueta 94,33% 95,91%
3.3. La Petxina 92,99% 95,18%
3.4. Arrancapins 92,18% 94,43%
4. CAMPANAR 92,27% 93,44%
4.1. Campanar 94,27% 95,21%
4.2. Les Tendetes 90,74% 92,01%
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4.3. El Calvari 87,55% 89,48%
4.4. Sant Pau 93,71% 94,68%
5. LA SAIDIA 92,26% 93,41%
5.1. Marxalenes 93,01% 93,74%
5.2. Morvedre 94,66% 95,59%
5.3. Trinitat 89,96% 91,65%
5.4. Tormos 91,90% 93,41%
5.5. Sant Antoni 91,19% 92,24%
6. EL PLA DEL REAL 89,75% 92,96%
6.1. Exposició 90,40% 93,49%
6.2. Mestalla 89,60% 92,93%
6.3. Jaume Roig 88,84% 91,59%
6.4. Ciutat Universitària 91,24% 95,39%
7. L'OLIVERETA 89,45% 91,65%
7.1. Nou Moles 91,24% 93,45%
7.2. Soternes 89,48% 92,20%
7.3. Tres Forques 89,78% 91,09%
7.4. La Fontsanta 89,06% 91,82%
7.5. La Llum 78,02% 80,58%
8. PATRAIX 92,17% 94,01%
8.1. Patraix 93,26% 94,59%
8.2. Sant Isidre 90,50% 93,49%
8.3. Vara de Quart 91,12% 93,69%
8.4. Safranar 92,53% 93,50%
8.5. Favara 92,05% 93,20%
9. JESÚS 91,04% 93,32%
9.1. La Raiosa 93,27% 95,16%
9.2. L’Hort de Senabre 88,54% 91,16%
9.3. La Creu Coberta 92,17% 95,25%
9.4. Sant Marcel·lí 91,60% 93,28%
9.5. Camí Real 90,39% 92,56%
10. QUATRE CARRERES 91,89% 93,47%
10.1. Montolivet 94,10% 95,28%
10.2. En Corts 93,11% 93,78%
10.3. Malilla 91,07% 93,62%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 96,50% 97,75%
10.5. Na Rovella 84,88% 86,93%
10.6. La Punta 94,46% 95,27%
11. POBLATS MARÍTIMS 92,72% 94,31%
11.1. El Grau 90,71% 92,94%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 95,15% 96,12%
11.3. La Malva-rosa 92,18% 93,93%
11.4. Beteró 92,38% 94,99%
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11.5. Natzaret 88,98% 89,97%
11.6. Les Moreres 91,68% 93,88%
12. CAMINS AL GRAU 90,48% 92,55%
12.1. Aiora 90,93% 93,00%
12.2. Albors 90,95% 93,06%
12.3. La Creu del Grau 89,64% 91,74%
12.4. Camí Fondo 90,55% 92,16%
12.5. Penya-roja 86,72% 89,58%
13. ALGIRÓS 91,18% 93,15%
13.1. L’illa perduda 92,87% 94,55%
13.2. Ciutat Jardí 90,97% 93,12%
13.3. L’Amistat 88,72% 90,71%
13.4. La Vega Baixa 93,07% 95,06%
13.5. La Carrasca 89,64% 91,52%
14. BENIMACLET 93,10% 93,48%
14.1. Benimaclet 92,56% 92,99%
14.2. Camí de Vera 95,70% 95,86%
15. RASCANYA 91,17% 91,53%
15.1. Els Orriols 90,05% 90,18%
15.2. Torrefiel 92,14% 92,45%
15.3. Sant Llorenç 90,10% 91,84%
16. BENICALAP 85,02% 87,89%
16.1. Benicalap 85,61% 88,22%
16.2. Ciutat Fallera 82,01% 86,19%
17. POBLES DEL NORD 95,87% 96,79%
17.1. Benifaraig 99,35% 99,42%
17.2. Poble Nou 89,50% 92,47%
17.3. Carpesa 96,56% 96,79%
17.4. Cases de Bàrcena 96,04% 96,01%
17.5. Mauella 98,61% 98,57%
17.6. Massarojos 97,57% 98,19%
17.7. Borbotó 100,00% 100,00%
18. POBLES DE L’OEST 91,94% 93,00%
18.1. Benimàmet 92,10% 92,96%
18.2. Beniferri 88,53% 93,88%
19. POBLES DEL SUD 95,44% 96,14%
19.1. El Forn d’Alcedo 91,73% 93,27%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 98,37% 98,73%
19.3. Pinedo 98,56% 98,56%
19.4. El Saler 93,61% 94,11%
19.5. El Palmar 99,43% 99,38%
19.6. El Perellonet 97,27% 98,41%
19.7. La Torre 91,02% 92,36%
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19.8. Faitanar 81,17% 82,89%

Font: Elaboració pròpia de P-96.

El districte 1r, Ciutat Vella, presenta en conjunt un percentatge semblant al de

la ciutat, amb percentatges superiors en el cas d'El Mercat (quasi un 97% amb majors

de 10 anys) i El Carme, i una forta caiguda en el cas del percentatge d'El Pilar.

L'Eixample i Extramurs presenten resultats homogenis als seus barris, amb

percentatges semblants a la mitjana. En el cas de Campanar, hi ha una diferència d'un

sis punts entre El Calvari i el barri de Campanar. Als districtes de La Saidia i El Pla

del Real, destaquen els valors elevats de Morvedre i Ciutat Universitària, amb més

d'un 95%. En el districte de L'Olivereta es manté un percentatge global pròxim al de

la ciutat, però hi ha un percentatge mínim en el cas del barri de La Llum. Patraix i

Jesús se situen, en general, per dalt de la mitjana de la ciutat. En el cas del districte de

Quatre Carreres, novament hi ha fortes diferències entre barris. Així, mentre La

Fonteta de Sant Lluís presenta una mitjana pròxima al 98% en el cas dels majors de

10 anys, el barri de Na Rovella dóna un percentatge de quasi el 87%, amb més de deu

punts de diferència. També hi ha diferències, no tan notables, en el cas dels Poblats

Marítims, amb un percentatge notable en el cas d'El Cabanyal-El Canyamelar. Camins

al Grau no varia sensiblement respecte de la mitjana, mentre que en el cas d'Algirós i

Benimaclet els barris de La Vega Baixa i Camí de Vera presenten percentatges per

dalt del 95%. Els barris de Rascanya s'acosten a la mitjana global. El districte de

Benicalap presenta percentatges notablement per baix de la mitjana, tot destacant el

barri de Ciutat Fallera. Tant els Pobles del Nord, com de l'Oest, com del Sud

presenten mitjanes molt elevades. Benifaraig, Mauella, Massarojos, Borbotó, El

Castellar-L'Oliveral, Pinedo, El Palmar i El Perellonet presenten percentatges per dalt

del 98%. Destaca la caiguda del percenetatge de Faitanar, molt per baix.

Per tal d'analitzar millor els resultats dels diferents barris, es poden ordenar i

realitzar el càlcul dels diferents decils i quartils, i representar-ho en mapes
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il·lustratius. Aquest és el sentit de la taula 5.5, on es fa servir el percentatge de

competència oral passiva de cada barri per a la població major de 10 anys. Els mapes

5.1 i 5.2 representen les dades de les taules 5.4 i 5.5.

TAULA 5.5.– ORDENACIÓ EN QUARTILS I DECILS DE LES DADES DE LA COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA

DELS BARRIS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

(Barris de la ciutat de València, població >10 anys, 1996, percentatges)

1 17.7. Borbotó 100,00%
2 17.1. Benifaraig 99,42%
3 19.5. El Palmar 99,38%
4 19.2. El Castellar-l’Oliveral 98,73%
5 17.5. Mauella 98,57%
6 19.3. Pinedo 98,56%
7 19.6. El Perellonet 98,41%
8 17.6. Massarojos 98,19%

PRIMER DECIL 98,49%
9 10.4. La Fonteta de Sant Lluís 97,75%
10 17.3. Carpesa 96,79%
11 1.5. El Mercat 96,76%
12 11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 96,12%
13 17.4. Cases de Bàrcena 96,01%
14 3.2. La Roqueta 95,91%
15 14.2. Camí de Vera 95,86%
16 1.1. La Seu 95,78%

SEGON DECIL 95,70%
17 5.2. Morvedre 95,59%
18 6.4. Ciutat Universitària 95,39%
19 10.1. Montolivet 95,28%
20 10.6. La Punta 95,27%
21 9.3. La Creu Coberta 95,25%

PRIMER QUARTIL 95,24%
22 4.1. Campanar 95,21%
23 3.3. La Petxina 95,18%
24 9.1. La Raiosa 95,16%
25 1.3. El Carme 95,06%
26 13.4. La Vega Baixa 95,06%

TERCER DECIL 95,05%
27 11.4. Beteró 94,99%
28 1.6. Sant Francesc 94,92%
29 3.1. El Botànic 94,86%
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30 4.4. Sant Pau 94,68%
31 8.1. Patraix 94,59%
32 13.1. L’Illa perduda 94,55%
33 3.4. Arrancapins 94,43%
34 1.2. La Xerea 94,14%

QUART DECIL 94,11%
35 19.4. El Saler 94,11%
36 11.3. La Malva-rosa 93,93%
37 11.6. Les Moreres 93,88%
38 18.2. Beniferri 93,88%
39 10.2. En Corts 93,78%
40 2.2. El Pla del Remei 93,77%
41 5.1. Marxalenes 93,74%
42 2.1. Russafa 93,69%
43 8.3. Vara de Quart 93,69%

SEGON QUARTIL I CINQUÉ DECIL 93,65%
44 10.3. Malilla 93,62%
45 8.4. Safranar 93,50%
46 6.1. Exposició 93,49%
47 8.2. Sant Isidre 93,49%
48 2.3. Gran Via 93,45%
49 7.1. Nou Moles 93,45%
50 5.4. Tormos 93,41%
51 9.4. Sant Marcel·lí 93,28%
52 19.1. El Forn d’Alcedo 93,27%

SISÉ DECIL 93,25%
53 8.5. Favara 93,20%
54 13.2. Ciutat Jardí 93,12%
55 12.2. Albors 93,06%
56 12.1. Aiora 93,00%
57 14.1. Benimaclet 92,99%
58 18.1. Benimàmet 92,96%
59 11.1. El Grau 92,94%
60 6.2. Mestalla 92,93%

SETÉ DECIL 92,59%
61 9.5. Camí Real 92,56%
62 17.2. Poble Nou 92,47%
63 15.2.Torrefiel 92,45%
64 19.7. La Torre 92,36%

TERCER QUARTIL 92,33%
65 5.5. Sant Antoni 92,24%
66 7.2. Soternes 92,20%
67 12.4. Camí Fondo 92,16%
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68 4.2. Les Tendetes 92,01%
69 15.3.Sant Llorenç 91,84%

VUITÉ DECIL 91,83%
70 7.4. La Fontsanta 91,82%
71 12.3. La Creu del Grau 91,74%
72 5.3. Trinitat 91,65%
73 6.3. Jaume Roig 91,59%
74 13.5. La Carrasca 91,52%
75 9.2. L’Hort de Senabre 91,16%
76 7.3. Tres Forques 91,09%
77 13.3. L’Amistat 90,71%
78 15.1. Els Orriols 90,18%

NOVÉ DECIL 90,13%
79 11.5. Natzaret 89,97%
80 12.5. Penya-roja 89,58%
81 4.3. El Calvari 89,48%
82 16.1. Benicalap 88,22%
83 10.5. Na Rovella 86,93%
84 16.2. Ciutat Fallera 86,19%
85 1.4. El Pilar 83,63%
86 19.8. Faitanar 82,89%
87 7.5. La Llum 80,58%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Mapa 5.1
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Mapa 5.2
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En el cas de la competència oral passiva, el valor màxim és de 100,00% i el

mínim és de 80,58%, amb un rang en la distribució (diferència entre ambdós valors)

de 19,42%, és a dir, poc menys d’un 20%. El valor mitjà, que correspon al valor del

2n quartil o del 5é decil, és de 93,65%, lògicament molt semblant a la mitjana de la

ciutat 93,12%. El 50% de la distribució es troba entre el 1r i el 3r quartil, és a dir,

entre els valors 95,24% i 92,33%; el 80% es troba entre el 1r i el 9é decil, és a dir

entre els valors 98,49% i 90,13%.

Com es pot veure a la tabla anterior, el barris amb percentatges de

competència oral passiva superior al valor del primer decil es troben als districtes dels

Pobles del Nord (17) o dels Pobles del Sud (19). Ara bé, també cal advertir que el

barri de Faitanar (als Pobles del Nord) presenta el penúltim valor de la sèrie.

Una anàlisi més acurada d'aquestes dades exigeix la introducció d'algun

concepte que permeta discriminar aquelles situacions de no comprensió que es poden

considerar particularment greus. Modest Reixach, autor d'estudis sociolingüístics

sobre dades censals i padronals de diversos territoris del domini lingüístic 335, ha

proposat la tipificació de «bosses de no-catalanització» per indicar els indrets més

deficitaris en el coneixement de la llengua catalana. Segons ell, caldria distingir entre

«bosses de no catalanització gravíssimes», on la meitat o més de la població no entén

el català, i bosses «greus», on la proporció de no-entenedors va del 49% al 25%. És

clar que aquesta tipificació aplica uns criteris «indulgents» i, en definitiva, arbitraris

(50%, 25%). Amb tot, l’intent de caracterització de Reixach resulta estimulant per

avançar una proposta pròpia. Abans de formular-la, cal introduir alguns comentaris

previs.

La proposta de Reixach resulta teòricament coherent, ja que és lògic pensar

que una certa concentració en una zona reduïda de persones sense una competència

lingüística en una determinada llengua (siga la capacitat d'entendre la llengua

                                                
335 Vegeu: Modest Reixach: Coneixement i ús de la llengua catalana a la província de Barcelona.
Anàlisi dels resultats del Padró de 1975 i de l’avanç dels de 1981 , Barcelona, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, 1985, pp. 32-33, i Difusió social del coneixement de la llengua
catalana. Anàlisi de les dades lingüístiques del padró d’habitants de 1986 de Catalunya, Illes Balears i
País Valencià , Barcelona, Departament de Cutlura de la Generalitat de Catalunya (Publicacions de
l’Institut de Sociolingüística Catalana, Estudis; 2), pp. 66 i ss.
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emprada per Reixach o qualsevol altra) actuarà com una mena de «massa crítica», que

acabarà determinant el canvi lingüístic dels parlants que disposen de la competència

en qüestió en relacionar-se amb aquells altres que no en disposen. Ara bé, les

representacions del barri com un lloc de relació presenten una disminució pel que fa a

la població valenciana i es significatiu el percentatge de la ciutadania que, fins i tot,

desconeix el nom del districte i el barri on viu336. Per això, com ja va assenyalar

l'estudi de Weinreich sobre Llengües en contacte, als ambients urbans és molt inusual

trobar fronteres lingüístiques no desdibuixades337. Potser per això, l'estudi de les

«bosses d'incompetència» s'hauria intentar amb unitats d'abast menor que el barri,

sobre les quals, lamentablement, no hi ha dades disponibles.

Una segona observació a propòsit de la proposta de Reixach té a veure amb la

dimensió de la «bossa» en qüestió. Des de la perspectiva sociolingüística ha de

resultar notable tant una considerable manca de competència d'un grup de dimensió

reduïda, com una incompetència no tan considerable però que afecte a un grup

nombrós. Per això, es pot reformular la proposta de Reixach, tot enunciant allò que

podríem anomenar «indrets amb la llengua menys difosa», la caracterització dels

quals hauria de tenir en compte tant la, diguem-ne, «gravetat de la incompetència»,

com el volum de ciutadania que habita l’indret en qüestió. Altrament dit; tant la

qüestió de quins indrets es troben per baix d’un determinat percentatge de

competència, com en quins indrets viu un determinat percentatge de la ciutadania que

habita les zones amb menor competència. Una combinació de les dues qüestions

(llindar d’incompetència i percentatge de població) es troba precisament en

l’ordenació de decils i quartils exposada anteriorment. Així, en la taula 5.6. es

presenten les dades del darrer decil, amb la indicació de la població de cadascú dels

barris representants en el mapa 5.3, en ordre invers de competència.

                                                
336 Segons E-93, els resultats del districte eren: correcte: 25,92%, incorrecte: 12,87%; ns/nc: 61,20%;
els resultats del barri: correcte: 56,16%; incorrecte: 17,82%; ns/nc: 26,01%.
337 Llengües en contacte, p. 205.
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TAULA 5.6.– ÚLTIM DECIL DE COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA I POBLACIÓ DELS BARRIS

CORRESPONENTS

(Barris de la ciutat de València, 1996, percentatges i valors absoluts)

Barris COP h
7.5. La Llum 80,58% 4.344
19.8. Faitanar 82,89% 240
1.4. El Pilar 83,63% 3.861
16.2. Ciutat Fallera 86,19% 6.383
10.5. Na Rovella 86,93% 10.447
16.1. Benicalap 88,22% 32.366
4.3. El Calvari 89,48% 5.448
12.5. Penya-roja 89,58% 1.143
11.5. Natzaret 89,97% 6.466
total 70.968

Font: Elaboració pròpia de P-96.

Es verifica per als barris del darrer decil en el cas de València que els seus

percentatges de competència oral passiva oscil·len entre el 80 i el 90%, i que apleguen

poc menys de la dècima part de la població del conjunt de la ciutat. És a dir, que:

a) 90% ≥ COP ≥ 80%

b) Σ (h-barris) ≈ 10% (h-València)

Aquests dos fets, considerats conjuntament, permetrien atribuir als barris de la

taula anterior la tipificació de «indrets amb la llengua menys difosa» (pel que fa a la

comprensió), la qual cosa és, òbviament, una qualificació relativa. A la llista anterior

es troben barris del N de la ciutat, com ara Benicalap; de l’E, com Natzaret; del S,

com ara Faitanar; i de l’O, com ara El Calvari o La Llum; així com del centre de la

ciutat, com El Pilar, o de la perifèria, com Ciutat Fallera. Aquesta distribució quasi

al·leatòria apuntaria més bé a l'absència de «bosses» en el sentit de Reixach.

Únicament cal destacar que a la relació d'indrets amb la llengua menys difosa També

cal destacar que s'hi troben els dos barris del districte 16, Benicalap i Ciutat Fallera.

El mapa 5.3 es presenta la ubicació d'aquests barris de l'últim decil de competència.





El valencià a València 195

Mapa 5.3
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Després de l'exposició de les dades generals referides a la competència oral

passiva dels distints barris de la ciutat, és el moment d'arreplegar les dades globals

referides a la competència oral activa, val a dir, a la capacitat de parlar la llengua

pròpia. Com en el cas anterior, l'elaboració dels resultats del Padró de 1996 permet

oferir les dades a l'escala del districte i a la del barri, tant pel que fa a la població

major de 3 anys com a la ciutadania de 10 anys i més. En la taula 5.7 s'arrepleguen

aquests resultats.

TAULA 5.7. COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA, SEGONS CIUTAT, DISTRICTES I BARRIS

(Ciutat de València, població >3 i >10 anys, 1996, percentatges)

districtes i barris COA (>3) COA (>10)
CIUTAT DE VALÈNCIA 46,13% 47,83%
1. CIUTAT VELLA 52,36% 53,98%
1.1. La Seu 58,61% 59,42%
1.2. La Xerea 43,25% 44,83%
1.3. El Carme 58,62% 60,02%
1.4. El Pilar 42,60% 44,21%
1.5. El Mercat 56,38% 58,64%
1.6. Sant Francesc 54,51% 56,35%
2. L’EIXAMPLE 50,46% 52,21%
2.1. Russafa 52,46% 54,02%
2.2. El Pla del Remei 44,76% 46,68%
2.3. Gran Via 50,11% 52,06%
3. EXTRAMURS 52,93% 54,94%
3.1. El Botànic 55,26% 57,16%
3.2. La Roqueta 55,75% 57,17%
3.3. La Petxina 53,21% 55,22%
3.4. Arrancapins 51,67% 53,78%
4. CAMPANAR 48,71% 50,62%
4.1. Campanar 53,91% 56,30%
4.2. Les Tendetes 47,48% 49,24%
4.3. El Calvari 25,20% 38,80%
4.4. Sant Pau 48,88% 50,74%
5. LA SAIDIA 46,79% 48,52%
5.1. Marxalenes 42,78% 44,31%
5.2. Morvedre 52,05% 53,43%
5.3. Trinitat 47,62% 49,01%
5.4. Tormos 42,14% 43,93%
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5.5. Sant Antoni 49,62% 52,16%
6. EL PLA DEL REAL 44,16% 46,48%
6.1. Exposició 48,07% 50,41%
6.2. Mestalla 42,81% 45,33%
6.3. Jaume Roig 39,96% 41,69%
6.4. Ciutat Universitària 51,69% 54,39%
7. L'OLIVERETA 39,61% 40,94%
7.1. Nou Moles 43,41% 44,75%
7.2. Soternes 41,20% 42,70%
7.3. Tres Forques 37,91% 38,76%
7.4. La Fontsanta 26,19% 27,69%
7.5. La Llum 30,70% 32,30%
8. PATRAIX 43,33% 44,92%
8.1. Patraix 47,34% 48,98%
8.2. Sant Isidre 37,05% 38,69%
8.3. Vara de Quart 40,32% 42,36%
8.4. Safranar 40,72% 41,19%
8.5. Favara 48,77% 49,43%
9. JESÚS 43,63% 45,38%
9.1. La Raiosa 47,73% 49,31%
9.2. L’Hort de Senabre 41,07% 43,26%
9.3. La Creu Coberta 47,75% 49,68%
9.4. Sant Marcel·lí 43,63% 44,69%
9.5. Camí Real 27,99% 29,47%
10. QUATRE CARRERES 45,00% 46,61%
10.1. Montolivet 49,64% 51,11%
10.2. En Corts 46,51% 48,12%
10.3. Malilla 40,58% 42,30%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 62,38% 63,65%
10.5. Na Rovella 30,37% 31,33%
10.6. La Punta 55,20% 58,25%
11. POBLATS MARÍTIMS 57,94% 59,81%
11.1. El Grau 52,76% 55,15%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 68,44% 70,14%
11.3. La Malva-rosa 52,43% 54,00%
11.4. Beteró 53,35% 55,61%
11.5. Natzaret 49,52% 50,76%
11.6. Les Moreres 44,31% 45,98%
12. CAMINS AL GRAU 41,24% 42,82%
12.1. Aiora 41,07% 42,61%
12.2. Albors 45,29% 46,47%
12.3. La Creu del Grau 38,13% 39,90%
12.4. Camí Fondo 41,55% 43,11%
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12.5. Penya-roja 45,50% 48,64%
13. ALGIRÓS 45,05% 46,93%
13.1. L’illa perduda 45,41% 47,06%
13.2. Ciutat Jardí 46,21% 48,19%
13.3. L’Amistat 40,78% 42,08%
13.4. La Vega Baixa 44,74% 47,39%
13.5. La Carrasca 49,71% 51,87%
14. BENIMACLET 45,71% 47,77%
14.1. Benimaclet 47,12% 49,11%
14.2. Camí de Vera 39,04% 41,24%
15. RASCANYA 36,77% 38,14%
15.1. Els Orriols 33,90% 34,80%
15.2. Torrefiel 38,09% 39,75%
15.3. Sant Llorenç 41,46% 43,31%
16. BENICALAP 30,05% 31,31%
16.1. Benicalap 31,61% 32,91%
16.2. Ciutat Fallera 22,19% 23,28%
17. POBLES DEL NORD 73,73% 74,46%
17.1. Benifaraig 94,28% 94,38%
17.2. Poble Nou 42,77% 44,83%
17.3. Carpesa 74,41% 74,11%
17.4. Cases de Bàrcena 75,82% 75,40%
17.5. Mauella 84,72% 85,71%
17.6. Massarojos 81,97% 82,84%
17.7. Borbotó 93,11% 93,18%
18. POBLES DE L’OEST 39,99% 42,08%
18.1. Benimàmet 39,78% 41,84%
18.2. Beniferri 44,55% 47,81%
19. POBLES DEL SUD 71,21% 72,31%
19.1. El Forn d’Alcedo 67,21% 69,21%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 83,69% 84,53%
19.3. Pinedo 80,05% 81,03%
19.4. El Saler 61,69% 62,00%
19.5. El Palmar 97,26% 97,17%
19.6. El Perellonet 73,07% 74,40%
19.7. La Torre 48,91% 50,52%
19.8. Faitanar 57,32% 59,64%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Com en el cas anterior, per tal d'analitzar millor els resultats dels diferents

barris, es poden ordenar i realitzar el càlcul dels decils i quartils de la distribució, així

com representar les dades en diversos mapes. La taula 5.8 presenta l'ordenació de

decils i quartils. Com en el cas de la capacitat d'entendre, estudiada anteriorment, es

fan servir les dades corresponent a la població major de 10 anys. Els mapes 5.4 i 5.5

il·lustren les dades de les taules 5.7 i 5.8.

TAULA 5.8.– ORDENACIÓ EN QUARTILS I DECILS DE LES DADES DE LA COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA

DELS BARRIS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

(Barris de la ciutat de València, població >10 anys, 1996, percentatges)

1 19.5. El Palmar 97,17%
2 17.1. Benifaraig 94,38%
3 17.7. Borbotó 93,18%
4 17.5. Mauella 85,71%
5 19.2. El Castellar-l’Oliveral 84,53%
6 17.6. Massarojos 82,84%
7 19.3. Pinedo 81,03%
8 17.4. Cases de Bàrcena 75,40%

PRIMER DECIL 75,10%
9 19.6. El Perellonet 74,40%
10 17.3. Carpesa 74,11%
11 11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 70,14%
12 19.1. El Forn d’Alcedo 69,21%
13 10.4. La Fonteta de Sant Lluís 63,65%
14 19.4. El Saler 62,00%
15 1.3. El Carme 60,02%
16 19.8. Faitanar 59,64%
17 1.1. La Seu 59,42%

SEGON DECIL 59,10%
18 1.5. El Mercat 58,64%
19 10.6. La Punta 58,25%
20 3.2. La Roqueta 57,17%
21 3.1. El Botànic 57,16%

PRIMER QUARTIL 56,55%
22 1.6. Sant Francesc 56,35%
23 4.1. Campanar 56,30%
24 11.4. Beteró 55,61%
25 3.3. La Petxina 55,22%
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26 11.1. El Grau 55,15%
TERCER DECIL 55,07%

27 6.4. Ciutat Universitària 54,39%
28 2.1. Russafa 54,02%
29 11.3. La Malva-rosa 54,00%
30 3.4. Arrancapins 53,78%
31 5.2. Morvedre 53,43%
32 5.5. Sant Antoni 52,16%
33 2.3. Gran Via 52,06%
34 13.5. La Carrasca 51,87%

QUART DECIL 51,26%
35 10.1. Montolivet 51,11%
36 11.5. Natzaret 50,76%
37 4.4. Sant Pau 50,74%
38 19.7. La Torre 50,52%
39 6.1. Exposició 50,41%
40 9.3. La Creu Coberta 49,68%
41 8.5. Favara 49,43%
42 9.1. La Raiosa 49,31%
43 4.2. Les Tendetes 49,24%

SEGON QUARTIL I CINQUÉ DECIL 49,17%
44 14.1. Benimaclet 49,11%
45 5.3. Trinitat 49,01%
46 8.1. Patraix 48,98%
47 12.5. Penya-roja 48,64%
48 13.2. Ciutat Jardí 48,19%
49 10.2. En Corts 48,12%
50 18.2. Beniferri 47,81%
51 13.4. La Vega Baixa 47,39%
52 13.1. L’Illa perduda 47,06%

SISÉ DECIL 46,98%
53 2.2. El Pla del Remei 46,68%
54 12.2. Albors 46,47%
55 11.6. Les Moreres 45,98%
56 6.2. Mestalla 45,33%
57 1.2. La Xerea 44,83%
58 17.2. Poble Nou 44,83%
59 7.1. Nou Moles 44,75%
60 9.4. Sant Marcel·lí 44,69%

SETÉ DECIL 44,34%
61 5.1. Marxalenes 44,31%
62 1.4. El Pilar 44,21%
63 5.4. Tormos 43,93%
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64 15.3.Sant Llorenç 43,31%
TERCER QUARTIL 43,29%

65 9.2. L’Hort de Senabre 43,26%
66 12.4. Camí Fondo 43,11%
67 7.2. Soternes 42,70%
68 12.1. Aiora 42,61%
69 8.3. Vara de Quart 42,36%

VUITÉ DECIL 42,32%
70 10.3. Malilla 42,30%
71 13.3. L’Amistat 42,08%
72 18.1. Benimàmet 41,84%
73 6.3. Jaume Roig 41,69%
74 14.2. Camí de Vera 41,24%
75 8.4. Safranar 41,19%
76 12.3. La Creu del Grau 39,90%
77 15.2.Torrefiel 39,75%
78 4.3. El Calvari 38,80%

NOVÉ DECIL 38,79%
79 7.3. Tres Forques 38,76%
80 8.2. Sant Isidre 38,69%
81 15.1. Els Orriols 34,80%
82 16.1. Benicalap 32,91%
83 7.5. La Llum 32,30%
84 10.5. Na Rovella 31,33%
85 9.5. Camí Real 29,47%
86 7.4. La Fontsanta 27,69%
87 16.2. Ciutat Fallera 23,28%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Mapa 5.4
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Mapa 5.5
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La taula anterior mostra diferèncias notables respecte de la taula de la

competència oral pasiva. La competència activa, val a dir, la capacitat de parlar la

llengua, presenta un percentatge màxim de 97,17% i un mínim molt allunyat, del

23,28%, amb un rang de 73,89%, és a dir, pràcticament tres quartes parts del total, la

qual cosa indica una variació molt considerable. El valor mitjà, que correspon al valor

del 2n quartil o del 5é decil és de 49,17% (lleugerament superior a la mitjana de la

ciutat, que se situa en el 47,83%). El 50% de la distribució es troba entre el 1r i el 3r

quartil, és a dir, entre els valors 56,55% i 43,29%; el 80% es troba entre el 1r i el 9é

decil, és a dir entre els valors 75,10% i 38,79%.

Com en el cas anterior, els pobles dels districtes 19 i 17 presenten generalment

valors superiors al primer i al segon decil. Coincideixen en ubicar-se al darrer decil

tant de la competència passiva com de l'activa, el barri de La Llum, Na Rovella i els

dos barris del districte de Benicalap, el barri homònim i Ciutat Fallera, que presenta el

percentatge menor.

Una visualització de la diferència entre la capacitat d'entendre i de parlar,

segons les dades del padró, l'ofereix la taula següent (5.9), que, per dir-ho així,

recapitula la informació anterior, en particular l'ordenació en decils i quartils

d'ambdues competències. El valor de σ per al cas de la competència oral passiva és de

3,33, mentre que per a la competència oral activa s'eleva a 14,66. En el cas del

coeficient de correlació, el seu valor és de 0,74 per a les competències amb la

població major de 3 anys, i de 0,69 per a les competències amb la població major de

10 anys.

TAULA 5.9.– RESUM DE L’ORDENACIÓ DE LES COMPETÈNCIES ORALS, SEGONS ELS BARRIS

(Barris de la ciutat de València, població >10 anys, 1996, percentatges i ordinal)

COP COA
Valor màxim 100,00% 97,17%
1r decil 98,49% 75,10%
2n decil 95,70% 59,10%
1r quartil 95,24% 56,55%
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3r decil 95,05% 55,07%
4t decil 94,11% 51,26%
2n quartil i 5é decil 93,65% 49,17%
6é decil 93,25% 46,98%
7é decil 92,59% 44,34%
3r quartil 92,33% 43,29%
8é decil 91,83% 42,32%
9é decil 90,13% 38,79%
Valor mínim 80,58% 23,28%
Rang (100%) 19,42% 73,89%
Rang (80%) 8,36% 36,31%
Rang (50%) 2,91% 13,26%
σ 3,33 14,66

Font: Resum i elaboració de les taules anteriors.

Amb aquesta taula de síntesi conclou l'exposició de la dinàmica evolutiva de

les competències orals. Ha estat comentada la validesa del càlcul de la taxa de

manteniment d'incompetència, com procediment d'establir previsions, i han estat

analitzats els seus límits, la qual cosa ha dut a una reflexió sobre la dinàmica global

(de recuperació) i la dinàmica interna (de desplaçaments entre les categories), així

com els criteris a partir dels quals es podria establir una competència «plena».

L'establiment de decils i quartils en la distribució de la competència oral passiva i de

la competència oral activa en els distints barris, ha permés establir el concepte d'indret

amb la llengua menys difosa, així com posar de relleu les diferències entre la

variabilitat de les dues capacitats. La pauta diferent que segueixen les competències

orals passives i actives, i el fet que la capacitat d'entendre la llengua presente poca

variabilitat entre els diferents barris i districtes, fonamentalment perquè està arribant-

se a un punt de competència «plena», aconsellaria limitar la recerca sociològica a la

competència activa, la qual, per altra banda, presenta una alta correlació amb la

passiva. És la variabilitat de la capacitat de parlar valencià aquella que pot permetre

establir conclusions més sòlides respecte la norma social a la qual respon. Aquest és

el tema del capítol següent.
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5.2. La relació entre la competència oral activa i la mobilitat social

horitzontal

Comencem amb una ullada general a les dades del padró de 1996, que es

presenten en la taula 5.10, i que intenten relacionar les dades generals sobre

competències orals amb algunes variables socials clàssiques.

TAULA 5.10.– COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA I COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE

VALÈNCIA , SEGONS DIFERENTS VARIABLES

(Ciutat de València, població >3 anys i >10 anys, 1996, percentatges)

Variables COP COA
> 3 anys 93,12% 46,13%Total
> 10 anys 91,38% 47,83%
homes 92,09% 48,06%Gènere
dones 90,75% 44,38%
Estudis primaris o sense 88,69% 41,17%
Secundaris 95,93% 50,37%

Formació

Universitaris 93,12% 56,73%
València 94,31% 58,21%Lloc de naixement
Fora de València 87,30% 41,78%

Font: Elaboració pròpia de P-96.

Genere, edat i formació són variables íntimament relacionades, i formen, per

dir-ho així, una constel·lació que serà tractada més endavant. La relació entre el

gènere i la piràmide d'edat, d'una banda, i, per tant, la formació (ja que les cohorts de

més edats han estat severament separades del sistema educatiu338), resulta suficient

per explicar la petita oscil·lació que presenten les dades de competències orals

d'homes i dones. Amb tot, cal prendre bona nota de, com ha denunciat la professora
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Anna Comas-Quinn, de la Universitat de Wolverhampton, al fil de l’anàlisi de

Cristina Sànchez sobre les dades del cens lingüístic de 1991339 i dels seus estudis

sobre presència de les dones en els cursos formatius per a persones adultes, «la

persistent falta d’interés en les qüestions de gènere per part de les instàncies oficials

responsables de la planificació lingüística a Catalunya»340. El mateix es podria dir per

al cas valencià. Analitzarem a continuació, abans de centrar l'atenció en la

procedència, les diferències de les competències orals a partir dels nivells de

formació.

En el cas de la competència oral passiva hi ha un percentatge lleugerament

major en el cas del nivell II que en el cas del nivell III, que pot deure's al fet que els

percentatges es troben ja en un punt elevat, pròxim al 100%, allò que podríem dir de

competència plena, la qual cosa pot explicar aquestes petites desviacions.

L'enquesta realitzada en 1993 permet analitzar millor les variacions apuntades

per la taula 5.10. Per això, en la taula 5.11 s'arrepleguen els seus resultats.

TAULA 5.11.– COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA I COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA

CIUTAT DE VALÈNCIA , SEGONS LA FORMACIÓ

(Ciutat de València, persones >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris

sense estudis estudis primaris total (I)
(1) gens 5,35% 1,00% 1,69%
(2) un poc 17,85% 13,37% 14,08%
(1) + (2) 23,21% 14,38% 15,77%
(3) bastant bé 32,14% 31,77% 31,83%
(4) perfectament 44,64% 53,84% 52,39%

COP

(3) + (4) 76,78% 85,61% 84,22%

                                                                                                                               
338 Francesc J. Hernàndez: «Notes sobre el sistema educatiu valencià», en Rafael L. Ninyoles: La
societat valenciana: estructura social i institucional , Alzira, Bromera, 2000, pp. 189-228.
339 En M. Reixach: El coneixement del català, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997.
340 Anna Comas-Quinn: «Language Planning in Catalonia: Is Gender an Issue?», en 9th London
Conference on Catalan Studies: Language, Culture and Politics, University of London, School of
Advanced Study, Institute of Romance Studies (12-13 febrer 1999).
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(1) gens 26,78% 18,72% 20,00%
(2) un poc 17,85% 27,09% 25,63%
(1) + (2) 44,64% 45,81% 45,63%
(3) bastant bé 21,42% 20,40% 20,56%
(4) perfectament 33,92% 33,77% 33,80%

COA

(3) + (4) 55,35% 54,18% 54,36%
Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris

batx. elem. form. prof. batx. sup. total (II)
(1) gens 0,87% 1,01% 1,08% 0,97%
(2) un poc 11,35% 9,09% 4,86% 8,57%
(1) + (2) 12,22% 10,10% 5,94% 9,55%
(3) bastant bé 36,68% 43,43% 38,91% 38,79%
(4) perfectament 51,09% 46,46% 55,13% 51,65%

COP

(3) + (4) 87,77% 89,89% 94,05% 90,44%
(1) gens 15,72% 13,13% 10,81% 13,45%
(2) un poc 36,24% 35,35% 32,97% 34,89%
(1) + (2) 51,96% 48,48% 43,78% 48,34%
(3) bastant bé 25,32% 36,36% 30,81% 29,43%
(4) perfectament 22,70% 15,15% 25,40% 22,22%

COA

(3) + (4) 48,03% 51,51% 56,21% 51,65%
Nivell educatiu superior

univ. mitjà univ. sup. total (III)
(1) gens 0,00% 1,39% 0,82%
(2) un poc 4,00% 2,79% 3,29%
(1) + (2) 4,00% 4,19% 4,11%
(3) bastant bé 24,00% 32,16% 28,80%
(4) perfectament 72,00% 63,63% 67,07%

COP

(3) + (4) 96,00% 95,80% 95,88%
(1) gens 8,00% 15,38% 12,34%
(2) un poc 23,00% 30,06% 27,16%
(1) + (2) 31,00% 45,45% 39,50%
(3) bastant bé 30,00% 20,97% 24,69%
(4) perfectament 39,00% 33,56% 35,80%

COA

(3) + (4) 69,00% 54,54% 60,49%

Font: Elaboració pròpia d'E-93.

Com s'hi pot apreciar, els nivells educatius superiors presenten percentatges de

competència més elevats, la qual cosa es relaciona amb els desplaçaments interns en

les possibilitats (1), (2), (3) i (4), encara que hi ha algunes anomalies a aquesta norma
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i dades que cal comentar. En el cas del nivell formatiu I, les dades de la competència

oral activa mostren el distint comportament dels dos grups estudiats, ja que, encara

que les files corresponents a (3) i (4) presenten valors molt semblants, les files (1) i

(2) presenten una situació inversa. En el cas de la columna corresponent als estudis

primaris el major percentatge, un 27,0%, se situa en la fila (2), mentre que en el cas de

la columna de persones sense estudis és la fila (1) la que ofereix el valor major,

26,7%. En el cas dels estudis de nivell secundari, es pot comprovar com la columna

de la formació professional, encara que presenta valors intermedis entre els dos

batxillerats, presenta majors percentatges en els nivells (3) de la COP i de la COA. En

el cas del batxillerat elemental, destaca el percentatge elevat en la fila (2) de la COP,

que minva en el cas del batxillerat superior, provocant resultats globals distints. En el

cas de les competències orals del nivell formatiu superior, cal subratllar el fet que els

titulats amb llicenciatures presenten una competència activa menor que els diplomats,

la qual cosa s'haurà de relacionar amb una lògica econòmico-social que serà

comentada en la part tercera d'aquesta Tesi.

Amb tot, la pauta es ratifica en considerar el conjunt dels districtes i barris de

la ciutat. En les taules següents, 5.12 i 5.13, s'arrepleguen els valors de les

competències orals passives i actives, relacionades amb els nivells de formació.

TAULA 5.12. COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA A LA CIUTAT, ALS DISTRICTES I ALS BARRIS DE VALÈNCIA ,

SEGONS LA FORMACIÓ

(Districtes i barris de València, població >10 anys, 1996, percentatges)

Districtes i barris (I) (II) (III) Total
Ciutat de València 88,69% 95,93% *95,83% 93,12%
1. CIUTAT VELLA 88,41% 95,62% *95,13% 93,33%
1.1. La Seu 91,31% 97,87% *97,33% 95,78%
1.2. La Xerea 90,97% 95,40% *94,97% 94,14%
1.3. El Carme 92,20% 97,04% *96,25% 95,06%
1.4. El Pilar 77,88% 88,95% *86,58% 83,63%
1.5. El Mercat 93,65% 97,92% 98,46% 96,76%
1.6. Sant Francesc 89,71% 96,44% *95,32% 94,92%
2. L’EIXAMPLE 88,67% 95,34% *95,08% 93,64%
2.1. Russafa 89,03% 95,63% 95,84% 93,69%
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2.2. El Pla del Remei 86,61% 95,29% *94,76% 93,77%
2.3. Gran Via 88,58% 94,81% *94,34% 93,45%
3. EXTRAMURS 91,80% 95,64% 96,10% 94,84%
3.1. El Botànic 91,22% 96,21% 96,73% 94,86%
3.2. La Roqueta 93,98% 95,86% 97,89% 95,91%
3.3. La Petxina 91,80% 96,09% 96,48% 95,18%
3.4. Arrancapins 91,53% 95,16% 95,43% 94,43%
4. CAMPANAR 88,60% 95,84% 96,06% 93,44%
4.1. Campanar 92,82% 96,19% *96,06% 95,21%
4.2. Les Tendetes 85,82% 95,36% 95,81% 92,01%
4.3. El Calvari 83,36% 95,26% 95,51% 89,48%
4.4. Sant Pau 91,27% 95,98% 96,43% 94,68%
5. LA SAIDIA 88,99% 95,94% 96,78% 93,41%
5.1. Marxalenes 88,99% 97,13% *96,82% 93,74%
5.2. Morvedre 93,61% 96,57% 97,66% 95,59%
5.3. Trinitat 85,18% 94,20% 96,33% 91,65%
5.4. Tormos 89,55% 96,46% *96,08% 93,41%
5.5. Sant Antoni 86,04% 95,00% 96,65% 92,24%
6. EL PLA DEL REAL 87,85% 94,07% 94,14% 92,96%
6.1. Exposició 90,11% 94,08% 94,16% 93,49%
6.2. Mestalla 87,66% 94,21% 94,95% 92,93%
6.3. Jaume Roig 84,54% 93,01% *92,56% 91,59%
6.4. Ciutat Universitària 93,12% 95,69% *95,63% 95,39%
7. L’OLIVERETA 86,98% 95,06% 96,67% 91,65%
7.1. Nou Moles 88,36% 96,62% 97,41% 93,45%
7.2. Soternes 87,44% 95,00% 97,14% 92,20%
7.3. Tres Forques 87,48% 94,94% 98,06% 91,09%
7.4. La Fontsanta 89,62% 95,45% 97,34% 91,82%
7.5. La Llum 71,43% 85,88% 87,98% 80,58%
8. PATRAIX 89,75% 96,07% 97,19% 94,01%
8.1. Patraix 90,93% 96,41% 97,29% 94,59%
8.2. Sant Isidre 89,26% 95,82% 96,79% 93,49%
8.3. Vara de Quart 88,72% 95,99% 96,96% 93,69%
8.4. Safranar 87,34% 95,66% 97,32% 93,50%
8.5. Favara 89,82% 95,76% 97,74% 93,20%
9. JESÚS 89,17% 96,65% 96,65% 93,32%
9.1. La Raiosa 92,36% 96,99% 97,15% 95,16%
9.2. L’Hort de Senabre 86,08% 95,57% *94,83% 91,16%
9.3. La Creu Coberta 92,00% 97,45% 97,71% 95,25%
9.4. Sant Marcel·lí 88,94% 97,32% *97,29% 93,28%
9.5. Camí Real 88,78% 97,14% 98,80% 92,56%
10. QUATRE CARRERES 89,07% 96,18% 96,60% 93,47%
10.1. Montolivet 91,69% 97,40% *96,51% 95,28%
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10.2. En Corts 90,26% 96,11% 96,87% 93,78%
10.3. Malilla 89,22% 95,26% 96,98% 93,62%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 97,04% 98,49% 100,00% 97,75%
10.5. Na Rovella 81,09% 94,05% 96,20% 86,93%
10.6. La Punta 92,88% 97,24% *95,25% 95,27%
11. POBLATS MARÍTIMS 91,27% 97,50% *97,06% 94,31%
11.1. El Grau 88,62% 96,52% *96,47% 92,94%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 94,23% 98,28% *98,09% 96,12%
11.3. La Malva-rosa 90,14% 98,00% *97,56% 93,93%
11.4. Beteró 91,72% 97,34% *95,57% 94,99%
11.5. Natzaret 86,59% 95,08% 98,69% 89,97%
11.6. Les Moreres 91,90% 98,15% *96,66% 93,88%
12. CAMINS AL GRAU 88,19% 95,64% 95,85% 92,55%
12.1. Aiora 89,18% 96,08% 96,50% 93,00%
12.2. Albors 88,18% 95,47% 95,57% 93,06%
12.3. La Creu del Grau 86,99% 95,38% 96,87% 91,74%
12.4. Camí Fondo 87,12% 95,11% *94,37% 92,16%
12.5. Penya-roja 81,46% 93,01% *92,61% 89,58%
13. ALGIRÓS 88,25% 95,80% *94,53% 93,15%
13.1. L’Illa perduda 91,31% 97,31% *96,63% 94,55%
13.2. Ciutat Jardí 87,28% 95,41% *94,38% 93,12%
13.3. L’Amistat 82,97% 96,09% 94,98% 90,71%
13.4. La Vega Baixa 90,82% 95,75% *96,60% 95,06%
13.5. La Carrasca 94,11% *92,45% **89,21% 91,52%
14. BENIMACLET 89,12% 95,92% 96,26% 93,48%
14.1. Benimaclet 88,46% 95,57% 96,14% 92,99%
14.2. Camí de Vera 92,89% 97,04% *96,90% 95,86%
15. RASCANYA 86,68% 95,71% 97,31% 91,53%
15.1. Els Orriols 85,09% 95,37% 97,92% 90,18%
15.2.Torrefiel 87,88% 96,54% 97,40% 92,45%
15.3.Sant Llorenç 87,00% 92,39% 96,35% 91,84%
16. BENICALAP 81,35% 95,01% *94,02% 87,89%
16.1. Benicalap 82,08% 94,68% *93,61% 88,22%
16.2. Ciutat Fallera 78,06% 96,86% 97,21% 86,19%
17. POBLES DEL NORD 94,98% 99,10% *97,57% 96,79%
17.1. Benifaraig 99,31% 99,47% 100,00% 99,42%
17.2. Poble Nou 87,21% 98,45% *96,72% 92,47%
17.3. Carpesa 94,81% 99,33% *98,91% 96,79%
17.4. Cases de Bàrcena 93,08% 99,47% *94,73% 96,01%
17.5. Mauella 98,18% 100,00% 100,00% 98,57%
17.6. Massarojos 98,46% 98,71% **95,83% 98,19%
17.7. Borbotó 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
18. POBLES DE L’OEST 89,26% 96,60% 98,68% 93,00%
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18.1. Benimàmet 89,09% 96,69% 98,93% 92,96%
18.2. Beniferri 93,27% 94,30% 95,23% 93,88%
19. POBLES DEL SUD 94,60% 97,92% *97,75% 96,14%
19.1. El Forn d’Alcedo 90,98% 95,89% *95,55% 93,27%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 98,34% 99,26% 99,63% 98,73%
19.3. Pinedo 97,77% 99,09% 100,00% 98,56%
19.4. El Saler 93,91% 94,67% **93,19% 94,11%
19.5. El Palmar 99,12% 99,70% 100,00% 99,38%
19.6. El Perellonet 98,48% 98,72% **97,34% 98,41%
19.7. La Torre 88,69% 96,47% 98,50% 92,36%
19.8. Faitanar 77,24% 97,77% 100,00% 82,89%

(I) Estudis primaris o sense estudis. (II) Estudis secundaris. (III) Estudis universitaris.
(*) La columna III presenta valors inferiors que la columna II o la columna II presenta
valors inferiors que la columna I; (**) la columna III presenta valors inferiors que la
columna II i que la columna I.
Font: Elaboració pròpia de P-96.

TAULA 5.13. COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA A LA CIUTAT, ALS DISTRICTES I ALS BARRIS DE DE

VALÈNCIA , SEGONS LA FORMACIÓ

(Districtes i barris de València, població >10 anys, 1996, percentatges)

Districtes i barris (I) (II) (III) Total
Ciutat de València 41,17% 50,37% 56,73% 47,83%
1. CIUTAT VELLA 47,27% 55,19% 59,09% 53,98%
1.1. La Seu 54,70% 59,35% 63,65% 59,42%
1.2. La Xerea 44,77% *40,00% 50,07% 44,83%
1.3. El Carme 53,11% 62,50% 67,17% 60,02%
1.4. El Pilar 37,85% 47,65% 52,87% 44,21%
1.5. El Mercat 43,90% 61,19% 72,15% 58,64%
1.6. Sant Francesc 51,89% 57,75% *56,60% 56,35%
2. L’EIXAMPLE 47,49% 52,91% 54,77% 52,21%
2.1. Russafa 49,18% 55,00% 57,98% 54,02%
2.2. El Pla del Remei 39,01% 46,11% 49,82% 46,68%
2.3. Gran Via 46,33% 52,80% 54,01% 52,06%
3. EXTRAMURS 50,64% 55,34% 57,87% 54,94%
3.1. El Botànic 53,39% 57,56% 60,78% 57,16%
3.2. La Roqueta 54,62% 57,06% 59,87% 57,17%
3.3. La Petxina 51,25% 55,88% 57,45% 55,22%
3.4. Arrancapins 48,40% 54,15% 57,15% 53,78%
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4. CAMPANAR 43,35% 53,43% 57,07% 50,62%
4.1. Campanar 55,23% 57,15% *55,56% 56,30%
4.2. Les Tendetes 39,03% 53,05% 60,51% 49,24%
4.3. El Calvari 30,93% 44,05% 62,82% 38,80%
4.4. Sant Pau 43,12% 53,24% 55,74% 50,74%
5. LA SAIDIA 39,60% 51,00% 63,23% 48,52%
5.1. Marxalenes 35,90% 46,93% 62,28% 44,31%
5.2. Morvedre 45,96% 54,54% 68,15% 53,43%
5.3. Trinitat 37,32% 51,82% 61,80% 49,01%
5.4. Tormos 36,92% 47,44% 57,70% 43,93%
5.5. Sant Antoni 42,57% 54,76% 63,39% 52,16%
6. EL PLA DEL REAL 39,29% 47,93% 48,25% 46,48%
6.1. Exposició 40,98% 52,75% *51,61% 50,41%
6.2. Mestalla 37,83% 46,95% 48,50% 45,33%
6.3. Jaume Roig 36,27% 42,94% *42,31% 41,69%
6.4. Ciutat Universitària 59,16% *52,19% **55,79% 54,39%
7. L’OLIVERETA 33,76% 44,55% 55,31% 40,94%
7.1. Nou Moles 36,98% 47,91% 56,54% 44,75%
7.2. Soternes 33,96% 45,70% 61,75% 42,70%
7.3. Tres Forques 33,72% 42,43% 57,67% 38,76%
7.4. La Fontsanta 24,60% 32,62% 37,16% 27,69%
7.5. La Llum 26,84% 34,77% 39,90% 32,30%
8. PATRAIX 40,21% 45,66% 54,60% 44,92%
8.1. Patraix 43,02% 50,65% 57,12% 48,98%
8.2. Sant Isidre 33,77% 40,58% 48,39% 38,69%
8.3. Vara de Quart 37,02% 43,78% 50,49% 42,36%
8.4. Safranar 40,56% *39,38% 52,96% 41,19%
8.5. Favara 46,62% 50,12% 61,26% 49,43%
9. JESÚS 38,53% 49,23% 58,92% 45,38%
9.1. La Raiosa 46,11% 49,68% 56,39% 49,31%
9.2. L’Hort de Senabre 36,44% 46,99% 61,53% 43,26%
9.3. La Creu Coberta 44,95% 52,38% 55,71% 49,68%
9.4. Sant Marcel·lí 35,51% 51,82% 67,11% 44,69%
9.5. Camí Real 18,38% 41,54% 63,09% 29,47%
10. QUATRE CARRERES 41,23% 48,52% 56,77% 46,61%
10.1. Montolivet 48,02% 52,11% 54,23% 51,11%
10.2. En Corts 44,27% 49,03% 58,71% 48,12%
10.3. Malilla 31,97% 44,88% 56,59% 42,30%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 59,94% 66,43% 88,23% 63,65%
10.5. Na Rovella 24,05% 38,35% 62,60% 31,33%
10.6. La Punta 63,56% *54,13% **57,27% 58,25%
11. POBLATS MARÍTIMS 54,95% 63,60% 72,10% 59,81%
11.1. El Grau 49,30% 57,53% 73,23% 55,15%
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11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 66,85% 72,77% 80,44% 70,14%
11.3. La Malva-rosa 47,09% 60,44% 69,79% 54,00%
11.4. Beteró 49,81% 58,40% 61,45% 55,61%
11.5. Natzaret 45,36% 58,37% 72,54% 50,76%
11.6. Les Moreres 44,53% 45,53% 86,66% 45,98%
12. CAMINS AL GRAU 35,76% 46,14% 55,16% 42,82%
12.1. Aiora 36,59% 45,71% 56,81% 42,61%
12.2. Albors 40,21% 49,45% 50,03% 46,47%
12.3. La Creu del Grau 31,65% 44,53% 59,37% 39,90%
12.4. Camí Fondo 36,86% 44,93% 51,74% 43,11%
12.5. Penya-roja 33,56% 48,91% 62,75% 48,64%
13. ALGIRÓS 39,39% 49,43% 52,20% 46,93%
13.1. L’Illa perduda 41,79% 49,92% 57,83% 47,06%
13.2. Ciutat Jardí 39,93% 49,93% 52,92% 48,19%
13.3. L’Amistat 31,20% 47,04% 54,76% 42,08%
13.4. La Vega Baixa 38,86% 49,79% 49,26% 47,39%
13.5. La Carrasca 61,59% *50,52% **48,43% 51,87%
14. BENIMACLET 40,20% 50,21% 56,94% 47,77%
14.1. Benimaclet 41,39% 51,80% 58,45% 49,11%
14.2. Camí de Vera 33,44% 43,55% 49,03% 41,24%
15. RASCANYA 29,83% 43,06% 61,41% 38,14%
15.1. Els Orriols 26,30% 41,76% 61,38% 34,80%
15.2.Torrefiel 32,12% 44,50% 61,34% 39,75%
15.3.Sant Llorenç 35,39% 40,05% 61,60% 43,31%
16. BENICALAP 22,69% 38,42% 54,73% 31,31%
16.1. Benicalap 24,53% 39,49% 54,44% 32,91%
16.2. Ciutat Fallera 14,44% 32,46% 56,97% 23,28%
17. POBLES DEL NORD 71,40% 77,99% *77,91% 74,46%
17.1. Benifaraig 93,36% 96,07% **90,74% 94,38%
17.2. Poble Nou 36,79% 51,62% 73,77% 44,83%
17.3. Carpesa 67,70% 80,44% 90,21% 74,11%
17.4. Cases de Bàrcena 68,66% 83,24% *73,68% 75,40%
17.5. Mauella 85,45% 83,33% 100,00% 85,71%
17.6. Massarojos 86,75% *85,12% **62,50% 82,84%
17.7. Borbotó 93,07% 93,10% 94,87% 93,18%
18. POBLES DE L’OEST 36,27% 45,97% 64,63% 42,08%
18.1. Benimàmet 35,95% 45,69% 66,07% 41,84%
18.2. Beniferri 43,94% 52,84% *45,23% 47,81%
19. POBLES DEL SUD 70,41% 74,80% *74,77% 72,31%
19.1. El Forn d’Alcedo 66,61% 70,89% 86,66% 69,21%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 82,79% 86,62% 90,61% 84,53%
19.3. Pinedo 79,72% 81,89% 83,62% 81,03%
19.4. El Saler 65,87% *63,19% **53,40% 62,00%
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19.5. El Palmar 97,59% *96,72% **95,00% 97,17%
19.6. El Perellonet 77,34% 77,38% **57,52% 74,40%
19.7. La Torre 44,28% 56,25% 73,13% 50,52%
19.8. Faitanar 55,68% 68,88% 75,00% 59,64%

(I) Estudis primaris o sense estudis. (II) Estudis secundaris. (III) Estudis universitaris.
(*) La columna III presenta valors inferiors que la columna II o la columna II presenta
valors inferiors que la columna I; (**) la columna III presenta valors inferiors que la
columna II i que la columna I.
Font: Elaboració pròpia de P-96.

En general, tant pel que fa a la competència oral passiva com pel que fa a la

competència oral activa, val a dir la capacitat d’entendre i parlar, els percentatges

assolits per la població amb estudis secundaris o superiors són superiors al grup

d’estudis primaris o sense estudis. A aquesta conclusió general, però, cal fer-li una

sèrie d’anotacions.

–Pel que fa a la competència oral passiva, el percentatge global corresponent a

la ciutat del nivell III és lleugerament inferior al nivell II (95,83% front a 95,93%),

una variació mínima, que no es repeteix en el cas de la competència oral activa.

–En el cas de la competència oral passiva, hi ha percentatges majors en el

nivell I que en el III en el cas dels barris de La Carrasca (13.5), Massarojos (17.6), El

Saler (19.4) i El Perellonet (19.6). En el cas de la competència oral activa, aquesta

circumstància es dóna en Ciutat Universitària (6.4), La Punta (10.6), La Carrasca

(13.5), Benifaraig (17.1), Massarojos (17.6), El Saler (19.4), El Palmar (19.5) i El

Perellonet (19.6). L’explicació d’aquests resultats es pot deure a dos factors. Per una

banda, la major part dels barris esmentats són barris perifèrics, freqüentment poc

poblats, i on una baixa presència de persones amb nivell III pot fer oscil·lar les

mitjanes. Per una altra banda, els únics casos de barris no perifèrics de la relació són

La Carrasca i Ciutat Universitària, és a dir, dos barris amb campus universitaris (La

Universitat Politècnica de València i el Campus de Tarongers de la Universitat de

València, en el primer cas; el campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València,

en el segon). En aquests barris hi ha una presència inhabitual d’estudiants

universitaris en pisos de lloguer i, conseqüentment, en major nombre d’aquelles
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comarques llunyanes interiors (castellanoparlants) o de províncies castellanes, la qual

cosa explicaria els resultats.

–Cal destacar algunes mitjanes notablement baixes del nivell I pel que fa a la

competència oral activa. Així els següents barris obtenen  percentatges inferiors al

75% de la mitjana de la ciutat (41,17%, és a dir, 30,88%): La Fontsanta (barri 7.4,

amb 24,60%), La Llum (barri 7.5, amb 26,84%), Camí Real (barri 9.5, amb 18,38%),

Na Rovella (barri 10.5, amb 24,05%), Rascanya (districte 15, amb 29,83%), i en

aquest Els Orriols (barri 15.1, amb 26,30%), Benicalap (districte 16, amb 22,69%), i

en aquest, els seus dos barris, Benicalap (barri 16.1, amb 24,53%) i Ciutat Fallera

(barri 16.2, amb 14,44%).

Com es pot veure a la taula 5.11, els resultats de la població sense estudis o

amb primaris i la població amb estudis universitaris, nivells I i III, pel que fa a les

competències orals, resulten molt pròxims als que proporciona la mateixa font, P-96,

respecte de la població forana i la població nascuda a la ciutat. A continuació s'estudia

aquesta variable que, com s'intenta demostrar, resulta la destacada per explicar la

norma social de la llengua oral.

L'estudi del cens lingüístic de 1986 de Catalunya, realitzat per Miquel

Strubell341, va establir una relació «molt i molt estreta» entre la capacitat de parlar

català i la presència de població autòctona, tot considerant les dades de les 38

comarques catalanes (ara en són 41). La hipòtesi de treball és verificar aquesta relació

pel que fa al cas de la ciutat de València. En aquesta etapa de l'argumentació, com ha

estat exposat al principi del capítol, es tracta de restringir el càlcul a les competències,

bandejant provisionalment les referències a l'ús, que seran considerades en els

epígrafs següents. També seran bandejades, provisionalment, altres variables.

                                                
341 Miquel Strubell i Trueta: «Evolució de la comunitat lingüística» a El nacionalisme català a la fi del
segle XX. II Jornades. Edicions 62; La Magrana, Barcelona, 1987, pp. 103-140, comentat en Miquel
Stubell: «¿Una llengua sense un poble?», en Miquel Àngel Pradilla (ed.): La llengua catalana al
tombant del mil·leni, pp. 9-33, especialment, pp. 11-13.
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En la taula 5.12 han estat sintetitzats els resultats generals de les competències

orals, tant actives com passives, tot distingint cinc llocs de procedència distints, i

confrontant dues fonts de dades estadístiques, l'enquesta de 1993 i el padró de 1996.

Com s'hi pot veure, els percentatges superiors de competència, per a les dues fonts de

dades i per a les capacitats orals tant actives com passives, corresponen a la població

que viu a la ciutat procedent de la resta de L'Horta. Per a la població autòctona i per a

la nascuda a la resta del País Valencià hi ha diferències, segons les fonts de dades: el

padró presenta uns percentatges lleugerament superiors dels nascuts a la ciutat, mentre

que l'enquesta els presenta inferiors. Aquesta discrepància es pot deure a la

construcció de la mostra. Pel que fa a la població que procedeix de la resta d'Espanya

i de la resta del món, resulta notable que en el cas de la competència activa, amb una

elevada coincidència dels resultats de les dues fonts, la població procedent de la resta

del món presente percentatges majors que la procedent de la resta d'Espanya. Aquest

fet, el baix percentatge de competència assolit per la ciutadania procedent d'Espanya,

será considerat després.

TAULA 5.14.– COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA I COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE

VALÈNCIA , SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, població >15 i >3 anys, 1993 i 1996, percentatges)

Lloc de naixement E-93 P-96
València 95,37% 94,27%
Resta de L’Horta 98,30% 97,52%
Resta del PV 88,95% 95,53%
Resta d’Espanya 73,94% 83,71%

COMPETÈNCIA
ORAL
PASSIVA

Resta del món 73,33% 78,33%
València 64,75% 56,02%
Resta de L’Horta 86,44% 67,27%
Resta del PV 59,30% 58,61%
Resta d’Espanya 17,64% 18,34%

COMPETÈNCIA
ORAL
ACTIVA

Resta del món 26,66% 25,28%

Font: Elaboració pròpia d'E-93 i P-96.
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Com en el cas de l'epígraf anterior, l'enquesta de 1993 permet desagregar les

dades de competència en diverses categories, com s'arreplega a la taula 5.15. La

indicació anterior, sobre el baix percentatge de competència assolit per la població

procedent de la resta d'Espanya troba en aquesta taula un principi d'explicació. Com

s'hi pot veure, en el cas de la competència oral activa, val a dir, de la capacitat de

parlar, la població que procedeix de la resta d'Espanya és l'únic grup que presenta

percentatges superiors en el valor (1) i (3) que en el (2) i (4).

TAULA 5.15.– COMPETÈNCIA ORAL PASSIVA I COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE

VALÈNCIA , SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, persones >15 anys, 1993, percentatges)

València Resta de
L'Horta

Resta de la
província

Resta del
P.Valencià

Resta
d'Espanya

Resta del
món

Competència oral passiva
(1) gens 0,47% 0,00% 0,00% 1,06% 2,94% 13,33%
(2) un poc 4,14% 1,69% 11,53% 9,57% 23,10% 13,33%
(1) + (2) 4,62% 1,69% 11,53% 10,63% 26,05% 26,66%
(3) bastant bé 34,13% 18,64% 29,48% 26,59% 44,53% 20,00%
(4) perfect. 61,24% 79,66% 58,97% 62,76% 29,41% 53,33%
(3)+(4) 95,37% 98,30% 88,46% 89,36% 73,94% 73,33%
Competència oral activa
(1) gens 6,69% 3,38% 14,10% 10,63% 42,01% 33,33%
(2) un poc 28,54% 10,16% 25,64% 30,85% 40,33% 40,00%
(1) + (2) 35,24% 13,55% 39,74% 41,48% 82,35% 73,33%
(3) bastant bé 32,69% 18,64% 29,48% 23,40% 9,66% 0,00%
(4) perfect. 32,05% 67,79% 30,76% 35,10% 7,98% 26,66%
(3)+(4) 64,75% 86,44% 60,25% 58,51% 17,64% 26,66%

Font: Elaboració propia d'E-93.

És clar que les fronteres del domini lingüístic no coincideixen ni amb els límits

provincials, ni amb els comunitaris, ni amb els estatals. Així, des de la perspectiva

sociolingüística, en la categoria província o País s'ha de considerar un territori que,

per raons històriques, és de predomini lingüístic castellà i un altre de predomini
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valencià; i en el cas de l'Estat o l'estranger, aquest conceptes engloben llocs que

comparteixen el nostre sistema lingüístic i altres que, òbviament, no. Per això, cal filar

més prim i buscar una manera de relacionar les competències orals (i, en particular,

l'activa) i la mobilitat horitzontal de manera no ambigua o equívoca.

La població forana es distribueix de manera no homogènia al conjunt dels

districtes i barris. A la taula següent, 5.16, hi ha el nombre de persones nascudes a la

ciutat que viu a cada barri (segons el padró de 1996), amb la proporció que

representen respecte del barri, del districte i del conjunt de la ciutat. Cal advertir que

la població nadiua ho és respecte de la ciutat, no necessàriament respecte del barri on

estava empadronada el 1996. Els resultats de la taula 5.16 es representen al mapa 5.6,

on han estat indicats els barris que presenten una proporció de persones nascudes a la

ciutat superior a la global (58,21%), tot distingint intèrvals superiors de dos punts, fins

als barris amb un percentatge superior en deu punts a la mitjana (68,21%).

TAULA 5.14. POBLACIÓ NASCUDA A LA CIUTAT ALS DISTRICTES I ALS BARRIS DE VALÈNCIA

(Ciutat de València, població >3 anys, 1996, dades absolutes i percentatges)

Districtes i barris h % total % distric. % ciutat
Ciutat de València 424.256 100,00% – 58,21%
1. CIUTAT VELLA 13.876 58,79% 100,00% 3,270%
1.1. La Seu 1.375 55,73% 9,90% 0,324%
1.2. La Xerea 2.209 58,11% 15,91% 0,520%
1.3. El Carme 3.271 61,46% 23,57% 0,770%
1.4. El Pilar 1.993 52,57% 14,36% 0,469%
1.5. El Mercat 1.633 58,53% 11,76% 0,384%
1.6. Sant Francesc 3.395 62,54% 24,46% 0,800%
2. L’EIXAMPLE 27.112 61,36% 100,00% 6,390%
2.1. Russafa 14.288 59,92% 52,99% 3,367%
2.2. El Pla del Remei 4.834 63,97% 17,82% 1,139%
2.3. Gran Via 7.990 62,52% 29,47% 1,883%
3. EXTRAMURS 29.271 60,05% 100,00% 6,899%
3.1. El Botànic 3,784 62,38% 12,92% 0,891%
3.2. La Roqueta 2.398 58,88% 8,19% 0,565%
3.3. La Petxina 9.128 60,49% 31,18% 2,151%
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3.4. Arrancapins 13.961 59,38% 47,65% 3,290%
4. CAMPANAR 16.606 57,13% 100,00% 3,914%
4.1. Campanar 7.655 59,69% 46,09% 1,804%
4.2. Les Tendetes 3.020 54,27% 18,18% 0,711%
4.3. El Calvari 2.632 49,04% 15,84% 0,620%
4.4. Sant Pau 3.299 56,40% 19,86% 0,777%
5. LA SAIDIA 25.848 56,43% 100,00% 6,092%
5.1. Marxalenes 6.271 54,36% 24,26% 1,478%
5.2. Morvedre 5.878 61,42% 22,74% 1,385%
5.3. Trinitat 4.339 51,79% 16,78% 1,022%
5.4. Tormos 4.266 56,19% 16,50% 1,005%
5.5. Sant Antoni 5.094 58,38% 19,70% 1,200%
6. EL PLA DEL REAL 16.364 55,14% 100,00% 3,857%
6.1. Exposició 4.028 57,71% 24,61% 0,949%
6.2. Mestalla 6.725 51,50% 41,09% 1,585%
6.3. Jaume Roig 4.090 58,38% 24,99% 0,964%
6.4. Ciutat Universitària 1.521 57,67% 9,29% 0,358%
7. L’OLIVERETA 25.527 53,37% 100,00% 6,016%
7.1. Nou Moles 13.927 53,77% 54,55% 3,282%
7.2. Soternes 2.226 48,40% 8,72% 0,524%
7.3. Tres Forques 4,915 53,34% 19,25% 1,158%
7.4. La Fontsanta 2.346 59,83% 9,19% 0,552%
7.5. La Llum 2.113 50,36% 8,27% 0,498%
8. PATRAIX 29.910 56,30% 100,00% 7,049%
8.1. Patraix 12.851 55,59% 42,96% 3,029%
8.2. Sant Isidre 5.190 58,75% 17,35% 1,223%
8.3. Vara de Quart 6.369 55,09% 21,29% 1,501%
8.4. Safranar 3.889 57,56% 13,00% 0,916%
8.5. Favara 1.611 56,40% 5,38% 0,379%
9. JESÚS 27.451 56,23% 100,00% 6,470%
9.1. La Raiosa 7.530 56,30% 27,43% 1,774%
9.2. L’Hort de Senabre 9.462 57,62% 34,46% 2,230%
9.3. La Creu Coberta 3.645 55,64% 13,27% 0,859%
9.4. Sant Marcel·lí 5.335 53,55% 19,43% 1,257%
9.5. Camí Real 1.479 58,97% 5.38% 0,348%
10. QUATRE CARRERES 40.711 61,40% 100,00% 9,595%
10.1. Montolivet 11.875 62,02% 29,16% 2,799%
10.2. En Corts 6.817 61,95% 16,74% 1,606%
10.3. Malilla 9.665 58,46% 23,74% 2,278%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 2.103 71,40% 5,16% 0,495%
10.5. Na Rovella 5.908 57,83% 14,51% 1,392%
10.6. La Punta 4.343 67,18% 10,66% 1,023%
11. POBLATS MARÍTIMS 39021 68,12% 100,00% 9,595%
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11.1. El Grau 5060 64,65% 29,16% 2,799%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 15.429 73,98% 16,74% 1,606%
11.3. La Malva-rosa 8.593 65,13% 23,74% 2,278%
11.4. Beteró 5.085 64,12% 5,16% 0,495%
11.5. Natzaret 4.060 64,48% 14,51% 1,392%
11.6. Les Moreres 794 67,40% 10,66% 1,023%
12. CAMINS AL GRAU 26.810 56,00% 100,00% 6,319%
12.1. Aiora 12.804 57,60% 47,75% 3,017%
12.2. Albors 5.025 56,71% 18,74% 1,184%
12.3. La Creu del Grau 6.417 52,91% 23,93% 1,512%
12.4. Camí Fondo 1.967 55,29% 7,33% 0,463%
12.5. Penya-roja 597 54,32% 2,22% 0,140%
13. ALGIRÓS 22.649 55,88% 100,00% 5,338%
13.1. L’Illa perduda 5.617 60,65% 24,80% 1,323%
13.2. Ciutat Jardí 7.793 54,82% 34,40% 1,836%
13.3. L’Amistat 4.050 52,83% 17,88% 0,954%
13.4. La Vega Baixa 3.425 55,86% 15,12% 0,807%
13.5. La Carrasca 1.764 54,22% 7,78% 0,415%
14. BENIMACLET 15.288 53,72% 100,00% 3,603%
14.1. Benimaclet 12.406 52,74% 81,14% 2,924%
14.2. Camí de Vera 2.882 58,41% 18,85% 0,679%
15. RASCANYA 23.168 54,24% 100,00% 5,460%
15.1. Els Orriols 8.738 53,66% 37,71% 2,059%
15.2.Torrefiel 12.541 54,86% 54,13% 2,955%
15.3.Sant Llorenç 1.889 52,95% 8,15% 0,445%
16. BENICALAP 20.188 53,53% 100,00% 4,758%
16.1. Benicalap 17.017 54,02% 84,29% 4,011%
16.2. Ciutat Fallera 3.171 51,02% 15,70% 0,747%
17. POBLES DEL NORD 4.243 69,64% 100,00% 1,000%
17.1. Benifaraig 751 81,10% 17,69% 0,177%
17.2. Poble Nou 848 57,84% 19,98% 0,199%
17.3. Carpesa 920 70,28% 21,68% 0,216%
17.4. Cases de Bàrcena 265 58,24% 6,24% 0,062%
17.5. Mauella 44 61,11% 1,03% 0,010%
17.6. Massarojos 774 69,79% 18,24% 0,182%
17.7. Borbotó 641 84,90% 15,10% 0,151%
18. POBLES DE L’OEST 6.943 57,86% 100,00% 1,636%
18.1. Benimàmet 6.635 57,82% 95,56% 1,563%
18.2. Beniferri 308 58,89% 4,43% 0,072%
19. POBLES DEL SUD 13.270 72,06% 100,00% 3,127%
19.1. El Forn d’Alcedo 843 65,80% 6,35% 0,198%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 5.574 81,88% 42,00% 1,313%
19.3. Pinedo 1.850 78,52% 13,94% 0,436%
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19.4. El Saler 586 60,35% 4,41% 0,138%
19.5. El Palmar 827 94,40% 6,23% 0,194%
19.6. El Perellonet 544 64,53% 4,09% 0,128%
19.7. La Torre 2.917 57,85% 21,98% 0,687%
19.8. Faitanar 129 53,97% 0,97% 0,030%
h = Nombre de persones >3 anys, nascudes a València; % total >3 = Percentatge
sobre el total de persones >3 anys; % ciutat = Percentatge vertical respecte de la ciutat
Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Mapa 5.6
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El percentatge de població major de 3 anys nascuda a la ciutat que hi vivia

segons el padró de 1996 se situa en el 58,21%. Resulta inferior al districte de

Campanar, La Saidia, El Pla del Real, L'Olivereta, Patraix, Jesús, Camins al Grau,

Algirós, Benimaclet, Rascanya, Benicalap i els Pobles de l'Oest. Els barris amb major

proporció de persones nascudes a la ciutat es disposen a la perifèria nord, sud i als

poblats marítims. És el cas de Benifaraig, Carpesa, Massarrojos i Borbotó, al nord; El

Castellar-L’Oliveral, Pinedo, El Palmar i La Fonteta de Sant Lluís, al sud; i El

Cabanyal-El Canyamelar, a llevant. Si afegim aquells altres que presenten entre 6 i 10

punts per dalt de la mitjana, tindrem també els barris litorals de La Malva-rosa, El

Grau, Natzaret i El Perellonet, així com els barris septentrionals de Les Moreres, La

Punta i El Forn d’Alcedo. Per tant, els barris amb una major presència de població

nascuda a la ciutat es disposarien de manera perifèrica, tot ocupant la zona litoral i sud

(per això mateix, els barris amb menor presència de població nascuda a la ciutat es

disposen més bé cap cap a l'interior i el nord. En el centre de la ciutat hi ha una zona,

en forma de lluneta, que presenta valors entre 4 i 6 punts per dalt de la mitjana,

formada pels barris d’El Botànic, Sant Francesc i El Pla del Remei.

La procedència de la població no nascuda a la ciutat es representa a la taula

5.15, que fa servir dades de totes les edats. A la resta de la comarca de L'Horta ha

nascut el 3% de la població, i el 10% a la resta del País Valencià. La població

procedent de la resta d'Espanya equival al 25%, del qual, les cinc comunitats

autònomes que hi aporten més població, totes elles castellanoparlants, amb

pràcticament un 20% de la població total. A més, més d'un 2,5% prové de l'estranger.

En el gràfic 5.2 hi ha una representació d'aquestes dades.

TAULA 5.15. POBLACIÓ DE VALÈNCIA , SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, tota la població, 1996, dades absolutes i percentatges)

Nascuts a... Total % Total acumulat %
Ciutat de València 441.640 59,14% 441.640 59,14%
Resta de L’Horta 22.758 3,05% 464.398 62,19%

La Ribera Alta 8.679 1,16%
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La Plana de Requena-Utiel 8.352 1,12%
Els Serrans 5.995 0,80%

La Safor 4.284 0,57%
Alt Palància 4.212 0,56%

El Camp de Túria 3.919 0,52%
La Costera 3.698 0,50%

La Ribera Baixa 3.214 0,43%
La Vall d’Albaida 3.114 0,42%
Altres comarques 29.542 3,96%

Resta del PV 75.009 10,05% 539.407 72,24%
Castella-La Manxa 68.437 9,17%

Andalusia 35.643 4,77%
Aragó 17.784 2,38%

Madrid 12.740 1,71%
Castella i Lleó 12.423 1,66%

Catalunya 9.522 1,28%
Altres comunitats 31.116 4,17%

Resta d’Espanya 187.665 25,13% 727.072 97,37%
Resta del món 19.611 2,63% 746.683 100,00%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Gràfic 5.2
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El mapa 5.7 és l'invers del 5.6, i mostra la proporció de persones nascudes fora

de la ciutat. S'hi pot veure que la població forana es disposa preferentment en dues

àmplies zones. Al nord del riu vell, la major part dels barris presenten una proporció

de persones foranes major que la mitjana, tot destacant els casos d’El Calvari (on

s'ultrapassa el 50% de la població), la Ciutat Fallera, Trinitat i Mestalla. Al sud del riu

vell, destaca la presència de persones foranes en els barris de ponent, concretament al

districte de L’Olivereta, on són notables els casos de Soternes (també per dalt del

50%) i La Llum, i on també es troben, amb percentatges menors, Nou Moles i Tres

Forques.
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Mapa 5.7
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És clar que, des de la perspectiva sociolingüística, resulta particularment

interessant l'estudi de la presència dels grups de persones procedents de les

comunitats autònomes castellanoparlants i de l'estranger. D'aquests grups destaca el

conjunt de persones procedents de Castella-La Manxa, que són pràcticament una

tercera part del conjunt de totes les nascudes a l’Estat que viuen al Cap i casal i

representen el doble d'aquelles altres que procedeixen d’Andalusia. D’aquestes dues

comunitats, junt amb Aragó, Madrid i Castella i Lleó, prové un 78% del conjunt de

persones nascudes a Espanya que viuen a la ciutat. Pel que fa a l’estranger, la

població procedeix fonamentalment i per aquest ordre, de França, El Marroc,

Alemanya, Argentina, Suïssa i Regne Unit. En conjunt, el grup de ciutadans i

ciutadanes de València nascuts a l'estranger és, segons les dades del padró, de poc

menys de 20.000 persones, i, per les procedències es pot deduir que una bona part

d'aquest grup estarà formada per descendents de persones que marxaren a l'emigració

durant els anys cinquanta, seixanta o setanta. En la taula 5.16 hi ha el detall de les

persones nascudes a les cinc comunitats autònomes castellanoparlants i a l'estranger,

segons els districtes i els barris. El conjunt d'aquestes dades es representa al mapa 5.8.

TAULA 5.16. POBLACIÓ NASCUDA A CASTELLA-LA MANXA, ANDALUSIA , ARAGÓ, MADRID, CASTELLA-

LLEÓ I A L’ESTRANGER ALS DISTRICTES I ALS BARRIS DE VALÈNCIA

(Ciutat de València, 1996, dades absolutes i percentatges)

districtes i barris C.M. And. Arag. Madr. C.L. Estr. Total %
Ciutat de València 68437 35643 17784 12740 12423 19611 166638 22,32%
1. CIUTAT VELLA 1151 691 525 517 350 620 3854 16,04%
1.1. La Seu 119 60 51 39 33 66 368 14,64%
1.2. La Xerea 169 102 82 124 63 93 633 16,39%
1.3. El Carme 322 120 133 63 66 139 843 15,61%
1.4. El Pilar 239 182 88 110 74 138 831 21,52%
1.5. El Mercat 126 114 59 62 46 66 473 16,55%
1.6. Sant Francesc 176 113 112 119 68 118 706 12,76%
2. L’EIXAMPLE 1873 1179 973 997 711 1223 6956 15,43%
2.1. Russafa 1202 708 542 476 355 747 4030 16,53%
2.2. El Pla del Remei 239 150 143 198 143 145 1018 13,22%
2.3. Gran Via 432 321 288 323 213 331 1908 14,67%
3. EXTRAMURS 2420 1272 1092 1036 815 1166 7801 15,71%
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3.1. El Botànic 265 188 140 116 82 168 959 15,55%
3.2. La Roqueta 185 74 75 73 45 135 587 14,21%
3.3. La Petxina 727 431 406 347 246 347 2504 16,27%
3.4. Arrancapins 1243 579 471 500 442 516 3751 15,64%
4. CAMPANAR 2956 1334 804 544 647 859 7144 23,64%
4.1. Campanar 996 469 315 245 294 300 2619 19,93%
4.2. Les Tendetes 525 240 192 115 149 191 1412 24,89%
4.3. El Calvari 890 358 147 8 75 183 1661 30,49%
4.4. Sant Pau 545 267 150 176 129 185 1452 24,37%
5. LA SAIDIA 4402 1937 1466 681 858 1073 10417 22,24%
5.1. Marxalenes 1422 542 389 149 211 244 2957 25,10%
5.2. Morvedre 597 331 225 122 174 273 1722 17,62%
5.3. Trinitat 735 287 360 171 221 193 1967 23,05%
5.4. Tormos 988 438 234 82 115 155 2012 25,75%
5.5. Sant Antoni 660 339 258 157 137 208 1759 19,70%
6. EL PLA DEL REAL 1469 1015 877 1136 668 831 5996 19,72%
6.1. Exposició 317 160 147 228 146 147 1145 16,09%
6.2. Mestalla 800 551 451 480 323 390 2995 22,27%
6.3. Jaume Roig 265 213 193 319 148 235 1373 19,26%
6.4. Ciutat Universitària 87 91 86 109 51 59 483 17,84%
7. L’OLIVERETA 6363 2540 1297 769 820 1246 13035 26,65%
7.1. Nou Moles 3393 1130 754 410 507 702 6896 26,01%
7.2. Soternes 707 223 138 84 109 119 1380 29,36%
7.3. Tres Forques 1160 610 233 152 95 201 2451 26,24%
7.4. La Fontsanta 429 330 82 49 37 85 1012 25,26%
7.5. La Llum 674 247 90 74 72 139 1296 29,83%
8. PATRAIX 5547 2509 1187 969 969 1847 13028 23,84%
8.1. Patraix 2078 943 557 434 430 1072 5514 23,29%
8.2. Sant Isidre 1002 538 150 133 124 223 2170 23,59%
8.3. Vara de Quart 1378 621 245 252 244 293 3033 25,53%
8.4. Safranar 746 303 173 107 122 169 1620 23,27%
8.5. Favara 343 104 62 43 49 90 691 23,60%
9. JESÚS 5993 2462 993 671 865 1205 12189 24,32%
9.1. La Raiosa 1203 562 329 211 267 318 2890 21,10%
9.2. L’Hort de Senabre 2064 773 325 204 290 440 4096 24,18%
9.3. La Creu Coberta 790 318 129 121 118 173 1649 24,37%
9.4. Sant Marcel·lí 1666 656 160 106 156 214 2958 29,13%
9.5. Camí Real 270 153 50 29 34 60 596 23,15%
10. QUATRE CARRERES 5332 3454 1595 971 1120 1912 14384 21,18%
10.1. Montolivet 1323 766 548 306 290 499 3732 19,10%
10.2. En Corts 780 501 302 168 175 361 2287 20,34%
10.3. Malilla 1559 868 448 233 367 487 3962 23,34%
10.4. La Fonteta de S.Lluís 250 145 32 20 24 52 523 17,26%
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10.5. Na Rovella 994 878 150 151 152 301 2626 25,14%
10.6. La Punta 426 296 115 93 112 212 1254 18,76%
11. POB. MARÍTIMS 4166 3594 875 710 629 1408 11382 19,35%
11.1. El Grau 521 505 118 90 100 224 1558 19,38%
11.2. El Cabanyal-El Can. 928 859 259 230 207 441 2924 13,71%
11.3. La Malva-rosa 1234 938 162 179 150 351 3014 22,34%
11.4. Beteró 659 484 122 138 122 237 1762 21,28%
11.5. Natzaret 513 733 68 51 40 136 1541 23,83%
11.6. Les Moreres 311 75 146 22 10 19 583 47,90%
12. CAMINS AL GRAU 4928 2985 1439 915 952 1586 12805 26,05%
12.1. Aiora 2270 1387 631 362 397 696 5743 25,15%
12.2. Albors 679 409 361 226 196 261 2132 23,41%
12.3. La Creu del Grau 1564 959 268 210 268 446 3715 29,92%
12.4. Camí Fondo 332 190 125 81 69 134 931 25,51%
12.5. Penya-roja 83 40 54 36 22 49 284 24,85%
13. ALGIRÓS 3408 1982 1239 913 835 1280 9657 23,18%
13.1. L’Illa perduda 938 515 238 126 134 212 2163 22,75%
13.2. Ciutat Jardí 1155 696 397 328 310 580 3466 23,74%
13.3. L’Amistat 803 415 296 160 150 187 2011 25,63%
13.4. La Vega Baixa 340 227 196 175 155 172 1265 20,03%
13.5. La Carrasca 172 129 112 124 86 129 752 22,20%
14. BENIMACLET 2970 1303 1053 567 595 845 7333 25,07%
14.1. Benimaclet 2488 1077 902 498 500 699 6164 25,52%
14.2. Camí de Vera 482 226 151 69 95 146 1169 22,91%
15. RASCANYA 6433 2695 1200 509 698 1009 12544 28,67%
15.1. Els Orriols 2467 1075 459 196 240 356 4793 28,81%
15.2.Torrefiel 3533 1460 625 247 383 526 6774 28,95%
15.3.Sant Llorenç 433 160 116 66 75 127 977 26,28%
16. BENICALAP 6186 2649 840 413 461 816 11365 29,33%
16.1. Benicalap 5039 2084 724 342 400 700 9289 28,70%
16.2. Ciutat Fallera 1147 565 116 71 61 116 2076 32,52%
17. POBLES DEL NORD 444 245 70 38 53 103 953 15,33%
17.1. Benifaraig 20 9 3 2 1 3 38 4,01%
17.2. Poble Nou 198 109 28 11 27 37 410 27,30%
17.3. Carpesa 109 74 18 9 7 17 234 17,61%
17.4. Cases de Bàrcena 55 21 3 1 7 7 94 20,43%
17.5. Mauella 5 5 0 0 0 0 10 13,70%
17.6. Massarojos 39 19 13 12 8 34 125 10,97%
17.7. Borbotó 18 8 5 3 3 5 42 5,48%
18. POBLES DE L’OEST 1454 889 173 139 131 260 3046 24,72%
18.1. Benimàmet 1407 853 165 129 124 249 2927 24,86%
18.2. Beniferri 47 36 8 10 7 11 119 21,72%
19. POBLES DEL SUD 1178 837 210 166 178 322 2891 15,28%
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19.1. El Forn d’Alcedo 102 81 31 14 10 23 261 20,03%
19.2. El Castellar-L'Oliv. 247 252 43 27 34 46 649 9,30%
19.3. Pinedo 102 95 21 11 34 32 295 12,04%
19.4. El Saler 56 29 18 40 22 57 222 22,09%
19.5. El Palmar 7 16 0 3 1 4 31 3,46%
19.6. El Perellonet 40 29 7 13 7 13 109 12,60%
19.7. La Torre 600 327 83 51 67 117 1245 24,01%
19.8. Faitanar 24 8 7 7 3 30 79 32,92%

C.M.: Castella-La Manxa; And.: Andalusia; Madr.: Madrid; C.L.: Castella i Lleó;
Estr.: Estranger.
Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Mapa 5.8
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En general, la distribució de la població procedent de comunitats castellano-

parlants i de l'estranger segueix la mateixa pauta que la població forana en general, la

qual cosa és lògica, ja que representa quasi la meitat del conjunt de la població no

nadiua.

Els majors percentatges de població nascuda a les comunitats autònomes

castellanoparlants, d'on procedeixen la major part de les persones foranes, es

localitzen als barris perifèrics de Les Moreres, Ciutat Fallera i Faitanar, a continuació,

cal fer esment d'El Calvari. En general, la població procedent de les comunitats

castellanoparlants es disposa, al sud del llit vell, en els barris més perifèrics, més enllà

del segon cinturó, destacant els agrupaments al voltant de l'Avinguda del Cid i del

carrer Sant Vicent, en particular en els grups de vivendes dels barris Soternes, La

Llum i Sant Marcel·lí. Al Nord del riu vell, a més dels barris esmentats, destaca la

zona septentrional formada pels barris Els Orriols, Torrefiel, Benicalap i Poble Nou,

que limita amb els barris de Ciutat Fallera i El Calvari, ja esmentats. A llevant, cal fer

esment de la presència de persones procedents de comunitats castellanoparlants al

barri de La Creu del Grau, envoltat per alguns altres amb notable presència: Ayora,

Camí Fondo, Penya-roja i L'Amistat.

Cal parar esment en aquells barris (representats al mapa 5.9) que, encara que

tenen una proporció de població forana menor a la mitjana de la ciutat, la ultrapassen

en considerar la població procedent de les comunitats autònomes castellanoparlants

esmentades. És el cas de Sant Isidre, La Creu Coberta, Malilla, La Malva-rosa,

Natzaret, L'Illa Perduda, el Camí de Vera i, sobretot, Les Moreres, barris tots ells

d'una disposició perifèrica i, si considerem un indicador econòmic comentat

posteriorment, en un estrat econòmic baix342.

                                                
342 Segons l'IVC (un índex definit més endavant, que pren valors entre 0 i 1), Sant Isidre (8.2) presenta
un valor 0,22; La Creu Coberta (9.3), 0,20; Malilla (10.3), 0,24;  La Malva-rosa (11.3), 0,12; Natzaret
(11.5), 0,03; Les Moreres (11,6), 0,04; L'Illa Perduda (13.1), 0,19, i el Camí de Vera (14.2), 0,28.
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Mapa 5.9
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Els percentatges de persones foranes i nascudes a comunitats

castellanoparlants o a l'estranger és il·lustratiu de com la ciutat ha anat «devorant»

(com diu D. Mollà.343) els antics nuclis urbans. Hi ha prou a advertir que els barris de

la ciutat que corresponen als pobles annexionats a la fi del segle XIX i començaments

del segle XX, presenten un percentatge de població forana i de població procedent de

comunitats autònomes castellanoparlants superior a les mitjanes de la ciutat (41,78% i

22,32%, respectivament). Així, per exemple: Benimaclet (47,25% i 25,52%), Els

Orriols (46,33% i 28,81%), Benicalap (45,97% i 28,70%), Patraix (44,40% i 23,29%)

i Benimàmet (42,17% i 24,86%)344.

Per demostrar que la norma social de la llengua oral pel que fa a la distribució

de les competències actives està determinada precisament per la presència de població

no nadiua345, hi haurà prou en establir la correlació entre el percentatge de

competència oral activa corresponent a cada barri i el percentatge de població forana

que no procedeix del domini lingüístic, val a dir, la suma de la població procedent de

les cinc comunitats autònomes castellanoparlants esmentades més l'estranger. En la

taula següent, 5.17, se sintetitzen els valors de la competència oral activa per a

cadascú dels barris i el percentatge de població forana, procedent de les comunitats

autònomes castellanoparlants i l'estranger.

                                                
343 «La ciutat, de fet, ha estat composta per molts nuclis ben segmentats, amb les seues característiques
pròpies; però la gran ciutat ha anat "devorant" els antics nuclis urbans, l'original distribució topològica
es veu submergida en la massa de la nova ciutat, d'edificis molt més alts, però d'elements gens
diferenciats funcionalment, però alhora més impersonal.» (Damià Mollà: «La ciutat de València: El
procés de metropolització», p. 366). Aquest fet, l'engoliment de pobles tradicionals, amb la situació
paradoxal que nuclis mil·lenaris canvien la seua composició, és ben interessant des de la perspectiva
dels estudis de sociolingüística de llengües en contacte, com, per exemple, el de J. L. Blas sobre
Campanar (vg. La interferencia lingüística en Valencia..., pp. 8-9, el qual continua el treball de J. R.
Gómez Molina, sobre Sagunt).
344 V. Torres; I. Villalba i L. Santana, en analitzar les dades sociolingüístiques del barri de Benimàmet,
fan una al·lusió a aquesta «aportació», en dir: «...el analfabetismo en la propia lengua es mucho mayor
en Benimàmet que en la media de la ciudad, sólo un 2,49% saben escribir en valenciano y un 39,22%
no conocen el valenciano en un barrio que hace sólo un siglo apenas conocía otra [lengua].»
(Benimàmet, p. 31).
345 Sobre els corrents migratoris i els factors prodiglòssics, per al cas del estudis de Barcelona, vegeu R.
L. Ninyoles, Idioma y poder social, pp. 36-38.
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TAULA 5.17. POBLACIÓ NASCUDA A CASTELLA-LA MANXA, ANDALUSIA , ARAGÓ, MADRID, CASTELLA-

LLEÓ I A L’ESTRANGER ALS BARRIS DE VALÈNCIA I COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA (> 3 A.)

(Ciutat de València, 1996, percentatges)

barris població forana castell. COA

1.1. La Seu 14,64% 58,61%
1.2. La Xerea 16,39% 43,25%
1.3. El Carme 15,61% 58,62%
1.4. El Pilar 21,52% 42,60%
1.5. El Mercat 16,55% 56,38%
1.6. Sant Francesc 12,76% 54,51%
2.1. Russafa 16,53% 52,46%
2.2. El Pla del Remei 13,22% 44,76%
2.3. Gran Via 14,67% 50,11%
3.1. El Botànic 15,55% 55,26%
3.2. La Roqueta 14,21% 55,75%
3.3. La Petxina 16,27% 53,21%
3.4. Arrancapins 15,64% 51,67%
4.1. Campanar 19,93% 53,91%
4.2. Les Tendetes 24,89% 47,48%
4.3. El Calvari 30,49% 25,20%
4.4. Sant Pau 24,37% 48,88%
5.1. Marxalenes 25,10% 42,78%
5.2. Morvedre 17,62% 52,05%
5.3. Trinitat 23,05% 47,62%
5.4. Tormos 25,75% 42,14%
5.5. Sant Antoni 19,70% 49,62%
6.1. Exposició 16,09% 48,07%
6.2. Mestalla 22,27% 42,81%
6.3. Jaume Roig 19,26% 39,96%
6.4. Ciutat Universitària 17,84% 51,69%
7.1. Nou Moles 26,01% 43,41%
7.2. Soternes 29,36% 41,20%
7.3. Tres Forques 26,24% 37,91%
7.4. La Fontsanta 25,26% 26,19%
7.5. La Llum 29,83% 30,70%
8.1. Patraix 23,29% 47,34%
8.2. Sant Isidre 23,59% 37,05%
8.3. Vara de Quart 25,53% 40,32%
8.4. Safranar 23,27% 40,72%
8.5. Favara 23,60% 48,77%
9.1. La Raiosa 21,10% 47,73%
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9.2. L’Hort de Senabre 24,18% 41,07%
9.3. La Creu Coberta 24,37% 47,75%
9.4. Sant Marcel·lí 29,13% 43,63%
9.5. Camí Real 23,15% 27,99%
10.1. Montolivet 19,10% 49,64%
10.2. En Corts 20,34% 46,51%
10.3. Malilla 23,34% 40,58%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 17,26% 62,38%
10.5. Na Rovella 25,14% 30,37%
10.6. La Punta 18,76% 55,20%
11.1. El Grau 19,38% 52,76%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 13,71% 68,44%
11.3. La Malva-rosa 22,34% 52,43%
11.4. Beteró 21,28% 53,35%
11.5. Natzaret 23,83% 49,52%
11.6. Les Moreres 47,90% 44,31%
12.1. Aiora 25,15% 41,07%
12.2. Albors 23,41% 45,29%
12.3. La Creu del Grau 29,92% 38,13%
12.4. Camí Fondo 25,51% 41,55%
12.5. Penya-roja 24,85% 45,50%
13.1. L’Illa perduda 22,75% 45,41%
13.2. Ciutat Jardí 23,74% 46,21%
13.3. L’Amistat 25,63% 40,78%
13.4. La Vega Baixa 20,03% 44,74%
13.5. La Carrasca 22,20% 49,71%
14.1. Benimaclet 25,52% 47,12%
14.2. Camí de Vera 22,91% 39,04%
15.1. Els Orriols 28,81% 33,90%
15.2.Torrefiel 28,95% 38,09%
15.3.Sant Llorenç 26,28% 41,46%
16.1. Benicalap 28,70% 31,61%
16.2. Ciutat Fallera 32,52% 22,19%
17.1. Benifaraig 4,01% 94,28%
17.2. Poble Nou 27,30% 42,77%
17.3. Carpesa 17,61% 74,41%
17.4. Cases de Bàrcena 20,43% 75,82%
17.5. Mauella 13,70% 84,72%
17.6. Massarojos 10,97% 81,97%
17.7. Borbotó 5,48% 93,11%
18.1. Benimàmet 24,86% 39,78%
18.2. Beniferri 21,72% 44,55%
19.1. El Forn d’Alcedo 20,03% 67,21%
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19.2. El Castellar-l’Oliveral 9,30% 83,69%
19.3. Pinedo 12,04% 80,05%
19.4. El Saler 22,09% 61,69%
19.5. El Palmar 3,46% 97,26%
19.6. El Perellonet 12,60% 73,07%
19.7. La Torre 24,01% 48,91%
19.8. Faitanar 32,92% 57,32%

Font: Síntesi dels resultats de les taules anteriors.

Per al conjunt dels barris de la ciutat, el coeficient de correlació simple

presenta un valor de -0,745, val a dir, molt forta o alta, i de signe negatiu, amb la qual

cosa R2 és igual a 0,556. En el gràfic 5.3 hi ha la representació del núvol de dispersió

corresponent als valors de les dues variables, així com la recta de regressió

corresponent. La relació establerta és més estreta encara si considerem els barris dels

districtes perifèrics, val a dir, els 17, 18 i 19, el coeficient de correlació lineal per a les

dues variables presenta un valor de R=-0,905, una correlació també inversa però molt

alta, amb un valor de R2 igual a 0,820 (vegeu el gràfic 5.4)346

                                                
346 Hi ha diverses escales per interpretar el valor del coeficient de correlació (R). Per exemple, R. Sierra
Bravo (Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios, p. 506) proposa la següent:
     + 0.70 molt forta.
+ 0,50 a 0,69 substancial
+ 0,30 a 0,49 moderada
+ 0,10 a 0,29 baixa
+ 0,01 a 0,09 menyspreable
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R. Fasold, arreplega l'escala de Guilford i Williams, que aplica a qüestions sociolingüístiques (vg. La
sociolingüística de la sociedad. Introducción a la sociolingüística, Madrid, Visor, 1996, p. 170),
segons la qual:
+ 0,90 a 0,99 correlació molt alta; relació molt dependent
+ 0,70 a 0,90 correlació alta; relació marcada
+ 0,40 a 0,70 correlació moderada; relació important
+ 0,20 a 0,40 correlació baixa; relació clara, però petita
+ 0,01 a 0,20 correlació petita; relació quasi insignificant.
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Gràfic 5.3

Barris de la ciutat de València

y = -1,6793x + 0,8611

R 2 = 0,556
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Gràfic 5.4
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La conclusió d'aquest epígraf és clara: es pot establir una relació alta entre la

competència oral activa i la mobilitat social horitzontal, en concret, la presència de

població forana que no provinga del domini lingüístic. Amb aquesta tesi es pot tancar

la segona de les etapes de la demostració general d'aquest capítol. En el primer

s'estudiava la dinàmica evolutiva de les competències orals i en el segon s'ha establert

la relació amb la mobilitat horitzontal. Ara bé, aquestes conclusions es refereixen

només a una part d'allò que s'ha anomenat abans norma social de la llengua oral,

concretament a les competències orals. Per a que l'estudi siga definitiu ha de

contemplar la referència als usos. S'haurà d'estudiar l'ús de la llengua oral i establir la

relació entre competències i usos, pel que fa a la llengua oral. Com en el cas de les

competències, l'estudi de l'ús intenta delimitar les característiques de la seua

variabilitat per al cas de la ciutat de València; també, l'establiment de relació s'haurà

de fonamentar en el càlcul de correlacions. Aquests dos són els assumptes dels quals

tracten respectivamet els dos epígrafs següents.

5.3. Estudi de l'ús de la llengua oral o la regla d'inhibició del

valencià a València

L'estudi de l'ús de la llengua oral ha d'enfrontar algunes dificultats

metodològiques notables. En primer lloc, per estudiar les competències disposem de

dos tipus de fonts, les dades de les enquestes sociolingüístiques i les dades padronals,

concretament i fonamental els resultas d'E-93 i P-96. Per estudiar l'ús, però, només

disposem de la font de les enquestes, ja que el padró no inclou preguntes sobre l'ús.

Per al cas de l'ús no es poden, per tant, establir les comparacions que anteriorment es

plantejaven respecte de les competències orals, entre dues fonts, ni tampoc fer servir

valors relatius als districtes o barris, amb els quals poder establir coeficients de

correlació. Una segona dificultat, no menor, té a veure amb la interpretació atribuïda a

les dades de l'enquesta sociolingüística esmentada. Anteriorment han estat proposats
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arguments per justificar l'equivalència tendencial entre les respostes sobre

competències als qüestionaris sociolingüístics habitual i la competència «real» de la

població. El problema rau, doncs, en la validesa de la qüestió per l'ús347. La tercera

dificultat té a veure amb el fet que, fins ara, només disposem d'una enquesta d'ús a la

ciutat de València, la realitzada en 1993, i, no hi ha estat realitzada, estudiada i

publicada cap enquesta única per a tot el domini lingüístic 348. Per últim, no resulta

trivial la dificultat metodològica de plantejar preguntes sobre assumptes conflictius,

com és el cas de la llengua dels valencians a València, si hem de fer cas del dictamen

del Consell Valencià de Cultura esmentat adés349.

Per superar aquestes dificultats, l'estudi intentarà establir allò que s'anomenarà

la regla d'inhibició del valencià a València, concepte que s'explica a continuació.

Potser siga qüestionable la validesa de les respostes sobre l'ús de la llengua

considerades aïlladament i de forma absoluta. Ara bé, la consideració conjunta o

relativa de les respostes es presenta com un procediment més fèrtil. Així, es pot

establir la distància que determinat grup social percep entre l'ús que realitza en un

àmbit i en un altre.

                                                
347 És a dir, de si les qüestions són realment indicadors vàlids de les dimensions teòricament elaborades
i sotmeses a mesurament (Renate Mayntz; Kurt Holm; Peter Hübner: Introducción a los métodos de la
sociología empírica , Madrid, Alianza, 1975 (AU; 131), cap. 5é, pp. 133-157).
348 R. L. Ninyoles va recordar aquest fet en la seua participació en les IX Jornades de Sociolingüística
(Alcoi, 19-20 de maig de 2000), al fil d'una revisió sobre la noció «conflicte lingüístic», i com a
exemple de la seua vigència per explicar les actuacions polítiques. Aracil va escriure en 1977 un text
amb el significatiu títol «Projecte per a una institució per a l’ús del català», que es troba compilat a
Papers de Sociolingüística, p. 219-228.
349 Les dificultats per realitzar una recerca sociològica en un context que evoca un conflicte és un tema
amb una certa tradició en la Història de la Sociologia. Les discrepàncies entre els sociòlegs de l'Escola
de Frankfurt i els seus col·legues nord-americans quan als anys de l'exili compartiren el Radio
Research Project a Princenton i, sobretot, els Estudis sobre el Prejudici, derivaren en bona mesura de
diferències al voltant d'aquesta qüestió. Vg. les crítiques a Paul F. Lazarsfeld, un cas paradigmàtic
d'aquest nou estil de treball sociològic, desenvolupat per la Sociologia estandard nordamericana, de
Theodor W. Adorno, en «Scientific Experiences of a European Scholar in America», en The
Intellectual Migration: Europe and America, 1930-1960, ed. Donald Fleming y Bernard Bailyn.
Cambridge, Mass. trad. cast., Consignas, Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp. 111-117, i Introducción
a la Sociología, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 99-100 i 181-182. Vg. també: M. García Ferrando: «La
encuesta», en M. García Ferrando; Jesús Ibáñez; Francisco Alvira: El análisis de la realidad social.
Métodos y técnicas de investigación, Madrid, Alianza, 1986 (AUT; 105), pp. 123-152.
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La metàfora del «mercat lingüístic», segons l'expressió de Bourdieu, resulta

particularment pertinent. El valor d'una mercaderia, i els diners en són un cas

paradigmàtic, sempre és relatiu al mercat on s'intercanvia. Per exemple, amb una

economia forta, la moneda pròpia gaudirà d'una alta cotització en països d'economies

més febles, i a l'inrevés, amb una economia feble la moneda pròpia pot intercanviar-se

per menys mercaderies o mercaderies menys valuoses que al propi país. La

comparació entre els equivalents interns i externs ofereix una bona estimació del valor

d'una moneda i, per tant, de la fortalesa d'una economia. Una llengua minoritzada,

com una moneda devaluada, és aquella llengua que té limitat el seu ús formal o

públic, i es redueix paulatinament a un ús informal o domèstic, fins esdevenir una

criptollengua o desaparéixer. Altrament dit, que el seu valor extern és menor que el

seu valor intern. Una llengua minoritzadora és aquella que precisament s'exhibeix

més que no pas es parla a la llar. A cada regla d'inhibició d'una llengua minoritzada, li

correspon una regla d'exhibició d'una llengua minoritzadora. És clar que les categories

de llengua minoritària i de llengua minoritzada no necessàriament han de coincidir. Hi

ha casos en els quals una llengua minoritzada potser no siga minoritària (i no hi ha

dubte que durant segles passats aquesta ha estat la situació del valencià a València),

així com també es poden adduir exemples en els quals una llengua minoritària no

estaria minoritzada, ja que el seu ús públic seria superior al seu ús privat (a València,

és el cas, per exemple, del llatí durant l'Edat Mitjana i d'altres llengües de culte). Del

que es tracta en aquest epígraf és, per tant, d'intentar determinar la regla d'inhibició

del valencià a València, val a dir, del progressiu retraiment del seu ús a l'àmbit privat.

La inhibició de la llengua és un fenomen conegut350, del que es tracta és d'elaborar un

model per quantificar-lo.

                                                
350 «Avui [1988], a la ciutat de València, a les zones més cèntriques, on visc, no és gaire freqüent de
sentir-hi parlar valencià al carrer. Cal anar cap als barris perifèrics, o millor als pobles de la rodalia
immediata, per sentir enraonar la gent en valencià d'una manera habitual. El més alarmant de tot això és
la distribució per edats d'aquesta castellanització: si, com acabe de dir, al centre de València no és en
general gaire freqüent sentir-hi el valencià, això és particularment cert entre xiquets i adolescents, la
qual cosa compromet greument qualsevol projecte de redreçament de la llengua. Aquesta greu
distribució per edats de la castellanització lingüística es dóna d'una manera similar, si bé amb graus
diferents, per totes les àrees urbanes.
»Cal dir, tanmateix, que entre la gent no immigrant de la Ciutat que supera els 40 anys la capacitat
d'expressar-se en valencià és molt més alta que un observador superficial no podria deduir a primera
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Igual que per a estimar el valor d'una moneda sempre se l'ha de comparar amb

un altre patró, partirem d'un esquema formal, sobre el qual caldrà precisar les

particulars modulacions que ofereix el cas valencià. L'esquema formal parteix de la

distinció entre els diferents espais d'ús de la llengua 351, que s'organitzen en l'eix

privat-públic, en el qual distingirem dos moments intermedis, i es relacionen amb

funcions socials distintes. Així s'origina el següent esquema 5.2. El que importa no és

tant la perfecció d'aquest esquema formal, òbviament sempre perfectible, sinó

descriure els desplaçaments, les determinacions que rep en les respostes a les

qüestions sobre l'ús de la llengua.

ESQUEMA 5.2. DISTRIBUCIÓ FORMAL DELS ÀMBITS D'ÚS, SEGONS ELS ESPAIS I LES

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES

ús privat ús semiprivat ús semipúblic ús públic
relacions personals família amistats
relacions laborals amb

companys/es
amb relacions
externes

relacions comercials botigues
tradicionals

grans
superfícies

relacions
impersonals

carrer

En la taula següent, 5.18, se sintetitzen els percentatges que obtenen les

respostes «sempre en valencià» i «generalment en valencià» en l'enquesta E-93,

                                                                                                                               

vista. Aquesta gent coneixen molt sovint la llengua, l'han usada de més menuts, però ara ja no l'usen
gaire, i sobretot no l'usen en el seu tracte formal o amb desconeguts; per a aquestes persones l'ús del
valencià es redueix quasi al cercle familiar i, a voltes, ni tan sols això perquè als fills, en particular, els
parlen en castellà. Habitualment, a la Ciutat de València, jo m'adrece als desconeguts en valencià, cosa
no gaire corrent, per cert; en la franja de població a què m'acabe de referir obtinc més respostes en
valencià que no es pensaria en principi, i moltes més encara quan, després d'una certa batalla amb
l'interlocutor, aquest comença a titubejar i a l'últim parla en valencià.» (Ramon Lapiedra: Present i
avenir del català al País Valencià, pp. 7-8).
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respecte dels àmbits esmentats i per a diferents grups socials, que es distingeixen en

les diferents files. No cal explicar que les respostes generals sobre l'ús del valencià a

diversos àmbits s'entendran referides a la llengua oral.

Abans de continuar amb el fil argumental sobre la regla d'inhibició del

valencià, cal comentar alguns dels resultats. La mitjana se situa en el 20,4%, però

s'eleva fins al 42,3% per a les persones nascudes a L'Horta, el 39,2% per al cas dels

residents abans de 1940, i el 36,8% per a les persones ocupades a l'Agricultura. Els

percentatges menors corresponen als nascuts a la resta d'Espanya (menys d'un 3%),

les persones que busquen la primera ocupació i els procedents de la resta del món

(6,6%). El conjunt de taules, amb el detall dels resultats, segons les diferents

variables, s'arreplega a l'annex VI. Les columnes de la taula arrepleguen els àmbits

d'ús, ordenats de major a menor percentatge d'esquerra a dreta. Les dues taules

següents, la taula 5.19 i 5.20, són reelaboracions de la taula 5.18. En el primer cas, s'hi

arrepleguen els índexs derivats d'atribuir el valor 100 al resultat de l'ús a casa de

cadascú dels grups; en el segon cas, els índexs s'estableixen tot atribuint el valor 100

al percentatge d'ús del conjunt de la població.

                                                                                                                               
351 Sobre la noció d'àmbit d'ús, vg. E. Boix; F. X. Vila: Sociolingüística de la llengua catalana , pp. 88
ss.
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TAULA 5.18.– ÚS DEL VALENCIÀ ALS DIVERSOS ÀMBITS, SEGONS L'ENQUESTA DE 1993

(PERCENTATGES)

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

família tradic. amistats comp. externes superf. carrer
Població 20,43% 14,40% 13,05% 10,54% 10,02% 7,47% 7,02%
Homes 19,54% 11,95% 12,90% 11,56% 10,37% 7,77% 6,83%
Dones 21,23% 16,60% 13,18% 9,42% 9,63% 7,19% 7,19%
nascuts Val. 23,76% 16,60% 15,62% 13,52% 12,27% 8,93% 8,77%
resta L'Horta 42,37% 20,33% 30,50% 20,00% 20,00% 13,55% 11,86%
resta província 24,35% 17,94% 12,82% 4,54% 6,06% 5,12% 3,84%
resta PV 27,65% 18,08% 18,08% 16,25% 17,50% 11,70% 11,70%
resta Espanya 2,94% 0,84% 0,84% 0,95% 0,955 1,26% 0,42%
resta món 6,66% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 6,66% 6,66%
15-24 anys 13,67% 10,68% 5,98% 5,60% 5,14% 4,70% 3,84%
25-34 anys 19,13% 12,91% 12,44% 10,50% 10,05% 8,13% 7,17%
35-44 anys 15,46% 9,94% 8,83% 8,23% 7,05% 6,62% 4,97%
45-54 anys 24,52% 11,94% 11,94% 9,45% 10,81% 8,80% 7,54%
55-64 anys 29,41% 21,56% 21,56% 16,40% 17,05% 13,07% 12,41%
65 i més anys 24,57% 21,71% 21,14% 17,94% 14,40% 5,14% 8,00%
res. abans 1940 39,28% 33,33% 32,73% 29,16% 26,66% 14,28% 16,66%
res. 1940-1950 27,13% 16,27% 16,27% 12,96% 14,67% 10,07% 9,30%
res. 1950-1960 12,92% 6,74% 6,74% 6,87% 5,59% 3,93% 2,24%
res. 1960-1970 16,80% 11,88% 9,42% 9,41% 8,55% 7,78% 6,96%
res. 1970-1980 14,75% 9,50% 6,22% 4,62% 4,62% 3,60% 3,27%
res. 1980-1990 19,04% 14,28% 15,87% 11,47% 9,83% 11,11% 6,34%
res. post. 1990 20,83% 16,66% 20,83% 8,33% 12,50% 8,33% 12,50%
Sense estudis 30,35% 35,71% 28,57% 25,00% 25,00% 12,50% 17,85%
Primaris 24,41% 18,06% 16,72% 13,67% 11,91% 6,68% 7,35%
Nivell educ. I 25,35% 20,84% 18,59% 15,32% 13,81% 7,60% 9,01%
Bat. elemental 19,21% 9,17% 10,48% 7,10% 7,61% 6,55% 4,80%
For. profes. 14,14% 9,09% 9,09% 9,67% 9,67% 7,07% 7,07%
Batx. superior 17,83% 12,97% 9,72% 8,38% 7,14% 5,94% 3,78%
Nivell educ. II 17,73% 10,52% 9,94% 8,06% 7,85% 6,34% 4,87%
Univ. mitjans 20,00% 14,00% 9,00% 8,60% 9,67% 9,00% 8,00%
Univ. superiors 18,18% 12,58% 13,28% 10,79% 10,07% 9,79% 9,09%
Nivell educ. III 18,93% 13,16% 11,52% 9,91% 9,91% 9,46% 8,64%
Agricultura... 36,84% 26,31% 31,57% 35,29% 35,29% 15,78% 15,78%
Indústria 21,19% 14,56% 15,89% 12,83% 12,16% 9,27% 9,27%
Construcció 17,77% 6,66% 6,66% 7,69% 5,12% 6,66% 4,44%
Comerç 20,38% 15,53% 9,70% 6,00% 2,97% 2,91% 2,91%
Serveis 19,45% 11,35% 11,62% 9,34% 9,61% 6,75% 12,43%
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Faenes llar 24,88% 20,73% 17,51% 14,40% 14,40% 9,21% 15,20%
Estudiants 15,55% 12,77% 8,88% 7,18% 7,18% 6,66% 7,77%
Emp. a/assalar. 22,22% 11,11% 5,55% 5,55% 5,55% 0,00% 0,00%
Emp. s/assalar. 34,61% 21,79% 17,94% 10,38% 8,97% 11,53% 10,25%
Cooperativ. 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%
Treb. fix 20,38% 10,79% 12,30% 10,38% 10,38% 7,69% 6,53%
Treb. eventual 15,04% 7,07% 6,19% 3,57% 3,57% 5,30% 3,53%
Treb. s/remun. 15,15% 12,12% 9,09% 6,25% 3,12% 0,00% 3,03%
Atur. a/subsid. 15,38% 15,38% 7,69% 8,33% 8,33% 7,69% 11,53%
Atur. s/subsid. 13,33% 15,00% 8,33% 12,96% 12,96% 6,66% 6,66%
Jubil./pension. 13,33% 20,21% 20,76% 20,14% 17,77% 8,74% 10,38%
Bus. 1a oc. 6,66% 8,88% 4,44% 4,54% 4,54% 4,44% 4,44%

Font: Síntesi de l'elaboració pròpia d'E-93 (vg. annex VI). Han estat ombrejades la
columna de l'ús a casa i les sèries de files alternatives, que corresponen al valor global
de la població, als resultats per gènere, per lloc de naixement, per edat, per temps de
residència, per formació, per sector laboral i per tipus d'ocupació, respectiament.

TAULA 5.19.– ÚS DEL VALENCIÀ ALS DIVERSOS ÀMBITS, SEGONS L'ENQUESTA DE 1993 (INDICADORS

HORITZONTALS)

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, indicadors: casa=100)

tradic. amistats comp. externes superf. carrer
Població 70,48 63,88 51,59 49,05 36,56 34,36
Homes 61,16 66,02 59,16 53,07 39,76 34,95
Dones 78,19 62,08 44,37 45,36 33,87 33,87
nascuts Val. 69,87 65,74 56,90 51,64 37,58 36,91
resta Horta 47,98 71,98 47,20 47,20 31,98 27,99
resta província 73,68 52,65 18,64 24,89 21,03 15,77
resta PV 65,39 65,39 58,77 63,29 42,31 42,31
resta Espanya 28,57 28,57 32,31 32,31 42,86 14,29
resta món 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15-24 anys 78,13 43,75 40,97 37,60 34,38 28,09
25-34 anys 67,49 65,03 54,89 52,54 42,50 37,48
35-44 anys 64,29 57,12 53,23 45,60 42,82 32,15
45-54 anys 48,69 48,69 38,54 44,09 35,89 30,75
55-64 anys 73,31 73,31 55,76 57,97 44,44 42,20
65 i més anys 88,36 86,04 73,02 58,61 20,92 32,56
res. abans 1940 84,85 83,32 74,24 67,87 36,35 42,41
res. 1940-1950 59,97 59,97 47,77 54,07 37,12 34,28
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res. 1950-1960 52,17 52,17 53,17 43,27 30,42 17,34
res. 1960-1970 70,71 56,07 56,01 50,89 46,31 41,43
res. 1970-1980 64,41 42,17 31,32 31,32 24,41 22,17
res. 1980-1990 75,00 83,35 60,24 51,63 58,35 33,30
res. post. 1990 79,98 100,00 39,99 60,01 39,99 60,01
Sense estudis 117,66 94,14 82,37 82,37 41,19 58,81
Primaris 73,99 68,50 56,00 48,79 27,37 30,11
Nivell educ. I 82,21 73,33 60,43 54,48 29,98 35,54
Batx. elemental 47,74 54,55 36,96 39,61 34,10 24,99
Formació profes. 64,29 64,29 68,39 68,39 50,00 50,00
Batx. superior 72,74 54,51 47,00 40,04 33,31 21,20
Nivell educ. II 59,33 56,06 45,46 44,28 35,76 27,47
Univ. mitjans 70,00 45,00 43,00 48,35 45,00 40,00
Univ. superiors 69,20 73,05 59,35 55,39 53,85 50,00
Nivell educ. III 69,52 60,86 52,35 52,35 49,97 45,64
Agricultura... 71,42 85,69 95,79 95,79 42,83 42,83
Indústria 68,71 74,99 60,55 57,39 43,75 43,75
Construcció 37,48 37,48 43,28 28,81 37,48 24,99
Comerç 76,20 47,60 29,44 14,57 14,28 14,28
Serveis 58,35 59,74 48,02 49,41 34,70 63,91
Faenes llar 83,32 70,38 57,88 57,88 37,02 61,09
Estudiants 82,12 57,11 46,17 46,17 42,83 49,97
Emp. a/assalar. 50,00 24,98 24,98 24,98 0,00 0,00
Emp. s/assalar. 62,96 51,83 29,99 25,92 33,31 29,62
Cooperativ. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Treb. fix 52,94 60,35 50,93 50,93 37,73 32,04
Treb. eventual 47,01 41,16 23,74 23,74 35,24 23,47
Treb. s/remun. 80,00 60,00 41,25 20,59 0,00 20,00
Atur. a/subsid. 100,00 50,00 54,16 54,16 50,00 74,97
Atur. s/subsid. 112,53 62,49 97,22 97,22 49,96 49,96
Jubil./pension. 151,61 155,74 151,09 133,31 65,57 77,87
Bus. 1a oc. 133,33 66,67 68,17 68,17 66,67 66,67

Font: Elaboració pròpia de taula 5.18.

TAULA 5.20.– ÚS DEL VALENCIÀ ALS DIVERSOS ÀMBITS, SEGONS L'ENQUESTA DE 1993 (INDICADORS

VERTICALS)

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, indicadors: població=100)

tradic. amistats comp. externes superf. carrer
Població 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Homes 82,99 98,85 109,68 103,49 104,02 97,29
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Dones 115,28 101,00 89,37 96,11 96,25 102,42
nascuts Val. 115,28 119,69 128,27 122,46 119,54 124,93
resta Horta 141,18 233,72 189,75 199,60 181,39 168,95
resta província 124,58 98,24 43,07 60,48 68,54 54,70
resta PV 125,56 138,54 154,17 174,65 156,63 166,67
resta Espanya 5,83 6,44 9,01 953,09 16,87 5,98
resta món 46,25 0,00 0,00 0,00 89,16 94,87
15-24 anys 74,17 45,82 53,13 51,30 62,92 54,70
25-34 anys 89,65 95,33 99,62 100,30 108,84 102,14
35-44 anys 69,03 67,66 78,08 70,36 88,62 70,80
45-54 anys 82,92 91,49 89,66 107,88 117,80 107,41
55-64 anys 149,72 165,21 155,60 170,16 174,97 176,78
65 i més anys 150,76 161,99 170,21 143,71 68,81 113,96
res. abans 1940 231,46 250,80 276,66 266,07 191,16 237,32
res. 1940-1950 112,99 124,67 122,96 146,41 134,81 132,48
res. 1950-1960 41,43 41,43 53,01 38,10 39,03 24,09
res. 1960-1970 176,26 139,76 136,97 152,95 197,96 310,71
res. 1970-1980 65,97 47,66 43,83 46,11 48,19 46,58
res. 1980-1990 99,17 121,61 108,82 98,10 148,73 90,31
res. post. 1990 115,69 159,62 79,03 124,75 111,51 178,06
Sense estudis 247,99 218,93 237,19 249,50 167,34 254,27
Primaris 125,42 128,12 129,70 118,86 89,42 104,70
Nivell educ. I 144,72 142,45 145,35 137,82 101,74 128,35
Batx. elemental 63,68 80,31 67,36 75,95 87,68 68,38
Formació profes. 70,41 73,07 92,10 96,22 86,96 98,61
Batx. superior 90,07 74,48 79,51 71,26 79,52 53,85
Nivell educ. II 73,06 76,17 76,47 78,34 84,87 69,37
Univ. mitjans 97,22 68,97 81,59 96,51 120,48 113,96
Univ. superiors 87,36 101,76 102,37 100,50 131,06 129,49
Nivell educ. III 91,39 88,28 94,02 98,90 126,64 123,08
Agricultura... 182,71 241,92 334,82 352,20 211,24 224,79
Indústria 101,11 121,76 121,73 121,36 124,10 132,05
Construcció 46,25 51,03 72,96 51,10 89,16 63,25
Comerç 107,85 74,33 56,93 29,64 38,96 41,45
Serveis 78,82 89,04 88,61 95,91 90,36 177,07
Faenes llar 143,96 134,18 136,62 143,71 123,29 216,52
Estudiants 88,68 68,05 68,12 71,66 89,16 110,68
Emp. a/assalar. 77,15 42,53 52,66 55,39 0,00 0,00
Emp. s/assalar. 151,32 137,47 98,48 89,52 154,35 146,01
Cooperativ. 115,69 127,66 158,06 166,27 223,03 237,32
Treb. fix 74,93 94,25 98,48 103,59 102,95 93,02
Treb. eventual 49,10 47,43 33,87 35,63 70,95 50,28
Treb. s/remun. 101,42 70,47 54,07 30,09 0,00 44,36
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Atur. a/subsid. 92,65 58,35 88,43 86,50 106,95 160,36
Atur. s/subsid. 90,36 53,33 95,86 105,62 74,58 75,94
Jubil./pension. 99,41 68,07 100,70 88,85 64,50 87,52
Bus. 1a oc. 49,50 34,63 100,00 74,92 86,72 115,63

Font: Elaboració pròpia de taula 5.18.

A partir de la taula 5.19, més concretament fent servir els resultats generals de

la població, es pot reformular l'esquema 5.2 per al cas de la ciutat de València i per al

període de l'enquesta. S'elabora així l'esquema 5.3, en el qual s'indiquen les

reduccions que pateix cada índex (de la taula 5.19) en cadascú dels àmbits.

ESQUEMA 5.3. DISTRIBUCIÓ REALS DELS ÀMBITS D'ÚS, SEGONS ELS ESPAIS I LES FUNCIONS

LINGÜÍSTIQUES

ús privat ús semiprivat ús semipúblic ús públic
relacions personals família

(100%)
amistats

(-36,12%)
relacions laborals companys/es

(-50,41%)
externes

(-50,95%)
relacions comercials tradicionals

(-29,52%)
superfícies
(-63,44%)

relacions
impersonals

carrer
(-65,64%)

regla
aproximada

- 1/3

regla
aproximada

-1/2

regla
aproximada

- 2/3

Font: Elaboració pròpia. Els percentatges representen el percentatge de minva de l'ús
respecte del percentatge de l'ús sempre o generalment a la casa.



El valencià a València 267

La comparació entre els esquemes 5.2 i 5.3 serveix per determinar la regla

d'inhibició del valencià a València, per al període de referencia de l'enquesta (1993).

Podem observar com

a) La cel·la referida al comerç a les botigues tradicionals, que en l'esquema

formal s'havia ubicat a la columna corresponent a l'espai semipúblic es desplaça cap a

l'esquerra, presentant un valor superior fins i tot a la de la cel·la corresponent a les

amistats. Aquest desplaçament accentua més la diferència entre les relacions

comercials a les botiques tradicionals i a les grans superfícies, un assumpte repetit en

les entrevistes realitzades352. Aquest desplaçament resulta particularment interessant

des del procés de transició de la societat valenciana cap a un model de consum

insostenible que es pot relacionar amb la proliferació de grans superfícies353.

b) Les relacions externes del treball, que havien estat ubicades en la columna

d'ús públic, es desplacen a la columna de l'espai semipúblic, tornant-se equivalents a

les relacions amb els companys. L'estudi de la llengua a les relacions laborals ha estat

escassament estudiat al cas valencià. Tanmateix, es podria formular la hipòtesi que

aquest desplaçament s'hauria de relacionar amb l'estructura productiva terciaritzada,

on prolifera la petita i molt petita empresa.

La darrera fila de l'esquema 5.3 estableix allò que es podria considerar la regla

aproximada d'inhibició per a cadascuna de les columnes, val a dir, per a cadascú dels

espais d'ús de la llengua. En l'espai semiprivat, que correspon a l'àmbit de les amistats

i del comerç tradicional, hi ha una minva respecte de l'ús a l'espai privat, a la casa,

equivalent a 1/3, aproximadament. En el cas de l'espai semipúblic, la minva

corresponent representa aproximadament un 50% respecte del valor de l'espai privat,

val a dir, -1/2. Per últim, en el cas de l'espai públic, la minva representa 2/3 dels

                                                
352 Una entrevistada afirma: «En el meu barri [Morvedre] hi ha moltes botigues que parlen valencià, i
tens sorpreses, i dius, mira, no m'ho esperava!». Un altre entrevistat: «[A la ciutat] tot el món, castellà.
El valencià no se sent ni a El Corte Inglés, ni als magatzems.». Els supermercats i els mercats
tradicionals són percebuts com a molt diferents des de la perspectiva sociolingüística, els primers
s'aproximarien a les grans superfícies, encara que de forma matissada segons la ubicació; mentre que
els mercats tradicionals correspondrien més al model de la petita botiga. Una entrevistada afirma: «Al
Mercadona  de Malilla no es parla [valencià], ni escoles parlar valencià com al Mercadona de Literato
Azorín, que està a Russafa, o al mercat de Russafa, que és un altre món...»
353 R. Almenar; E. Bono; E. Garcia: La sostenibilidad del desarrollo: el caso valenciano, València,
Fundació Bancaixa, 1998, reed. 2000.
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resultats de l'espai privat. En conjunt, doncs, la sèrie -1/3, -1/2, -2/3 representaria la

regla d'inhibició del valencià a València per a l'any de referència.

Des de la perspectiva de la planificació lingüística, una regla d'inhibició com

l'anterior podria molt bé traduir-se en la recomanació d'una estratègia d'allò que ha

estat anomenat «bilingüisme passiu», segons la qual la política lingüística animaria

que els valencianoparlants mantingueren l'ús de la seua llengua pròpia quan es

relacionen amb algú que els parla en una altra llengua, fet que (segons les dades

anteriors) permetria teòricament triplicar la presència social del valencià en les

relacions públiques. Aquesta estratègia, però, no ha estat exempta de crítiques pel que

fa a la seua virtutalitat normalitzadora354.

La noció de regla d'inhibició de la llengua permet una aproximació a l'estudi

de l'ús que pretén bandejar les dificultats assenyalades al començament d'aquest

epígraf. Es tracta d'un recurs per acostar-nos al fenòmen de la inhibició i a la seua

dinàmica. Lògicament, l'establiment dels valors de distintes regles d'inhibició a

diversos llocs i en temps diferents permetria establir amb més rigor la validesa de les

nocions exposades i la seua adequació per a l'estudi de l'ús de la llengua.

Encara que l'anàlisi de les taules precedents (5.18, 5.19 i 5.20) permetria

avançar alguns lligams entre competències i ús (vegeu, per exemple, els percentatges

d'ús als diversos espais de la població forana) no és aquesta la seua pretensió bàsica.

Després de l'estudi sobre els usos de la llengua oral, cal tornar al fil argumental

principal. Estudiades les competències i exposada la seua relació amb la mobilitat

social, l'actual estudi dels usos serveix de preludi a l'intent de establir la relació entre

competències i usos orals. D'aquesta manera es conclouria l'estudi de la norma social

de la llengua oral. L'establiment d'aquest pas en l'argumentació és el tema del següent

epígraf.

                                                
354 Vallverdú 1993: 82-84.
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5.4. Competències i usos de la llengua oral

En cert sentit, la relació entre la competència i l'ús recorda una qüestió

clàssica, que afecta camps amplíssims de la reflexió humana, com ara l'Ètica o la

Pedagogia. Hi ha prou a pensar en la equació socràtica entre el coneixement i la virtut,

o els escrits d'Aristòtil sobre el paper de l'aprenentatge en l'accés a la felicitat355, per

veure que ens trobem, en definitiva, davant d'una altra versió de la irresoluble

demanda per la relació entre el saber i el fer, entre el conéixer i el practicar. És clar,

d'una banda, que la competència oral és condició necessària de l'ús de la llengua

parlada, però, d'altra, no resulta condició suficient. D'altra manera, no es produiria la

regla d'inhibició que hem vist a l'epígraf anterior. Per estudiar la relació entre

competències i ús s'introduiran en aquest epígraf dos índex, que seran formulats

respecte dels grups socials que hem vist detallats anteriorment. El primer s'anomenarà

índex de sobrecompetència; el segon, índex d'expectativa. A continuació s'explicarà i

es calcularà l'índex de sobrecompetència, ja que els seus components ja han aparegut

al text; més endavant, abans d'explicar l'índex d'expectativa, s'hauran d'introduir

explicacions complementàries.

Abans, a propòsit de la regla d'inhibició de la llengua, s'ha relacionat el

concepte habitual de llengua minoritzada amb la diferència entre l'ús privat i l'ús

públic (i, lògicament, amb la gradació de l'ús semi-privat i de l'ús semi-públic). Ara,

es tracta de completar aquesta afirmació. Quan hi ha una llengua minoritzada i podem

establir una relga d'inhibició, hi ha no només una distància entre l'ús privat i l'ús

públic, sinó també entre la competència i l'ús privat i, lògicament, entre la

competència i l'ús públic. Si representem l'ús privat amb la lletra U (majúscula) i l'ús

                                                
355 Per exemple, Aristòtil escriu a la seua Ètica a Nicòmac: «...la felicitat és, en certa manera,
accessible a tothom, ja que no hi ha home a qui no siga possible assolir la felicitat mitjançant un cert
estudi i la necessària cura, a menys que la natura l'haja fet completament incapaç de tota virtut.» (llibre
primer, capítol seté).
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públic amb u (minúscula), i anomenem IS a l'índex de sobrecompetència, en general,

per a un cas de llengua minoritzada, podríem establir que:

COA > U > u

I per tant:

IS = (COA - U) (U - u)(COA - u) > 0

Què mesura aquest índex? Lògicament la distància entre l'autopercepció de la

disposició d'una capacitat (que abans argumentaven que seria tendencialment

equivalent a la competència mateixa) i l'ús que se'n fa en l'espai privat i en el públic.

Un elevat índex s'ha de relacionar amb una percepció de distància major, i per tant

amb una pressió més elevada per procedir al canvi de llengua. Aquest canvi de

llengua es pot dilatar en el temps. Pensem, per exemple, en la situació d'unes persones

la competència de la qual siga major que l'ús privat que en fan, en una circunstància

en la qual la font primera de capacitació lingüística siga la família. Per a la generació

següent a la de les persones en qüestió, el coneixement que es pot assolir a la família

serà menor que el de la generació anterior. Una persona que està forçada a fer un ús

públic d'una llengua no parlada a l'àmbit privat probablement tindrà la tendència a

formar els seus descedents en aquesta llengua. Les aproximacions històriques a la

història de la nostra llengua proporcionen exemples sobre els casos precedents.

Un índex de sobrecompetència elevat es pot correspondre amb una alta pressió

pel canvi de llengua. La relació inversa, però, ofereix més possibilitats. En principi, és

clar que un índex baix es correspon amb una baixa pressió. Hi ha prou en pensar als

casos extrems. El cas d'una llengua minoritzadora, on el valor U-u resulta negatiu o el

cas del monolingüisme, on l'índex resulta equivalent a zero. Però també s'acosta a

zero l'índex de sobrecompetència en el cas que la competència siga en principi molt

baixa, amb la qual cosa els percentatges d'ús han de ser igual o més baixos encara.

L'índex serà baix perquè el canvi de llengua ja s'ha produït de forma generalitzada.
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En la taula següent, 5.21, han estat calculats els índex de sobrecompetència de

tots els grups socials arreplegats en les anteriors taules 5.17-19, segons les dades de

l'enquesta de 1993.

TAULA 5.21.– ÍNDEX DE SOBRECOMPETÈNCIA

(Ciutat de València, >15 anys, 1993)

Subgrups COA ús privat ús públic índex
resta L'Horta 86,44% 42,37% 11,86% 0,1003
Emp. s/assalar. 77,57% 34,61% 10,25% 0,0705
res. abans 1940 79,76% 39,28% 16,66% 0,0578
Emp. a/assalar. 61,11% 22,22% 0,00% 0,0528
res. 1940-1950 67,44% 27,13% 9,30% 0,0418
resta província 60,25% 24,35% 3,84% 0,0415
Comerç 58,48% 20,38% 2,91% 0,0370
Univ. mitjans 69,00% 20,00% 8,00% 0,0359
nascuts Val. 64,75% 23,76% 8,77% 0,0344
Treb. s/remun. 60,60% 15,15% 3,03% 0,0317
Batx. superior 56,21% 17,83% 3,78% 0,0283
55-64 anys 62,09% 29,41% 12,41% 0,0276
65 i més anys 56,57% 24,57% 8,00% 0,0258
Homes 57,68% 19,54% 6,83% 0,0247
Primaris 54,18% 24,41% 7,35% 0,0238
Treb. fix 55,33% 20,38% 6,53% 0,0236
resta PV 58,51% 27,65% 11,70% 0,0230
Nivell educ. III 60,49% 18,93% 8,64% 0,0222
45-54 anys 52,83% 24,52% 7,54% 0,0218
Població 54,45% 20,43% 7,02% 0,0216
Nivell educ. I 54,36% 25,35% 9,01% 0,0215
Nivell educ. II 51,65% 17,73% 4,87% 0,0204
35-44 anys 53,59% 15,46% 4,97% 0,0194
Dones 51,54% 21,23% 7,19% 0,0189
Bat. elemental 48,03% 19,21% 4,80% 0,0180
res. 1950-1960 48,87% 12,92% 2,24% 0,0179
15-24 anys 51,70% 13,67% 3,84% 0,0179
25-34 anys 52,15% 19,13% 7,17% 0,0178
res. 1970-1980 48,52% 14,75% 3,27% 0,0175
Indústria 53,64% 21,19% 9,27% 0,0172
Treb. eventual 47,78% 15,04% 3,53% 0,0167
Univ. superiors 54,54% 18,18% 9,09% 0,0150
Estudiants 55,00% 15,55% 7,77% 0,0145
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Atur. s/subsid. 55,73% 13,33% 6,66% 0,0139
Agricultura... 52,63% 36,84% 15,78% 0,0123
Serveis 57,56% 19,45% 12,43% 0,0121
For. profes. 51,51% 14,14% 7,07% 0,0117
Sense estudis 55,35% 30,35% 17,85% 0,0117
res. 1960-1970 46,72% 16,80% 6,96% 0,0117
Faenes llar 54,83% 24,88% 15,20% 0,0115
res. 1980-1990 42,85% 19,04% 6,34% 0,0110
Atur. a/subsid. 50,00% 15,38% 11,53% 0,0051
Construcció 28,88% 17,77% 4,44% 0,0036
res. post. 1990 33,33% 20,83% 12,50% 0,0022
Jubil./pension. 35,00% 13,33% 10,38% 0,0016
Bus. 1a oc. 26,66% 6,66% 4,44% 0,0010
resta Espanya 17,64% 2,94% 0,42% 0,0006
Cooperativ. 50,00% 16,66% 16,66% 0,0000
resta món 48,88% 6,66% 6,66% 0,0000

Font: Elaboració pròpia d'E-93. El valor 0 de les dues darreres files es deu a la igualtat
entre les columnes 3a i 4a.

Cal comentar breument les dades de la taula 5.21. L'índex major el presenta el

grup de persones procedents de L'Horta, que com es pot veure presenten una

competència molt elevada i un ús públic molt baix respecte del privat. Segueixen el

grup d'empresaris sense assalariats i amb assalariats, i les persones que habiten la

ciutat abans de 1940, amb un índex semblant les que hi resideixen des dels 1940-

1950, els que procedeixen de la resta de la província i el sector del comerç. Aquests

grups es refereixen a perfils prou determinats: les persones que arriben de L'Horta o

de la província (al territori de predomini lingüístic valencià de la qual, les enquestes

mostren percentatges elevats de competència i ús), aquelles lligades a petites

empreses o al comerç, i aquelles altres que són a la ciutat des d'abans dels anys 50, per

tant, persones d'edat, com mostra el fet que els grups de 55-64 anys i 65 i més anys

presenten també índex elevats. Per la part inferior de la tabla, es presenten els perfils

contraris, amb índexs baixos per, com s'ha explicat abans, una tendència previsible a

un canvi de llengua. Persones inactives o desocupades (el grup d'aquells que busquen

la primera ocupació, els jubilats i pensionistes, i els aturats), les persones que porten
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menys temps a la ciutat, com ara aquells que hi viuen amb posterioritat a 1990, o entre

1980 i 1990, i, per últim, els que provenen de la resta d'Espanya.

Probablement per la manera com ha estat definit, l'índex de sobrecompetència

es correlaciona fortament amb el valor de la COA i l'ús privat, però no pas amb l'ús

públic, com es pot apreciar en la taula 5.22, on el càlcul es realitza a partir de les

categories establides a les files de la taula anterior.

TAULA 5.22.– CORRELACIONS ENTRE COA, ÚS PRIVAT, ÚS PÚBLIC I ÍNDEX DE SOBRECOMPETÈNCIA

(Ciutat de València, >15 anys, 1993)

COA Ús privat (U) Ús públic (u) IS
COA 0,72 0,32 0,83
U 0,60 0,69
u 0,03
IS

Font: Elaboració pròpia (la taula 5.26 ampliarà aquestes dades).

E-93 presenta dues qüestions que no es refereixen a la competència o l'ús de la

persona que contesta, sinó més bé demana una opinió sobre allò que esdevé o allò que

hauria d'esdevenir amb la llengua. En concret, les qüestions pregunten si el valencià

s'usa més, igual o menys i si s'hauria d'usar més, igual o menys. Les respostes a la

primera qüestió s'han d'entendre com una descripció (formulada com una comparació)

i les respostes a la segona, com una prescripció. Quina relació hi ha entre descripcions

i prescripcions? com es relacionen aquestes amb competències i usos? Per fer una

recerca al voltant d'aquestes qüestions es fa servir un nou índex, que es definirà

després de presentar breument els resultats d'E-93 respecte d'aquestes qüestions, i que

s'arrepleguen a la taula 5.23.

TAULA 5.23. DESCRIPCIÓ I PRESCRIPCIÓ DE L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA . DADES GENERALS

(Ciutat de València, 1993, percentatges)
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Més Igual Menys
s'usa... 58,39% 30,84% 10,75%Total
s'hauria de... 69,34% 27,05% 3,59%
s'usa... 55,78% 30,92% 9,48%Homes
s'hauria de... 69,06% 26,34% 4,59%
s'usa... 58,77% 29,65% 11,57%Dones
s'hauria de... 69,60% 27,69% 2,69%
s'usa... 58,41% 29,70% 11,88%València
s'hauria de... 73,51% 23,35% 3,12%
s'usa... 50,90% 41,81% 7,27%Resta Horta
s'hauria de... 74,13% 25,86% 0,00%
s'usa... 57,69% 37,19% 5,12%Resta província
s'hauria de... 65,78% 25,86% 0,00%
s'usa... 57,77% 33,33% 8,88%Resta PV
s'hauria de... 72,22% 22,07% 5,71%
s'usa... 60,64% 29,16% 10,18%Resta d'Espanya
s'hauria de... 55,71% 38,57% 5,71%
s'usa... 60,00% 13,33% 26,66%Resta del món
s'hauria de... 73,33% 20,00% 6,66%
s'usa... 46,29% 31,01% 22,68%15-24 anys
s'hauria de... 62,78% 32,73% 4,48%
s'usa... 62,50% 30,00% 7,50%25-34 anys
s'hauria de... 68,02% 27,41% 4,56%
s'usa... 63,42% 28,00% 8,57%35-44 anys
s'hauria de... 72,15% 24,43% 3,40%
s'usa... 62,74% 28,75% 8,49%45-54 anys
s'hauria de... 69,93% 26,79% 3,26%
s'usa... 56,66% 36,00% 7,33%55-64 anys
s'hauria de... 68,00% 28,66% 3,33%
s'usa... 61,44% 31,92% 6,62%més de 65 anys
s'hauria de... 77,84% 20,25% 1,89%
s'usa... 58,89% 34,35% 6,74%Residència

abans 1940 s'hauria de... 87,42% 11,32% 1,25%
s'usa... 57,93% 32,53% 9,52%1940-1950
s'hauria de... 72,58% 25,80% 1,61%
s'usa... 69,00% 26,90% 4,09%1950-1960
s'hauria de... 70,76% 26,90% 2,33%
s'usa... 59,07% 32.06% 8,86%1960-1970
s'hauria de... 62,23% 33,90% 3,86%
s'usa... 52,24% 28,71% 19,03%1970-1980
s'hauria de... 65,17% 29,65% 5,17%
s'usa... 54,54% 36,36% 9,09%1980-1990
s'hauria de... 62,06% 27,58% 10,34%

Després de
1990

s'usa... 57,89% 26,31% 15,778%
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s'hauria de... 59,09% 40,90% 0,00%
s'usa... 59,59% 34,01% 6,39%Formació I
s'hauria de... 68,65% 29,25% 2,08%
s'usa... 55,76% 29,62% 14,60%Formació II
s'hauria de... 70,61% 25,71% 3,67%
s'usa... 62,17% 28,69% 9,13%Formació III
s'hauria de... 67,67% 26,72% 5,60%
s'usa... 56,60% 28,30% 15,09%Sense estudis
s'hauria de... 76,47% 23,52% 0,00%
s'usa... 60,13% 35,05% 4,81%Estudis primaris
s'hauria de... 67,52% 30,28% 2.46%
s'usa... 62,96% 26,38% 0,64%Batxillerat

elemental s'hauria de... 72,14% 23,74% 4,10%
s'usa... 46,80% 38,29% 14,89%Formació

professional s'hauria de... 65,95% 29,78% 4,25%
s'usa... 51,70% 28,97% 19,31%Barxillerat

superior s'hauria de... 71,18% 25,98% 2,82%
s'usa... 53,76% 35,48% 10,75%Universitaris

mitjans s'hauria de... 74,73% 22,10% 3,15%
s'usa... 67,88% 24,08% 8,02%Universitaris

superiors s'hauria de... 62,77% 29,92% 7,29%
s'usa... 47,34% 36,84% 15,78%Agricultura
s'hauria de... 75,00% 25,00% 0,00%
s'usa... 54,16% 37,50% 8,33%Indústria
s'hauria de... 77,64% 20,42% 2,11%
s'usa... 61,90% 30,95% 7,14%Construcció
s'hauria de... 65,00% 35,00% 0,00%
s'usa... 68,00% 24,00% 8,00%Comerç
s'hauria de... 63,91% 34,02% 2,06%
s'usa... 63,38% 29,57% 7,04%Serveis
s'hauria de... 69,46% 25,49% 5,04%
s'usa... 62,08% 30,33% 7,58%Faenes de la llar
s'hauria de... 70,95% 26,19% 2,85%
s'usa... 42,51% 29,94% 27,54%Estudiants
s'hauria de... 65,49% 29,23% 5,26%
s'usa... 66,66% 33,33% 0,00%Empresaris amb

assalariats s'hauria de... 77,77% 22,22% 0,00%
s'usa... 60,81% 29,72% 9,45%Enpresaris

sense assalariats s'hauria de... 70,27% 27,02% 2,70%
s'usa... 83,33% 16,66% 0,00%Cooperativ.
s'hauria de... 100,00% 0,00% 0,00%
s'usa... 63,74% 30,27% 5,97%Treballadors

fixes s'hauria de... 72,11% 24,30% 3,58%
Treballadors
eventuals

s'usa... 53,33% 34,28% 12,38%
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s'hauria de... 68,22% 29,90% 1,86%
s'usa... 71,87% 18,75% 9,35%Treballadors

sense remuner. s'hauria de... 68,22% 29,90% 1,86%
s'usa... 73,07% 19,23% 7,69%Aturats amb

subsidi s'hauria de... 66,66% 20,83% 12,50%
s'usa... 70,17% 26,31% 3,50%Aturats sense

subsidi s'hauria de... 60,71% 33,92% 5,35%
s'usa... 55,74% 36,20% 8,04%Jubilats i

pensionistes s'hauria de... 74,09% 22,28% 3,61%
s'usa... 39,53% 27,90% 32,55%Busquen 1a

ocupació s'hauria de... 68,18% 27,27% 4,54%

s’usa... = «A nivell social, el valencià s’usa...»; hauria de = «A nivell social, el
valencià hauria d’usar-se...» Els percentatges no consideren les respostes ns/nc.
Font: Elaboració pròpia d'E-93.

En línies generals, la població sembla inclinar-se a pensar que el valencià s'usa

més; amb tot, s'hauria d'usar més encara. La relació entre les persones que declaren

que s'hauria d'usar més i aquelles altres que contesten que s'hauria d'emprar menys és

de 20 a 1. Homes i dones presenten percentatges semblants. Els nascuts a València

presenten una anàlisi anàloga a la del conjunt de la població, però s'inclinen més a

respondre que s'hauria d'emprar més, amb percentatges molt semblants als de les

persones nascudes a la resta de L'Horta o a la resta del País, encara que aquests

pensen que s'usa igual amb una proporció major que els nadius de la ciutat, tendència

que també apareix als nascuts a la resta de la província. En el cas dels nascuts a la

resta d'Espanya o del món, aquests darrers responen de manera més decidida que s'usa

menys i que s'hauria d'usar més. Pel que fa als estrats d'edat, cal advertir que la

població més jove enquestada, 15-24 anys, ofereix un alt percentatge en la seua

descripció sobre que ara s'usa menys el valencià, el que s'hauria d'entendre com que

podria haver hagut un cert estancament en el procés de recuperació, per la qual cosa

s'explicaria que les cohorts més joves no detectaren que hi ha un major ús de la

manera com ho fan les persones de més edat, per a les quals el període a considerar és

més llarg. La resta d'estrats ofereixen percentatges que minven en considerar població

de més edat. Els segments de 35-44 i de més de 65 anys són els que més decididament
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s'orienten a afirmar que el valencià hauria d'usar-se més. En considerar el temps de

residència a la ciutat, es pot comprovar que aquelles persones que viuen a la ciutat des

d'abans de 1940 o des de la dècada dels anys 40 presenten percentatges més baixos

pel que fa a l'ús actual, però considerablement elevats respecte d'allò que hauria de ser

i, lògicament, mínims pel que fa a aquells que creuen que s'hauria d'usar menys. Pel

que fa als nivells educatius, en el cas de les persones amb formació secundària hi ha

un percentatge major en considerar que s'usa menys i que s'hauria d'usar més; la

desagregació d'aquests nivells educatius mostra que aquest resultat depén de les

puntuacions dels grups de persones amb batxillerat elemental o superior. En el cas del

nivell III no hi ha una puntuació destacada, però la desagregació per nivells permet

mostrar que el nivell d'universitaris mitjans es dóna un resultat superior encara als

esmentats del batxillerat, ja que tres de cada quatre persones afirmarien que s'hauria

d'usar més. Aquest resultat respecte dels nivells educatius és significatiu i s'ha de

relacionar amb les conclusions que es formularan més endavant a propòsit de la

norma social de la llengua escrita, on es comprovarà com les capes socioeconòmiques

superiors, que presenten nivells educatius més elevats356, trenquen la tendència sobre

assoliment de competències escrites actives. Pel que fa als sectors econòmics, el

sector més tradicional de l'agricultura presenta percentatges notablement baixos en la

cel·la corresponent a que la llengua s'use més i elevats en la referida a que s'hauria

d'usar més. També presenten percentatges elevats en aquesta cel·la el sector del

serveis i les faenes de la llar. Les persones que realitzen tasques empresarials o

cooperativistes, o els jubilats i pensionistes presenten percentatges notables respecte a

que s'hauria d'usar més, a diferència dels aturats, en particular aquells que reben una

prestació.

Després d'aquest comentari general cal aprofundir en la relació entre les

descripcions i les prescripcions, i entre les dues i les variables anteriorment

comentades (COA, U, u, IS, etc.). En el camp de la Lògica hi ha doctrina tradicional

                                                
356 Vg. F. J. Hernàndez: «Notes sobre el sistema educatiu valencià», en R. L. Ninyoles (ed.): La
societat valenciana: Estructura social i institucional , Alzira, Bromera, 2000, pp. 189-228.
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que explica la impossibilitat de deduir enunciats prescriptius d'altres descriptius i, a

l'inrevés, enunciats descriptius d'altres prescriptius. Les pretensions de realitzar

aquestes deduccions es consideren arguments sofistes, i així es parla de fal·làcia

naturalista i de fal·làcia idealista; fins i tot hi ha una un bon nombre de crítiques a la

fal·làcia naturalista en camps com ara l'Ètica o l'Estètica, que tenen fites destacades

als escrits de D. Hume o G. Moore. Si, en principi, hi ha una diferència lògica entre

els enunciats descriptius i els prescriptius es pot trobar interessant de calcular la

matriu de correlacions linials entre els tres valors de cadascuna de les variables, tot

considerant, com s'ha fet anteriorment, els percentatges dels diversos subgrups

comentats anteriorment. Aquesta matriu s'arreplega en la taula següent, 5.24, on s'han

afegit també les correlacions corresponents a les sumes d'opcions contigües (igual i

menys; més i igual).

TAULA 5.24.–.. CORRELACIONS ENTRE DESCRIPCIONS I PRESCRIPCIONS

(Ciutat de València, 1993, categories de distribució de la població de la taula 5.23)

Prescripcions
(-) (-) i (=) (=) (=) i (+) (+)

(-) -0,20 0,23 0,21 -0,14 -0,24
(-) i (=) -0,04 0,20 0,24 0,03 -0,20
(=) -0,30 0,01 0,10 0,22 -0,01
(=) i (+) -0,20 -0,26 -0,20 0,15 0,23

Descrip.

(+) 0,04 -0,20 -0,24 -0,04 0,21

Font: Elaboració pròpia

La taula resulta molt interessant. Per visualitzar millor el seu contingut han

estat ombrejades en gris les cel·les que corresponen a correlacions negatives i han

estat remarcades amb lletra negreta les correlacions positives més destacades. Encara

que, en general, les correlacions són baixes (amb un màxim de 0,24 per a les positives

i -30 per a les negatives), es pot advertir en la taula una certa tendència a ubicar-se en

la línia diagonal que va de la cel·la [(-)/(-)] a la cel·la [(+)/(+)] les correlacions
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positives i allunyar-se d'aquesta diagonal les correlacions negatives. Fins i tot el

agrupament en forma de diagonal presenta un cert desplaçament a la dreta, ja que les

cel·les situades a la dreta o dalt de les cel·les de la diagonal també presenten

correlacions positives, mentre que aquelles altres que estan a l'esquerra o baix en

presenten de negatives. En concret:

–Descripcions en termes de [(-)] o [(-) i (=)] correlacionen positivament

(encara que amb valors baixos), amb prescripcions en els mateixos termes, [(-)] o [(-)

i (=)], i negativament amb valors extrems [(-)] o [(+)].

–Descripcions en termes de [(=)] correlaciona positivament (també amb valors

baixos), amb prescripcions en termes de [(=)] o [(=) i (+)].

–Per últim, descripcions en termes de [(=) i (+)] i [(+)] correlacionen, de la

mateixa manera, amb prescripcions en termes de [(=) i (+)] i, sobretot, [(+)].

–Es podria atribuir a factors exògens una certa anomalia de la cel·la [(-)(-)],

com ara una suposada inhibició en contestar [(-)] pel que fa a les prescripcions davant

d'una enquesta de l'Administració autonòmica. De qualsevol manera, respon al

desplaçament cap a la dreta de la diagonal ja comentat.

Quin és el significat d'aquesta disposició? Malgrat la variabilitat en les

respostes dels diversos subgrups, semblaria que la matriu de correlacions palesa una

certa tendència «dualitzadora», representada per l'agrupament en la diagonal. Es

tracta, doncs, de comprovar si aquesta tendència es manté en considerar no només

l'articulació entre descripcions i prescripcions, sinó també en relaciona aquestes dues

variables amb les anteriorment estudiades. Altrament dit, hem de procedir ja a

relacionar d'una banda allò que els individus declaren sobre el seu comportament

lingüístic (competència, ús privat, ús públic) i, per altra banda, allò determinat sobre

descripcions i prescripcions. En la taula 5.25 hi ha el càlcul de correlacions entre les

descripcions, les prescripcions i l'índex de sobrecompetència, ja comentat adés, com

el producte de les diferències entre la competència oral activa, l'ús privat i l'ús públic.

Com en el cas anterior, s'hi han ombrejat les correlacions negatives i s'han escrit amb

negreta les positives més destacades.
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TAULA 5.25.– CORRELACIONS ENTRE DESCRIPCIONS, PRESCRIPCIONS I ÍNDEX DE

SOBRECOMPETÈNCIA

(Ciutat de València, 1993, categories de distribució de la població de la taula 5.23)

índex de sobrecompetència
(COA - U)(COA - u)(U - u)

(-) -0,28
(-) i (=) 0,05
(=) 0,39
(=) i (+) 0,27

Descripcions

(+) -0,05
(-) -0,36
(-) i (=) -0,23
(=) -0,11
(=) i (+) 0,28

Prescripcions

(+) 0,20

Font: Elaboració pròpia

En el cas de les descripcions, les correlacions positives es disposen als valors

centrals, que és màxim, 0,39, en el cas de [(=)], mentre que els valors extrems [(-) i

(+)] són negatius; aquesta disposició no es manté en el cas de les prescripcions, on

sembla que les correlacions negatives s'acosten al l'extrem del valor [(-)], mentre que

les correlacions positives s'aproximen al valor [(+)]. Què vol dir aquesta disposició?

Anteriorment ha estat definit l'índex de sobrecompetència en termes de pressió

castellanitzadora. Ahora sembla poder deduir-se de la taula anterior que els grups que

reben una major pressió, presenten avaluacions de la situació en termes més bé

invariables –la tendència central esmentada–; i viceversa, aquells que presenten una

pressió menor (cal recordar que, com s'ha comentat anteriorment, és el cas d'aquells

grups amb competència baixa, val a dir, ja molt castellanitzats) es poden orientar als

valors més extrems de l'avaluació. Aquest comportament té una certa lògica. Aquella

persona que percep més distància entre la seua competència i l'ús que en fa a l'àmbit

privat i a l'àmbit públic, potser desenvolupe un cert escepticisme en el sentit que les
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coses es mantenen bàsicament igual; no s'inclinarà ni cap a l'afirmació de que s'usa

menys ni tampoc que s'usa més.. Si, per contra, la persona en qüestió presenta una

competència i uns usos privats i públics baixos, i l'índex de sobrecompetència

resultant també ho és, tendiria més a pensar en termes de que la llengua s'usa menys

o, reactivament, que s'usa més.

Pel contrari, en el capítol de prescripcions la correlació amb l'índex dels valors

[(=) i (+)] i [(+)] sembla afavorir una certa disposició en termes de, diguem-ne,

voluntat de canvi. A major pressió percebuda, major desplaçament als valors (+) de

prescripció, i viceversa. Per dir-ho en termes poc rigorosos però potser més expresius,

la percepció de la pressió castellanitzadora elevada es pot traduir en un cert

pessimisme de l'enteniment i un optimisme de la voluntat. I viceversa. La percepció

d'una pressió castellanitzadora baixa (potser, com s'ha explicat, per competències i

usos baixos) polaritza més les descripcions però es relaciona amb desplaçament de les

prescripcions cap al valor [(-)].

A una mateixa conclusió arribem si intentarem formular un índex que donara

raó conjuntament de descripcions i prescripcions.

Es pot establir un altre índex, que es podria anomenar índex d'expectativa,

com una relació entre les dues variables considerades, la descripció comparada i la

prescripció. El producte de les dues, tot considerant la suma de les respostes «igual» i

«més» en ambdós casos, s'aproximaria a un indicador d'expectativa: el valor màxim

correspondria a aquell grup que presentara valors elevats en considerar que s'usa igual

o més i que s'hauria d'usar igual o més.

Aquest nou índex, que serà abreviat com IE, pretén desenvolupar aquella

tendència dualitzadora ja apuntada anteriorment. Així doncs, si definim per a cadascú

dels grups:

Índex de sobrecompetència (IS) = (COA - U)(COA - u)(U - u)

Índex d'expectativa (IE)= (d= + d+)(p= + p+)

resulta que:

r IS IE [(COA - U)(COA - u)(U - u)] [(d= + d+)(p= + p+)] = 0,338
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Quin és el significat d'aquest valor de la correlació, 0,338? Com interpretar

que hi ha una correlació positiva entre l'índex de sobrecompetència i allò que hem

anomenat índex d'expectativa i, com ha estat explicat abans, entre aquell i les

competències i els usos?

El valor 0,338 correspon a una correlació baixa, una relació clara, encara que

petita. Com interpretar-la? Quin significat hem d'atribuir al fet que les correlacions

entre la COA, l'ús privat (U) i l'ús públic (u) i l'índex d'expectativa (IE) siguen,

respectivament: 0,30, 0,42 i 0,17?

L'índex de sobrecompetència intenta quantificar la pressió que rep un grup per

canviar la llengua, integrant el producte de les diferències, i s'ha mostrat sensible als

valors de la competència i de l'ús privat. S'hauria de concloure que, per a les dades

estudiades, hi ha majors expectatives quan la competència o l'ús és més elevat i,

també quan es percep més pressió castellanitzadora. Quan hi ha menys pressió (també

perquè les competències i l'ús són més baixos, és a dir, quan hi ha més

castellanització), les expectatives, com a producte de descripció i prescripció, també

minven. Aquesta articulació pot induir una certa polarització. Hom pot observar que

la sèrie de variables

–COA

–U

–u

–IS = (COA-U)(COA-u)(U-u)]

– IE = (d= + d+)(p= + p+)

presenten correlacions positives entre elles. Tal com s'arreplega a la taula

següent, 5.26:

TAULA 5.26.–. CORRELACIONS ENTRE DIVERSES VARIABLES

(Ciutat de València, 1993, categories de distribució de la població de la taula 5.23)

COA U u IS IE
COA 0,72 0,32 0,83 0,30
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U 0,60 0,69 0,42
u 0,03 0,17
IS 0,33
IE

Font: elaboració pròpia i síntesi de taules anteriors (ampliació de la taula 5.21)

El fet que totes les variables estiguen lligades per correlacions positives resulta

un fet notable. És clar una mínima precaució metodològica hauria d'aconsellar no

extraure'n conclusions precipitades o agosarades de la taula anterior, i no hi ha dubte

que la manera com han estat definits els índex té inevitablement conseqüències sobre

les relacions establertes. Ara bé, les mútues correlacions positives s'haurien

d'interpretar en termes dualitzadors. A més competència, més ús privat, més ús públic,

més percepció de pressió castellanitzadora, més descripció en termes de què el

valencià s'usa igual o més, i de què s'hauria d'usar igual o més. I viceversa. A menys

competència, menys ús privat, menys ús públic, menys percepció de pressió

castellanitzadora, menys descripció sobre ús igual o més del valencià i menys

prescripció en els mateixos termes. Aquesta particular constel·lació dualitzadora es

correspon, lògicament, amb dinàmiques de conflicte social més o menys latents; en

representen una aproximació matemàtica. I és aquesta una conclusió no pas trivial,

amb què acaba la nòmina de resultats d'aquest capítol.

5.5. Conclusions sobre la relació entre les competències i ús de la

llengua oral i la mobilitat horitzontal

Aquest capítol ha mostrat la relació entre competències i ús de la llengua oral i

la mobilitat horitzontal de la població de la ciutat de València, concretament la

presència de persones procedents de comunitats autònomes castellanoparlants i de
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l'estranger. L'argument ha partit d'estudiar la dinàmica evolutiva de les competències

orals, per a després establir la seua correlació amb la mobilitat social horitzontal. A

continuació han estat estudiats els usos de la llengua oral i, per últim, s'han establert

les relacions entre competències i usos, i per tant, entre aquests i la mobilitat

horitzontal. Mentre que per al nucli de l'argumentació, el càlcul de la correlació entre

competència oral activa i població forana procedent de comunitats castellanoparlants i

de l'estranger, s'han pogut emprar diverses fonts estadístiques, per a la resta de parts

de l'argumentació s'ha hagut de recórrer a diverses construccions teòriques, com ara la

taxa de manteniment de la incompetència, la regla d'inhibició, l'índex de

sobrecompetència o l'índex d'expectativa. Aquests càlculs han permés anar establint

una sèrie de conclusions parcials que s'adrecen a fonamentar la conclusió general però

tenen interés també de manera autònoma. Aquestes conclusions parcials han estat:

–Les competències orals presenten, a grans trets, un procés de recuperació

anàleg al del conjunt del País, la qual cosa suposa un reducció de la incompetència i

una dinàmica interna a la competència.

–La taxa de mantiment de la incompetència sembla un procediment amb certa

validesa per fer previsions sobre evolució del volum de població que disposa d'una

certa competència, encara que s'hauria de completar amb l'establiment d'un llindar que

permetera parlar de competència «plena».

–A la ciutat de València no hi ha «indrets de llengua menys difosa». Resulta

notable el conjunt de barris que s'ubiquen a l'últim decil i que arrepleguen la dècima

part de la població, encara que no presenten les característiques de les «bosses»

definides en estudis anteriors, ni la seua distribució presenta agrupaments, llevat,

potser, del districte de Benicalap.

–El valencià a València presenta una regla d'inhibició peculiar, on destaca el

comportament de les relacions a l'àmbit del comerç tradicional i amb les relacions

externes de treball. La regla es pot sintetitzar a la sèrie -1/3, -1/2, -2/3 que

corresponen als espais semiprivat, semipúblic i públic, respectivament.

–Persones procedents de L'Horta o la província, empresariat en general i

comerciants, i persones residents des dels anys 40 o abans, semblen els grups que
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pateixen una major pressió castellanitzadora. Per contra, inactius o desocupats,

persones que han arribat a la ciutat als darrers anys o procedents de la resta d'Espanya

en rebrien menys pressió ja que estarien més castellanitzats.

–Les correlacions positives que es poden establir entre competències, ús

privat, ús públic i els índex de sobrecompetència i expectativa, semblarien apuntar a

una tendència dualitzadora.
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Tercera part. La norma social de la

llengua escrita

Verba volant, scripta manent
(Proverbi medieval)
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Capítol sisé. Aproximació històrica

Tornem a un exemple ja esmentat al capítol quart. Primer quart del segle XIX.

Pels carrers de València marxen dos venedors ambulants. La mercaderia de l'un és

terra o arena, probablement de la vora d'algun riu, que fins fa poques dècades,

s'emprava habitualment com a abrasiu per a escurar amb un espart. La mercaderia de

l'altre és tinta, probablement en forma de pastilles per disoldre amb aigua (encara que

els estudiants empraven altres líquids improcedents, com narra Vives). El primer

venedor ambulant exclama: «Pedra fina d'escurar!»; el segon: «Tinta fina de

escribir!». Estructuralment i funcionalment, ambdues frases són idèntiques.

Únicament la darrera paraula de la segona frase (i la manca d'apostrofació derivada),

ens informen que aquesta està formulada en castellà: «de escribir» per «d'escriure».

No tenim un testimoni directe del fet, sinò més bé indirecte. El dibuix d'un

auca, també probablement per declamar en públic, la qual cosa atorga versemblança al

canvi lingüístic del venedor de tinta. D'altra manera no hagués tingut sentit la

representació.

No importen ací l'actitud o la motivació del segon venedor per,

presumiblement, canviar de llengua en promocionar el seu producte (açò seria matèria

d'una Psicologia de la Llengua o d'una Psicologia Social de la Llengua). Sinó les

raons d'aquest comportament referides a l'estructura social: la norma social de la

llengua escrita, segons la qual la classe dirigent valenciana havia optat pel castellà

com a tàctica bel·ligerant contra les classes inferiors, opció que forçava en els grups al

seu servei directe i relacionats (notaris, advocats, professors...), d'entre els quals es

trobarien els clients del venedor de tinta.
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Hem de pensar que el venedor plenament conscient de l'ús pràcticament

exclusiu en aquella època del castellà en la llengua escrita; però, per altra banda, l'hem

de suposar ignorant de les tàctiques bel·ligerants amb què la classe superior s'havia

enfrontat tres segles abans als comerciants de la ciutat, com ell, d'entre les quals no

havia estat marginal l'opció pel castellà, i que a principis del XIX passaven per

conjurar el perill revolucionari amb el restabliment de la monarquia borbònica i

encetar una industrialització que, amb les modificacions de la producció i la

distribució de mercaderies, condemnaria a venedors com ell a la condició de

proletaris, al temps que intentaria generalitzar un sistema educatiu (amb la reforma de

Claudio Moyano) que permetera les masses escriure i llegir en castellà.

Seguint aquesta pauta d'enfrontaments socials, hi ha, doncs, un primer cicle

pel que fa a les competències escrites. Aquell que comença quan la noblesa

valenciana, en la seua estratègia de distinció, opta per castellanitzar-se, una opció

lingüística que li enfronta al conjunt de la població, allunyada de la llengua escrita i

amb una llengua oral que és majoritàriament el valencià. Aquesta opció genera

contradiccions i paradoxes en alguns dels membres de la classe superior i dels grups

al seu servei: eclesiàstics, editors, literats, notaris, etc., contradiccions més que patents

en el període de la Il·lustració. Hi ha, també, un segon cicle, que comença amb

l'expansió urbana del XIX, causada pel procés de proletarització, i anima el moviment

de la Renaixença. A la segona meitat del segle XX hi ha un moviment de redreçament

cultural i lingüístic peculiar, que pateix una peculiar reacció política. Aquests períodes

són explicats als epígrafs següents des de la perspectiva de la llengua escrita a la

ciutat.

6.1. La distinció de la noblesa i les contradiccions del clergat i la

burgesia
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Fins a la fi del segle XIV, l'assoliment de competències escrites és

pràcticament exclusiu de les classes privilegiades, les quals, a més, fan un ample ús

del llatí. El llibre és un objecte propi de la cort, la noblesa i el clergat. La majoria de la

població, agrupada als estaments no privilegiats, resta al marge. La situació

començarà a canviar a partir dels darrers anys del Tres-cents i durant el Quatre-

cents357. Les autoritats ciutadanes, representants de la burgesia, afavoriran l'ús de la

llengua pròpia en lloc del llatí en els documents jurídics i les cartes i, sobretot,

estimularan la producció de llibres i la seua difusió, com un element més en el seu

conflicte amb les classes privilegiades.

Ja ha estat comentada abans (§ 4) l'actitud dels jurats de la ciutat amb els

escrits del frare Francesc Eiximenis, subvencionant la continuació de Lo Crestià,

ordenant una còpia del seu llibre Primer i col·locant-lo en la sala de juntes de la

batllia. També encomanaren una bella còpia del Regiment, que havia d'estar lligada

amb una cadena a la taula de l’escrivà de la Sala. La relació de les autoritats

ciutadanes amb un altre escriptor de l'època, Antoni Canals, il·lustra també la

importància que comença a prendre la lectura i l'escriptura en el quadre dels conflictes

socials de l'època.

Canals (1352?-1415...) era un dominic valencià, del convent de Sant

Domènec, el principal de València, on també havia florit Sant Vicent Ferrer (1350-

1419). A diferència del pare Vicent, el qual s'adreçava als estrats populars de la «mà

menor», i del comentat Francesc Eiximenis, el qual serveix als interessos de la «mà

mitjana», Canals s'orienta a afavorir la «mà major», val a dir, l'estrat superior

«d’homens de paratge, per ço com lligen molt»358, que comparteix els interessos

emancipatoris de la resta de la burgesia, però que també participa d'un impuls

                                                
357 Un exemple del canvi en la concepció del llibre l'aporta el capítol CXXI del Tirant lo Blanc.
Martorell escriu: «Com se fon dinat, [Tirant] pregà a Diafebus volgués anar al palau e dar unes hores
que tenia molt singulars a la Infanta, les quals s'eren fetes en París e molt subtilment esmaltades, e
tancaven-se ab tancadura de caragol d'escala que llevant-ne la clau no era negú sabés conèixer per on
s'obria; e dins havia molt singular lletra e històries fetes d'estranya manera, e molt ben il·luminades,
que tots los qui les veren deien que en aquell temps més pomposes hores no pogueren ésser trobades.».
Ara bé, la mateixa novel·la de Martorell fou un llibre imprés a les darreries del Quatre-cents, i que
gaudiria d'una certa popularitat a la ciutat de València al primer quart del segle XVI segons es després
del testimoni inquisitorial de Joan Liminyana contra el pare de Lluís Vives, citat adés.
358 Cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 200.
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filonoble. Potser per això, Canals es mostra més favorable als llibres que el mateix

Eiximenis359. El dominic pretén allunyar-los dels corrents doctrinals de la doble

veritat. La seua tasca de traducció i recuperació de l’antiguitat clàssica estava animada

per una reacció moralitzant. Conscient de la gran autoritat que tenien llavors els grecs

i els romans, Canals aprofita els textos d’autors pagans (de Sèneca, principalment) per

tal de demostrar la fe cristiana. Fins i tot arriba a presentar els romans com un model

d’ètica i de religiositat360. Es tractava, doncs, de presentar la doctrina escolàstica

«embolcallada en elegants formes renaixentistes», d'afavorir una traducció

«llatinitzadora»361.

Un exemple de la seua producció és la traducció d'una versió dels Dictorum

factorumque memorabilium de Valeri Màxim, que el cardenal de València trameté l’1

de desembre del 1395 als consellers de Barcelona, a la dedicatòria de la qual apareix

per primera vegada l'expressió «llengua materna valenciana».

He’l tret de llatí en nostra vulgada llengua materna valenciana,
així breu com he pogut, jassessia que alguns l’hagen tret en llengua
catalana; emperò, com llur estil sia fort lliure e quasi confús...,
considerí que per tolre enuig e satisfer en temps esdevenidors els

                                                
359 Eiximenis recomana els llibres per als ciutadans «rics»: «Los cavallers deuen entendre a cert dies a
exercicis d’armes... los rics homens ciutadans axí mateix deuen entendre a estudiar e a llegir en lluc
cases notables llibres que sien del regiment de la comunitat... en guisa que puixen ben governar e
consellar la cosa pública...» (Regiment, p. 128, manllevat de Soledad Vila: La ciudad de Eiximenis: Un
proyecto teórico de urganismo en el siglo XIV, p. 76). En altres llocs, Eiximenis adverteix contra els
escriptors, com ara, el text següent, del capítol CLXI del Segon del Crestià («Qui posa com los
escriptors, així com los cantors, usen mal de llurs ocupacions e oficis»): «Tot així mateix és dels
escriptors, car, com escriure llibres sia ocupació devota e bona, e qui molt és acostada a les ocupacions
espirituals en quant podem molt profitar lligent en los sants llibres e escrivint aquells ab devoció,
emperò per mal ús d’aquests, l’ofici aquest és vengut a tanta infàmia que és proverbi comun que quaix
comunament tots los escriptors són arlots e bevedors; per la qual cosa nostro senyor los ha tant avorrits
que veuràs que ara no escriuen un llibre en què no haja més falsies que veritats, ni saben pròpiament
neguns escrire ab bona ortografia, ni jamés no di uen veritat de res que prometen, ni en veuràs quaix un
qui sia prohom ni bon hom, sinó a tard. Lo contrari de les quals coses era antigament, car, segons que
hom pot veure en los llibres antics, los escriptors antics escrivien noblement e vertadera, e eren hòmens
cients e de bona consciència e de bé, e per tal Déus los endreçava, e els hòmens del món los
honraven.», manllevat de M. Sanchis Guarner: La llengua dels valencians, pp. 71-72, i comentat per
Francesc J. Hernàndez: Aproximacions sociològiques a l'educació, Alzira: Set i mig, 1999, p. 23.
360 M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, p. 198.
361 «Un dels millors exponents per a mesurar el grau de maduresa de la llengua renovada ens la
forneixen les versions d’altres llengües. Penso especialment en les traduccions del llatí, perquè són
traduccions, perquè ho són del llatí, perquè llurs autors intenten de "llatinitzar-les" i perquè aquests són
de tots els territoris de la llengua. Formen un grup força coherent al segle XIV i s’escampen i progressen
al segle XV.» (Antoni M. Badia i Margarit: Les Regles d’esquivar vocables  i "la qüestió de la llengua" ,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1999 (Biblioteca Filològica; XXXVIII), p. 29.
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enteniments de molts, tragués lo dit Valeri e el comprengués en breu
tractat.362

La contradicció entre la minoritària pretensió moralitzant i la satisfacció «en

temps esdevenidors els enteniments de molts» (i encara que la lectura fóra «de mots»)

indica precisament l'obertura del llibre a un conjunt més ample. Com ha estat indicat

en el comentari al text d'Eiximenis, l'ascens econòmic de la burgesia i de la capital

explica l'atorgament d'un nom propi a la llengua 363. La denominació «llengua

valenciana» devia circular ja per València, perquè, poc anys després, es troba en un

document notarial de 1408 («vulgar llengua valenciana») i en el pròleg de Guillem de

Copons a la seva versió del Llibre del Tresor de Latini, probablement també de 1408

(«llengua valenciana»)364.

Canals arribà a capellà de Martí I (1398-1399), posició privilegiada des de la

qual hauria de criticar a la burgesia valenciana, representada per les autoritats de la

ciutat. Així es dedueix de la carta que el jurats de València trameteren al vocal dels

dominicans congregats a Balaguer en 1399, perquè procedís contra fra Canals, puix

que no feia més que malparlar d’ells a la cort reial, «car, senyor, tals insolències són

scandaloses e castigadores en ell, e en semblants graduats en sciència, més que en

                                                
362 Facultat de Filologia de la Universitat de València: Informe sobre la llengua del País Valencià, p.
42. Comentaris en Martí de Riquer: «Notícia preliminar», en la seua edició d'Antoni Canals, Scipió e
Aníbal. De providència. De arra et anima . Barcelona, Barcino, 1935, pp. 14-15 (ENC A; 49), Manuel
Sanchis Guarner: La llengua dels valencians. València, Tres i quatre, 19807, pp. 199-200, i Giuseppe
Taviani: «Història de la llengua», en AAVV: Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
Llibre Blanc sobre la Unitat de la Llengua Catalana, pp. 56-57.
363 Malgrat el terme emprat, no podem deduir que Canals entén que la llengua en la qual ha realitzat la
traducció siga diferent d’aquella altra parlada a Catalunya, i tampoc no ho hauria d'entendre el cardenal
de València, el qual remet l’obra als jurats de Barcelona. Si el traductor, Canals, ha de fer esment del
fet que l’obra ja havia estat traslladada a la llengua catalana és precisament perquè considera que hi ha
una certa identitat; en cas contrari, no cal cap justificació, perquè hi ha originalitat. Si Canals n’addueix
una és tot just perquè té consciència d’estar donant una traducció en la mateixa llengua  a la qual ja ha
estat traslladada l’obra. Per això apel·la a l’únic argument possible, l’estilístic («emperò, com llur estil
sia fort lliure e quasi confús»), precisament la raó adduïda constantment per donar noves traduccions a
una mateixa llengua. No fa esment de raons de tipus lèxiques o gramaticals, que, cas d’haver-les pogut
adduir, hagueren reforçat la seua posició. Ara bé, si la distinció entre la traducció anterior, en «llengua
catalana», i la realitzada per Canals, en «llengua materna valenciana», se justifica per raons
estilístiques, la solució onomàstica al·ludiria més bé al lloc de la traducció o de l’edició de la versió
posterior.
364 Antoni Ferrando: «Llengua i literatura», p. 390.
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altres.»365. Potser els jurats perceberen que llatinització, escolàstica i aliança amb la

corona, eren elements d’un conjunt que se’ls oposava. Amb tot, la burgesia no només

té obert el front amb la noblesa. Els atacs a la jueria valenciana de darreries del XIV

demostren la potència de les classes populars, un element d’intranquilitat per a la

burgesia acomodada. Quan, a conseqüència del atac la vespra del dia de Sant Cristòfol

de 1391, es produesca una conversión massiva de jueus, la por a pràctiques herètiques

augmenta. De fons, el Cisma d’Occident i una gran profusió d’heretgies

apocal·líptiques, que poden inflamar la xurma incontrolable. Davant del risc, la

burgesia, o almenys els estrats superiors molt (com veurem) pronobiliaris, opten per

recuperar Canals. Així, el 1400 demanaren al mestre general dels predicadors que fra

Canals tornàs a València, i el 1402 sol·licitaren debades de la mateixa autoritat

dominicana, que el frare fos nomenat inquisidor general privatiu del Regne de

València. Aquestes paradoxes, en mig de les convulsions de les darreries del Tres-

cents, són el preludi d’enfrontaments més greus.

Com ja ha estat indicat (§ 4), al llarg del segle XV hi ha una recuperació del

poder de la noblesa. Des del regnat de Pere el Gran, els nobles són alliberats de

l’obligació de romandre a la seua jurisdicció. L’afluència de nobles a la ciutat es

constata per la construcció de palaus senyorials, molts d’ells de l’època gòtica366,  i

una bona part al carrer de Cavallers. També en tenim testimonis, segons els quals a la

                                                
365 Agustín Rubio Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval, pp. 116-117. Cit. també per M.
Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 154, i M. Sanchis
Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana , p. 198.
366 Heus ací una succinta relació de part d’aquests palaus, tots ells d’estil gòtic.
–Català de Valeriola, a la plaça de Nules (on se celebraren les reunions de l'Academia de los
Nocturnos).
–Almiralls d’Aragó (Marquesos de Guadalest), al carrer del Palau.
–Escrivà, a la plaça de Sant Lluís Bertran.
–Boïl, a la plaça de Manises (darrerament dels marquesos de l’Escala).
–March (on visqué el poeta Ausiàs March –i des d’on isqué el seu fèretre, segons el conegut poema de
Vicent Andrés i Estellès), al carrer de Cabillers.
–Borja, ducs de Gandia (passà després als marquesos de Benicarló).
–Villahermosa (darrerament dels comtes de Berdebel).
–Cardona, ducs de Sogorb (ara Hotel Anglés).
–Centelles, comtes d’Oliva (darrerament comtes de Daya Nueva).
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ciutat «resideix molta aristocràcia»367. Això implica un grau de relació intranobiliària,

molt superior a la que es redueix a les campanyes militars o les sessions de corts, com

es desprén també de les enconades bandositats (i aliances), que mantingueren algunes

famílies (Centelles, Soler, Vilaragut...) cap a la fi del s. XIV i primeries del XV, i que

determinaren fins i tot la intervenció dels jurats i del monarca368.

Durant el regnat d’Alfons el Magnànim (1416-1456), burgesia i noblesa,

contemplen de manera distinta les accions expansionistes del sobirà. Tot manifestant

la seua oposició, els burgesos valencians escrivien al monarca el 1423:

No resta sinó que rompats en un colp e tallets les cordes de
totes les il·lusions itàliques, subtilment e no sens gran astúcia
cordellades.369

Per contra, les famílies més importants de la noblesa valenciana participen en

les campanyes (Centelles, Cardona, Vilaragut, March, Pardo de la Casta, Roís de

Corella, Milà, etc.) i sovintegen la cort napolitana, on estigueren en contacte directe

amb els grans mestres italians de la literatura (Lorenzo Valla, el Panormita, l’Aretí,

etc.).

Són aquests nobles amb una certa formació, que tenen una presència freqüent

a la ciutat i que es relacionen entre ells, els que escriuen una poesia aprovençalada i

una literatura italianitzant. Senyors valencians, com ara Gilabert de Proxità, Jordi de

Sant Jordi, Jacme i Pere March, oncle i pare d’Ausiàs March, composen poemes en

una llengua «pseudo-provençal», allunyada de la llengua dels trobadors (encara que

pretén imitar-la) i de la llengua habitual (moltes solucions de la qual s’incorporen

inadvertidament a la versificació).370

                                                                                                                               

–Vilaragut (ara Hotel Astòria).
367 «València és molt millor i està més suptuàriament guarnida que qualsevol altra ciutat del rei
d’Aragó en tots els seus estats. Per això hi resideix molta aristocràcia.», segons Nikolaus von Popplaw,
el qual visità la ciutat l’any 1484 (cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història
i Geografia urbana, p. 182).
368 Vg., p. ex., l'epístola dels jurats de la ciutat al monarca, de 18 de juliol de 1399, (Agustín Rubio
Vela (ed.): Epistolari de la València Medieval, pp. 300-307).
369 Cit. per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana, p. 171.
370 M. Sanchis Guarner, a «El llast provençal en la poesia catalana», comenta les anàlisi de la poesia
composada en una «llengua híbrida catalano-aprovençalada» de Pere Bohigues, Martí de Riquer,
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Ha estat subratllat el fet que la «desprovençalització» de la llengua (enunciada,

més que no pas acomplida, en aquells versos d’Ausiàs March «lleixant a part l’estil

dels trobadors / qui, per escalf, traspassen veritat»)371 era un efecte de «les

transmutacions socials que s’esdevenien a l’Occident europeu en la Baixa Edat

Mitjana»372. Per això mateix, tot argumentant de manera inversa, la

«provençalització» de la llengua també hauria estat efecte de transmutacions socials.

Les tertúlies literàries reforcen aquesta estratègia. En l'obra de Joan Roís de Corella

(1433...-1497) Parlament en casa de Berenguer Mercader és ressenyada una sessió

literària d’aristòcrates valencians (Joan Escrivà, Guillem Ramon de Vila-rasa, Lluís

de Castellví, Joan de Pròixita) 373. El mateix Roís pertany a la noblesa i és el màxim

representant de l’italianisme literari. Va escriure en un estil preciosista, declamatori,

digne i luxós, d’inspiració ovidiana o bíblica, amb una llengua farcida de llatinismes i

una sintaxi recargolada.

A la hegemonia sobre la literatura li correspon un predomini en l'ús dels

llibres. Aquests estan en mans sobretot del clergat i dels sectors filonobles. Segons els

estudis de Philippe Berger, els grups socials amb major lectura eren els clergues i les

professions liberals; després hi havia la noblesa i el patriciat de ciutadans honrats i,

per últim, mercaders i professions manuals. Vegeu la taula 6.1.

TAULA 6.1. LA LECTURA A VALÈNCIA : DADES NUMÈRIQUES

(Ciutat de València, població masculina, 1474-1560)

Grups professionals Percentatge

                                                                                                                               

Germà Colon, els quals coincideixen en subratllar la distància de la llengua dels poetes de la noblesa
respecte del model trobadoresc. (Aproximació a la història de la llengua catalana, p. 166-170).
371 Un exemple clar, bé que no referit a l’àmbit valencià, l’ofereix la doble versió del poema «Mas les
prims darts amorós fér e sauta», de Guillem de Masdovelles, redactat en «pseudo-provençal» o
«llemosí» i traduït al català pel seu nebot Joan Berenguer de Masdovelles: «Mas lo prim dard d’amor,
qui fér i salta» (vg. M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, p. 170).
372 «Segons observà Li Gotti, en l’aspecte social no deuen ser oposats el provençal, llengua literària, al
català, llengua popular, sinó més tost el provençal, llengua de cort reial i senyorial, al català, llengua de
la burgesia, i cal considerar, doncs, la desprovençalització de la llengua literària a Catalunya com un
efecte de les transmutacions socials que s’esdevenien a l’Occident europeu en la Baixa Edat Mitjana.»
(«Del capteniment lingüístic de la burgesia prevalent» (M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història
de la llengua catalana, p. 171).
373 M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana, pp. 210-211.
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Professionals de la indústria tèxtil 14,08%
Altres professions manuals 10,12%

Total de les professions manuals 11,80%
Comerç 32,23%
Serveis 30,64%

Total de les professions del sector terciari 31,94%
Medicina 82,35%
Dret 72,22%
Altres professions liberals 71,41%

Total de professions liberals 74,49%
Noblesa 55,97%
Clergat 88,23%
Professions no identificades 28,75%
Total general 33,64%

Font: Philippe Berger: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, vol. 2, p.
404374.

Pel que fa a la llengua en la qual es realitzen les edicions a la ciutat, el mateix

Berger observa un canvi de tendències a les primeries del segle XVI. Des del 1490

fins al 1506 hi ha un equilibri entre el llatí i el valencià, amb el 43,03% i el 50,63%

del total dels llibres publicats a València. En aquell període s'hi publicaren 49 llibres

en la llengua pròpia, mentre que entre 1510 i 1572 només 68, la qual cosa representa

una caiguda del 50% de la mitjana anual. 375

Quan la burgesia comença a fer seua la llengua escrita (ja hem parlat

d'Eiximenis o Canals), la noblesa encetarà decididament el procés de castellanització

«horitzontal i selectiva» (en paraules de Ninyoles376). El cas de la família Viciana n'és

de significatiu i serà comentat a continuació.

                                                
374 Aquestes dades proporcionades per Philippe Berger corregeixen les que havia publicat anteriorment
a «La lecture à Valence de 1474 à 1504 (quelques données numériques)", Mélanges de la Casa
Velázquez, 1975, XI, que són les citades per M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi
d'Història i Geografia urbana, p. 215.
375 P. Berger: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento , vol. I, p. 196.
376 Vg. Joan Fuster: Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 11a ed., 1992, 19621, pp. 142-
143. Brauli Montoya fila més prim i estableix tres etapes: 1a) Familizarització de la noblesa amb el
castellà (s. XVI). 2a) Introducció del castellà en les famílies nobles (fi del s. XVI i tot el s. XVII). 3a)
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Martí de Viciana (n. 1440/1445-abans 1492) fou l’autor d’un Comentari a

l’«Econòmica» d’Aristòtil (prob. 1481-1492) i tal vegada també d’una versió del De

moribus de Sèneca, que trasllada «de latí en romanz», i que dedica a la seua dona,

Damiata377. Ara bé, les obres de Martí de Viciana eren ja un fet excepcional. Després

de 1486 els nobles deixen de concórrer als certàmens poètics (s’hi manté la burgesia),

perquè aquesta activitat, una de les més populars de la València finisecular, es

realitzava en valencià378. En unes Justas poéticas celebrades l'any 1602 per

l’Academia de los Nocturnos (creada el 1591), els participants eren convidats a rimar

solament: «en lenguaje castellano / que es agora el que más corre»379.

Rafael Martí de Viciana (1502-1574...), el nét del traductor homònim

d’Aristòtil, autor que fou d’una Chrònica de la ínclyta y coronada Ciudad de

Valencia y de su Reyno (la segona part del qual va estar publicada en 1564 [1574?]),

escriu en el seu raríssim380 Libro de alabanças de las lenguas hebrea, griega, latina,

castellana y valenciana:

...veo que la Lengua Castellana se nos entra por las puertas
deste Reino, y todos los Valencianos la entienden, y muchos la hablan,

                                                                                                                               

Sedimentació de la castellanització de la noblesa (s. XVIII) (vg.: «Un capítol oblidat de la història social
de la llengua: la interrupció de la transmissió familiar del català»).
377 Martí de Viciana: Comentari a l'Econòmica d'Aristòtil [s. XV], ed. a cura d'Antoni Ferrando,
Barcelona, Edicions del Mall, 1982 (Biblioteca Escriny de Textos Medievals Breus). L’Economia era,
per al filòsof grec, el tractat de la norma de la casa, front a la norma de la ciutat (la Política), la qual
cosa li permet establir l’analogia entre el govern de l’una i de l’altra, com comenta el mateix Martí de
Viciana en el llibre esmentat. Aquesta relació amb la «casa» potser li suggeresca la dedicatòria a la
seua dona. De tota manera, l’interés de Martí de Viciana per l’obra del filòsof és ben significatiu
perquè tot just amb l’emergència del capitalisme la distinció casa/ciutat entra en crisi amb l’emergència
d’una esfera intermèdia, l’anomenada després «societat civil», que exigiria una nova disciplina,
formada com a síntesi de les anteriors. Precisament fou el teòric de l’ascens de la burgesia Jean Jacques
Rousseau l’autor de l’entrada «Economia polítca» per a l’Enciclopèdia  de Diderot i D’Alembert. Allò
que s’anomenà «Economia política» o «Economia nacional», amb el temps passà a ser l’Economia, tot
desplaçant la significació d’aquesta paraula de la primitiva accepció aristotèlica.
378 Antoni Ferrando: «Llengua i Literatura», p. 388. L'any 1600, el noble Don Gaspar de Mercader
(1561-1631) publicà El Prado de Valencia (títol que es referia a l'albereda de la ciutat), una novel·la
pastoril que incloïa molts poemes d'autors locals.
379 Manllevat de M. Sanchis Guarner: Aproximació a la història de la llengua catalana. Creixença i
esplendor, p. 166. Citat també per Joan Fuster: «Llengua i societat», p. 227.
380 Així el qualificava D. Manuel Cañete en el seu discurs davant la R. Acadèmia Espanyola en 1867
(cit. per Pedro Salvà y Mallen: Colección de libros de filología, poligrafía, historias literarias,
caligrafía y paleografía... Biblioteca Salvá, València, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872, p. 314).
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olvidados de su propia Lengua; porque los no advertidos tornen sobre
sí, y buelvan á su Lengua natural, que con la teta mamaron, y no la
dexen por otra del mundo, pues en su propiedad á muchas otras
excede.381

El cicle que descriu Rafael Martí de Viciana és d’allò més clar: tots entenen el

castellà, molts el parlen i se n’obliden de la seua llengua pròpia. El trànsit de la

competència oral passiva a l’activa es relaciona amb l’oblit, val a dir, l’abandonament

de la «llengua pròpia». No només fa servir la mateixa imatge que Almudèver

(comentat infra), la qual cosa li permet definir la llengua pròpia com a natural, sinó

que reitera l’argumentació d’Eiximenis: en primer lloc, llengua pròpia versus altra

llengua del món; en segon lloc, particular excel·lència de la llengua pròpia; en tercer

lloc, el valencià com a llengua que permet la competència en altres llengües

(l’argument implícit d’Eiximenis)382. Ara bé, Rafael Martí de Viciana, encara que

repeteix arguments d’Eiximenis no està deixant constància d’una situació de

subcompetència, sinó tot el contrari: intenta capgirar una situació de

sobrecompetència: «todos los Valencianos» tenen una bilingüítzacio passiva i

l’assoliment d’altres competències en castellà representa la pèrdua diferida de

competències en valencià. Ara bé, aquests «todos los Valencianos» es refereix a la

totalitat de la població de la ciutat o al conjunt de la noblesa i la burgesia, val a dir les

classes eventuals lectores de les seues obres? El mateix Rafael Martí de Viciana, com

veurem, adduirà excepcions a la totalitat a la qual fa esment al paràgraf. L'obra aporta

més elements interessants:

                                                
381 [Rafael] Martín de Viciana: Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y
valenciana, València, Librería de Francisco Aguilar, 1877 (Biblioteca valentina), p. 18, manllevat de
B. Montoya: «Un capítol oblidat de la història social de la llengua: la interrupció de la transmissió
familiar del català».
382 «Otrosí, tiene la Lengua Valenciana ella sola esta gracia, que si un Valenciano comunica con
alguna Lengua extraña, dentro breves dias la habla como si fuese natural, y criado en ella: y si acaso
algun estraño viene á vivir, y morar en Valencia, por mucho que more, y se trabaje hablar la Lengua
Valenciana, en su vida no hablará perfectamente, porque á cada paso tropieza en su materna Lengua;
y esto viene que el Valenciano tiene aguda, y penetrativa Lengua, y pronuncia muy claro, porque se
ayuda de los dientes, y labios en su habla, y concibe con facilidad la Lengua estraña; y el estraño no
puede hablar perfecto la Valenciana, porque fue tomada de la Lengua Latina, y en muchos términos
dexa dos, y tres letras finales, y es como á medio vocablo, segun abaxo lo demostrarémos; y así el
estraño queda burlado que no puede comprehender lo que desea .»  [Rafael] Martín de Viciana:
Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana, p. 44-45.
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a) En l’epístola del autor «al ilustre Senado de la ínclita y coronada Ciudad de

Valencia» (ca. 1574) (un fragment paral·lel en el seu caràcter a l'Endreça als jurats de

la ciutat del frare Francesc Eiximenis, ja comentat) declara:

Hame parescido consagrar esta Obra á Vuestras Señorías,
como á padres de la República Valenciana, á quien por todo derecho,
favorecer y acrecentar la honra de la propria Pátria pertenece,
suplicándoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana
en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de
Valencia, y el Libro de Nobleza, é Hidalguía, Armas, y Blasones, y el
Libro de Recreacion de los dias calurosos de Julio, que despues de
haberlos copilado, en la version de todos ellos tuve otro tanto trabajo,
solamente por hacerlos comunicables á muchas otras Provincias.

Afirma, doncs, que primer va escriure els llibres en valencià i després els

trasllada al castellà, la qual cosa li representa «otro tanto trabajo». S’adoba el camp

per a l’abandonament del valencià escrit. La justificació seria «hacerlos comunicables

á muchas otras Provincias». Rafael Martí de Viciana, que, com hem vist adés, intenta

reproduir els arguments d’Eiximenis, ja no pot bandejar, a diferència del gironí,

l’extensió del castellà. Per això, Rafael Martí de Viciana, que coneix la història del

Regne i considera el valencià la seua llengua «pròpia» i «natural», genera una certa

mala consciència: suplica els jurats que li perdonen per haver realitzat la traducció.

Pere Antoni Beuter (1490-1554) publicà en valencià la seua Història de València el

1538, i el 1546 la reedita en castellà. Menys de 30 anys després, Rafael Martí de

Viciana ja no dóna a la impremta la versió valenciana383. També Escolano escriu la

                                                
383 L'any 1762, el pare Lluís Galiana, un dominic deixeble de Carles Ros que morí molt jove,
bescantava al cronista «Beuter per haver traduït a la llengua castellana la primera part de sa Història de
València , que estampà en llemosí l'any 1538, revocant lo propòsit que fet tenia d'escriure-la tota en
nostra llengua, i fent-li ab açò gran agravi. No és manco reprensible Viciana, en lo treball que prengué
de traduir al castellà los escrits que en valencià compost havia, per més que ja confessara son pecat,
puix en la carta que dirigí a esta Ciutat, dedicant-li l'obra titolada Alabanzas de las lenguas hebrea,
griega, latina, castellana y valenciana , que imprimí l'any 1574, li demanà lo perdó de sa falta. Ni val
respòndrer que ab açò feren comunicable al món literari sons escrits, puix devien supòndrer que altres
s'hagueren pres lo treball aquest. En llemosí escrigueren Ausiàs March i Jaume Roig, i no obstant, ses
obres no sols foren traduïdes en llatí i castellà, sinó encara ademés en altres llengües.» (manllevat de
M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana , p. 12). L'obra de
Galiana és la Rondalla de Rondalles, á imitació del Cuento de Cuentos de D. Francisco de Quevedo y
de la Historia de Histories de Don Diego de Torres. Composta per un Curiós apasionat de la Llengua
Llemosina; y treta á llum per Carlos Ros, Notari publich per Autoritat Apostólica y Real, natural de
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seua obra sobre la ciutat en castellà384. Paulatinament el castellà esdevé una llengua

quasi oficial, com explica aquest altre exemple. Una anotació de l’Autobiografia de

Bernat Guillem Català de Valeriola ens mostra com la cort civil introdueix el castellà

a principis del s. XVII:

Ans de açò, pose a memòria com me donaren lo títol de
familiar del Sant Offici de la Inquisiçió, a tres de octubre 1588, y fins
[...] a on resta declarada [...] quartó de Valeriola. Y asò no u pose
perquè y aja dubte ningú, sinó per lo esdevenidor, per causa dels jueus
que y à de aquest nom ara, los quals són batejats per los meus
Val·lerioles. Fiu registrar lo dit títol en la 67 mà de Manaments y
empares de la cort civil, folio 36, any 1602. Tinch-ne dos còpies, la
una en valencià y l’altra en castellà.385

b) Rafael Martí de Viciana, com havia fet dos segles abans Eiximenis, inventa

una genealogia de la llengua per justificar la seua bellesa superior. Ara bé, si per al

frare gironí l’excel·lència derivava del fet que la llengua pròpia estigues «composta»,

per al noble l’argument ha de partir de la «puresa»: el valencià seria una llengua filla

de la llatina «por derecha línea y propagación»; la castellana, «de madre bastarda»,

estaria doblement corrompuda:

La Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua Latina
por derecha línea y propagación. [...] la Lengua Castellana procede
de madre bastarda, por ser compuesta de la Romana Latina, que fue
Latin corrompido; y en la venida de Roma á Castilla mas se
corrompió.386

                                                                                                                               

esta molt Noble, Insigne, y Coronada Ciutat de Valencia. València, Monfort. Edicions 1768, 1776 i
1820, així com reimpressa en La Traca i El Dotor Cudol.
384 Gaspar Joan Escolano, rector de Sant Esteve, a principis del s. XVII, que escriu en castellà, encara
que no té inconvenient a reconéixer la catalanitat de la llengua: «Como fuera poblado desde su
conquista casi todo de nación catalana, y tomó della la lengua, y están paredañas y juntas las dos
provincias, por más de trescientos años han passado los deste Reyno debaxo del nombre de
cathalanes, sin que las Naciones hiziessen diferencia de ninguna classe entre cathalanes y
valencianos.»
385 Bernat Guillem Català de Valeriola: Autobiografia, segons l’edic. Vicent-Josep Escartí: Memòria
privada. Literatura memorialística valenciana dels segles XV al XVIII, p. 143. Ja hem vist abans com
Valeriola era un dels cognoms dels processats per la Inquisició a València, i hi ha un Valeriola
esmentat en el segon dels fragments citats a propòsit del procés als Vives.
386 [Rafael] Martín de Viciana: Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y
valenciana, p. 57, cit. també en M. Sanchis Guarner: La llengua dels valencians, p. 162.
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En argumentar que els parlants del valencià poden assolir fàcilment la

competència en altres llengües, mentre que els parlants d’aquestes presenten més

dificultats per parlar valencià, fa servir la mateixa imatge:

Es en fin la Lengua Valenciana de condición de doncellas
virtuosas, que aunque sean vistas no se dexan tocar: pues no es poca
esta excelencia que pueda entrar á doquiera, y que defienda la
fortaleza de su Lengua.387

c) Pocs anys abans de l’expulsió dels moriscs, Rafael Martí de Viciana no

només ha d’afirmar la puresa de la llengua pròpia sinó també reiterar que no s’hi

troben elements àrabs. Aquest escoli de la tesi anterior es formula en un paràgraf

notable que proporciona estimacions sobre la situació lingüística dels moriscs i

presenta novament l’articulació entre conflictes socials i conflictes lingüístics.

Entre las otras Lenguas que los Valencianos desecharon, y
aborrescieron, fue la Lengua Arábiga; por ser de los enemigos de
nuestra Sancta Religion Christiana; en tanto grado, que habiendo en
este reino entonces [quan l’entrada del Rei Jaume, que data el 28 de
setembre de 1238, o en el període posterior de formació de la «llengua
valenciana»] dos tercios de Agarenos Algaraviados, y aun de presente
hay la cuarta parte de ellos que hablan Arábigo, y con todo esto no se
halla palabra Arábiga mezclada con Lengua Valenciana, antes la
reprochaban, y desechan con todo escarnio. Esta fue grande virtud,
que si permitieran tomar vocablo Arábigo alguno, luego fueran
muchos, y la limpia Lengua Valenciana se ensuciara. Afirmo, y juro en
verdad que conoscí, y bien cerca de mí, un Varon que tuvo dos años el
gobierno de cierta Varonía, con mas de quinientas casas de Vassallos,
que todos hablaban Arábigo, y este entendía su Lengua, y muchas
veces fue rogado por ellos que la hablasse, lo que jamás quiso, por no
autorizar aquella vilíssima, y ruin Lengua Arábiga.388

El baró que coneix la llengua àrab es nega a parlar-la amb els seus subordinats.

Si l’escriptor anota que aquell «entendía su Lengua [la dels moriscs]» és perquè

aquest comportament hauria de ser excepcional. Ja resulta inviable l’argument

d’Eiximenis, sobre la possibilitat d’aprendre a la ciutat altres llengües del món,

                                                
387 [Rafael] Martín de Viciana: Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y
valenciana, p. 45.
388 [Rafael] Martín de Viciana: Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y
valenciana, pp. 43-44.



El valencià a València 303

L’epístola de les autoritats de la capital parlava d’un «catiu, de linatge de tartres» que

era «paladí en lenguatge català» perquè, argumentaven els jurats als de Girona, «se

nodrís on esta terra». Altrament dit, el fet de viure «de poquea» fins als vint anys a la

ciutat permetia la competència plena en la llengua pròpia. Els «vassallos» de Rafael

Martí de Viciana no l’assoleixen perquè habiten una «varonía» on parlen, entre ells,

àrab. La defensa de la puresa del baró és un preludi de la «neteja ètnica» de l’expulsió

dels moriscs. L’actitud lingüística del baró, que vol promoure en definitiva la

substitució lingüística de la minoria, no era una actitud aïllada. Els consellers dels

Àustria, la reiteren. Així, prentenen la substitució de l’«algaravia» pel castellà o el

valencià:

Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni
escribir en arábigo, sino castellano o valenciano. [1559]

...que traten allí en nuestro lenguaje [castellà] y no en arábigo.
[1604]389

Amb els temps, no només els joves conversos, sinó els fills dels ciutadans

perden la competència de llegir en valencià. En 1655 Llorenç Mateu i Sanç tradueix el

Llibre de consells de Jaume Roig en castellà:

Escribióle en lengua lemosina y yo lo traduxe para que mis
hijos le puedan entender.390

També:

Conocí juntamente que es el libro un tesoro inestimable por los
documentos que, disfraçados en lo burlesco de su composición,
contiene la obra. Y porque mis hijos no carescan dellos, determiné
traducirle los ratos que havía en divertirme de la tarea de mis
ocupaciones.391

                                                
389 Cit. per Joan Fuster: «Llengua i societat», p. 223.
390 Josep Romeu (1978): «Poesies en català de Llorenç Matheu i Sanç, autor valencià del segle XVII
(I)», Els Marges, 14 (1978),  pp. 97-111, cita en p. 103, manllevat de B. Montoya: «Un capítol oblidat
de la història social de la llengua: la interrupció de la transmissió familiar del català».
391 Loc. cit., també arreplegat en R. L. Ninyoles: Conflicte lingüístic valencià.
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Ha estat comentat fins ara com al llarg dels segles XIV i XV, la burgesia

comença a preocupar-se per animar teories que legitimen un nou «regiment de la cosa

pública» i publicar-les, així com disposar d'una literatura pròpia. Amb l'extensió de la

impremta, el llibre esdevé un objecte més habitual per a la classe ciutadana 392. La

castellanització de la noblesa necessàriament havia de plantejar contradiccions en els

burgesos, si més no en aquells, com ara professors universitaris o editors de llibres, al

servei de la classe superior i directament relacionats amb la transmissió del text escrit.

Es comentaran tres exemples. El primer, relatiu a un fragment del professor Pere Joan

Nunyes; el segon, relatiu als editors Almudéver i Timoneda, i el tercer aportar per

Philippe Berger.

Pere Joan Nunyes (1522-1602) va escriure uns «Avisos per a estudiar les arts

en particular», que restaren inèdits393. Es tracta d’un text breu, amb consells per a

l’estudi de les Arts, val a dir, de les matèries per a facultat inferior, redactats en

valencià i adreçats al seu estudiants universitaris. Encara que Nunyes publicà llibres

en llatí i una gramàtica en llengua grega, i mantenia correspondència en castellà amb

l'il·lustre historiador aragonés Zurita394, elegí el valencià per fer un repertori

metodològic per als estudiants. El fet que no es puga determinar si correspon a la seua

estada com a docent a Barcelona o a València, permet deduir que podria mantindre’s

la llengua pròpia com a vehicular, almenys parcialment, de l’ensenyament universitari

durant el s. XVI. De qualsevol manera, la castellanització de la Universitat de

València augmentarà al llarg del segle, afavorida per la prohibició d’acudir a facultats

europees que decreta Felip II, la qual cosa immobilitza els universitaris a la Península.

                                                
392 Recordeu el fragment de les actes del procés inquisitorial a la família Vives (§ 3.9): «E que estant
hun vespre en la casa del dit Miquel Vives, vingué una dona e demanà que li donad lo tirant, y el
confesant dix qyues aquesta dona, y el Vives le dix qui era una parenta sua que havya de nom Violant
Dolzeta, y que al dix al dit Vives: doname el tirant que estich de pressa, lo dit Vives li donà lo dit libre
de les Profecies».
393 També arreplegats a Max Cahner (ed.): Epistolari del Renaixement, vol. 2n, pp. 80-83. Una edició
crítica del fragment en la meua tesi doctoral de Ciències de l’Educació: Didàctica de la Filosofia,
edició en microfitxa de la Universitat de València, 1991.
394 Un fragment epistolar en M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de
Geografia urbana, p. 254.
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Molts valencians van a Alcalá i Salamanca, i València rep mestres i alumnes de

Castella i d’Aragó 395.

En 1561, l’editor valencià Onofre Almudèver es lamenta de la situació de la

llengua i la literatura pròpia, tot fent servir un motiu ciceronià396:

Si no fósseu ingrats a la llet que haveu mamat i a la pàtria on
sou nats, no dormiriu ab tan gran descuit, ans, uberts los ulls de la
consideració, veuríeu com se us van perdent les perles i margarites
que, ab contínues vigílies, los vostres passats adquiriren, i aprés les vos
deixaren... Per on vos exhorte, amoneste i tant quan puc encarregue,
que torneu sobre vosaltres i respongau per la vostra honra, en no deixar
perdre les obres de tan célebres autors, sinó que renovant-les, mostreu
a les nacions estranyes, la capacitat de les persones, la facúndia de la
llengua i les coses altes que en ella estan escrites.397

La pèrdua d’allò «mamat», d’on s’ha estat «nat», són imatges que, com ha

destacat el professor Montoya, es refereixen a l’àmbit familiar de transmissió de la

llengua. Almudèver representa la situació en termes de sobrecompetència, tal i com ha

estat descrita adés. Els seus conciutadans han de ser competents en, almenys, dues

llengües, el valencià i el castellà (a més d’una cert coneixement del llatí d’us

eclesiàstic o jurídic), però la seua resposta, davant l’esforç complementari que això

representa (l’editor no adverteix que l’assoliment de la competència en una llengua

afavoresca l’altra), és la deixadesa respecte del valencià: per això, Almudèver exhorta

a repetir l’esforç pretèrit: «contínues vigílies» front a l’actitud de dormir, l’adquisició

front a la pèrdua, a deixar perdre «les perles i margarites»398. Ben certerament,

Almudèver apunta a allò que està qüestionat, tot destacant en primer lloc la

competència, per davant de l’ús de la llengua i la literatura, és a dir, «la capacitat de

les persones, la facúndia de la llengua i les coses altes que en ella estan escrites».

Però el gremi d'editors no era homogeni. Al temps que Almudèver es lamenta,

el també editor Joan de Timoneda (1518-...1583), fill d'immigrants, produïa molta

                                                
395 J. Fuster: «Llengua i societat», p. 228.
396 Ciceró: Tusculunae disputationes, 3, 1, 2: «Cum lacte nutricis... suxisse».
397 M. Sanchis Guarner: La llengua dels valencians, pp. 162-163.
398 Aquesta imatge evangèlica té, lògicament, un referent conflictual a penes insinuat al text.
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literatura de consum (més endavant parlarem de la «literatura de misèria») –com ara

romanços, contes, entremesos, etc.– i conrea diversos gèneres literaris, de vegades en

valencià, però quasi sempre en castellà. Timoneda encobeí i edità Lope de Rueda, el

qual devers l'any 1560, féu triomfar a València el teatre castellà.399.

El tercer exemple de les contradiccions patides pels sectors de la burgesia més

filonobles, com ara notaris o funcionaris de la cancelleria, l'aporten les acurades

recerques de Philippe Berger sobre el llibre i la lectura a la València del Renaixement.

Observa Berger que en las minutes notarials, o fins i tot en els registres de la

cancelleria reial, trobem de vegades, entre dues actas oficials, algunes línies que

donen testimoni de l'interés d'alguns copistes per les creacions literàries. N' aporta dos

exemples: una anotació d'un protocol de 12 de març de 1500, on hi ha els primers

versos d'una cançó de Jorge Manrique («Justa fue mi perdicion / de mis males soy

contento / no espero galardón...»), i un fragment intercalat en un privilegi de 6 de

juny de 1509 («Lamentación de un amante que la fortuna le adestroido»). I observa:

Entre todos los esbozos de poemas (hay unos siete u ocho) que
encontré garabateados según salían en las minutas notariales, sólo
uno está escrito en valenciano. Sin embargo esa es la lengua en la que,
durante días enteros, redactaban los pasantes las actas oficiales que
les incumbían. Entonces, si la abandonaban en cuanto se dejaban
llevar por la inspiración poética (sin interferencias ni presiones de
ningún editor) es sin lugar a dudas porque el castellano era la lengua
que dominaba espontáneamente las actividades de los círculos
literarios.400

6.2. Una Il·lustració en castellà, amb excepcions

                                                
399 Vg. M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana , p. 263.
400 P. Berger: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento , vol. I, p. 333.
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L'opció de les classes privilegiades pel castellà i l'acció coercitiva de l'Estat,

reforçada després de la batalla d'Almansa, tingueren com a conseqüència l'extensió la

castellanització de la Il·lustració i del sistema educatiu que aleshores començà a

desenvolupar-se com un afer públic. A la pèrdua de la competència escrita en valencià

de la població s'oposen eventuals i limitades resistències.

El moviment de la Il·lustració és a la ciutat de València és, amb paraules de

Sanchis Guarner, constructiva i minoritària (1707-1808). Els representants de la

Il·lustració van ser individus aïllats, amb forta resistència per part d’altres sectors.

Tanmateix, la llengua de la Il·lustració a València fou el castellà. Els usos cultes

estaven dominats pel llatí i el castellà.

El llatí es percep com l'idioma universal, sostingut per l'Església i les

universitats. Mantenien la tradició llatina les mises i els llibres de ciència (Teologia,

Filosofia, doctrina del Dret), així com la llengua emprada a les aules fins a ben entrat

el segle XIX. Manuel Martí o Gregori Mayans (1699-1781) encapçalen un esforç de

renovació del llatí, quan començava el seu declivi, com es pot veure en la

correspondència que mantingueren amb altres il·lustrats europeus.

El castellà és la llengua de les normes (Partides o la Nueva Recopilación)  i

dels escrits. Per exemple, Gregori Mayans, de parla valenciana, a penes si deixa rastre

escrit, encara que mantenia un cert interés per la llengua pròpia. En una ocasió escriu

a Josep Climent, bisbe de Barcelona (la major part de les pastorals del qual són en

català i que creua epístoles en aquesta llengua amb Josep Finestres, catedràtic de

Cervera, i amb el valencià Pérez Bayer), sobre la necessitat de conservar la llengua al

mateix temps que s'introdueix la castellana:

para entender mejor la doctrina christiana, pues en nuestro
reino ai muchos que la aprenden en castellano i no la entienden
porque no saben la lengua extraña como la nativa.401

                                                
401 Mariano Peset; Salvador Albiñana: «Universitaris i il·lustrats», en Belenguer 1989, vol. IV (1990),
pp. 245-276, cit. p. 247 i 246. Tal vegada, l’única excepció seria el llibre Catalogo y descripció d’els
pardals de l’Albufera de Valencia, editat a la ciutat en 1795, que Llombart atribueix a Marc Antoni
Orellana (hi ha un Índice de las aves... de la Albufera  de Tomàs Villanova, de l’any 1807).
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Cal afegir que Gregori Mayans no només va escriure en castellà, sinó que

també s'aplicà a l'estudi d'aquesta llengua (Orígenes de la lengua española, 1737).

Fundà l'Academia Valenciana de la Divina Sabiduría (1742-1751), els acadèmics de

la qual (el Baró de Beniparrell, Pasqual de Romaní, Esteve Bru, el bisbe d'Oriola Pere

d'Albornoz, Vicent Albinyana, etc.) mantingueren una producció literària

exclusivament en castellà.

L'educació general, un producte de la Il·lustració, s'estableix en castellà. El 23

de juny de 1768 Carles III tramet una Real Cédula a les jerarquies de l'Estat tot

insistint que «quiro cese el estilo de poner en latín las Sentencias», etc., i manant

«que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad y Retórica, se haga en lengua

castellana [...], recomendándose también [...] a los Diocesanos, Universidades y

Superiores Regulares.». Es detecten, però, eventuals resistències, perquè, de fet, la

Real Cédula hagué de ser reiterada el 1771402. Algunes altres resistències es poden

esmentar.

En 1657 (cinquanta anys abans de la Batalla d’Almansa!) les Constitucions de

l’arxidiòcesi valentina elaborades pel sínode que se celebrà aquell any es redacten en

castellà («romance», fins aleshores es feien en llatí), per instrucció de l’arquebisbe

Pedro de Urbina. La justificació que s’addueix n’és:

Se han impresso estas Constituciones en romance, porque
ademas, que esse es ya el estilo de las mas Iglesias de España, no
queden defraudados de su inteligencia los seglares, a quienes toca
gran parte de su observancia.

Les Constitucions a més sintetitzen les parts fonamentals de la Doctrina

Cristiana que han de saber els feligresos, tot redactant-les en llatí i en castellà (Tit. I),

i ofereixen un model de formulari per a les partides dels Quinque libri (inventari de

baptismes, confirmacions, matrimonis, defuncions i excomunions) exclusivament en

                                                
402 Joan Solà: A l'entorn de la llengua, p. 226.
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castellà (Tit. IX, Const. IX)403. Tanmateix, la presència de la llengua pròpia als actes

eclesiàstics es mantindrà encara quasi un segle i mig, més enllà, fins i tot, de la Nova

Planta.

En algunes parròquies es manté el valencià durant el segle XVIII (en d’altres,

no) com a llengua de les partides dels Quinque libri, malgrat les preferències dels

arquebisbes (ja comentades adés) i la Nova Planta. Vicent Pitarch sintetitza la

informació aplegada per Francesc Carreras i Candi404 amb una relació de parròquies,

de les quals corresponen a la ciutat les següents:

–Parròquia de Sant Pere.- Segons F. Carreras i Candi, la
substitució del català pel castellà en els Quinqui libri s’esdevindria el
1764, pretesament justificada en l’esmentada clàusula de les
Constitucions de 1657 [vg. el capítol anterior].

–Parròquia de Sant Martí405.- El català, que havia estat la
llengua de l’administració d’aquesta parròquia, en fou eradicat
mitjançant decret de l’arquebisbe Urbina, en Visita pastoral del 15 de
gener de 1761: «el Idioma Castellano es el que en este tiempo se vssa
regularmente en todos los Tribunales y para no dar lugar a
interpretación de partida vertida en castellano, de Bautismo, juzgamos
por conveniente su vsso; Por tanto, Mandamos: Que en adelante se
escrivan todas las partidas en lengua Castellana, poniendo los
apellidos en la conformidad que suenan en Valenciano». L’anterior
resolució s’aplica així mateix al conjunt dels Quinque libri.406

–Parròquia de Sant Bartomeu.- Sant Bartomeu, de València,
constitueix un nou cas de parròquia que s’afermà en el català, per sobre
de la Nova Planta, al qual només renunciaria sota la interdicció de la
jerarquia eclesiàstica. Durant un breu parèntesi (1705-1717), els
registres parroquials es redacten en castellà; però hi fou necessari un
decret de Visita pastoral ([24 de febrer de] 1762) perquè aquesta
llengua s’hi imposàs definitivament.

–Parròquia de Sant Joan del Mercat.- Encara que ignore els
avatars de la parròquia en mantenir el català als Quinque libri durant el
Set-cents, tenim documentat, no solament que continuava emprant

                                                
403 Vicent Pitarch: «La llengua de l’Administració Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)», en
Parlar i (con)viure al País Valencià, pp. 173.
404 Francesc Carreras i Candi: «El lenguaje valenciano», dins Geografía General del Reino de
Valencia , vol. Reino de Valencia, Barcelona, s.d., pp. 551-764, cit. en V. Pitarch: «La llengua de
l’Administració Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)», en Parlar i (con)viure al País
Valencià , pp. 185-186.
405 D’aquesta parròquia fou beneficiat Pere Joan Porcar, ja esmentat adés a propòsit del seu Dietari.
406 Vg. també M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i Geografia urbana , p. 370.
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aquest idioma el 1742, sinó que, ben dins del segle XIX comptava amb
un formulari imprès en català per certificar partides de baptisme.407

Tot seguint també les recerques de Pitarch, les mateixes actes capitulars de la

seu es redactaren, en un principi, en llatí, el qual cedí el lloc al valencià, fins al 1771

en què fou substituït pel castellà. Tanmateix en els llibres de Fàbrica i Armari, entre

1839 i 1847, torna a aparéixer el valencià408. Mariano Peset i Salvador Albiñana

s’inclinen a creure que «és possible que el manteniment eclesial de la llengua anterior

sigui degut al pes de la inèrcia en una època en la qual la seu estigué durant molts

anys vacant o desatesa.»409

El text citat anteriorment de Gregori Mayans expressa la necessitat d’explicar

la doctrina en valencià. En 1739 ja es publica una Instrucció moral breu, y clara de lo

que los Pares y Amos dehuen amostrar á la Familia de Gabriel Ferrandis 410. S’han

conservat, editats en fullets, obres marianes, llibres d’oracions, nadales, festes o

commemoracions dels gremis411, vides de sants, amb «goigs», diversos sermons,

relacionats amb celebracions vicentines, «miracles»,  etc. Més endavant veurem la

referència de Ros a Sant Vicent Ferrer i al Misteri d’Elx. Fins i tot un llibre editat per

Benet Monfort a meitat de segle donva normes i estil per a la predicació vernacla 412.

                                                
407 Pitarch fa constar que en el registre Instrumentos del Ayuntamiento de Valencia , del 1811, Manuel
Ardit va trobar la certificació següent (el formulari estava imprès en lletres majúscules): «CERTIFIQUE
EL INFRASCRIT ARCHIVER DE LA ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT JOAN DEL MERCAT DE LA PRESENT
CIUTAT DE VALENCIA, COM EN UN LIBER DE BATISMES, CUSTODIT EN LO ARCHIU DE DITA ESGLESIA, ES

TROBA CONTINUAT UN ITEM DEL TENOR SEGUENT .
»Dimecres en vint de Juny mil setcens quaranta y dos. Yo el Dr. Domingo Moron Vicari

Bategi segons ritu de la Santa Mare Esglesia un fill de Blay Torres llaurador, y de Francisca Arnau, el
cual ague noms Joseph, Mariano y Joan. Foren Padrins Joseph Grafion y Maria Beltront viuda de
Padilla. Naixque a dilluns de dits.=Lo Dr. Domingo Moron Vicari de St. Joan.

»EN FE DE LO QUAL FAS, FERME Y SELLE LA PRESENT EN LO ARCHIU DE DITA ESGLESIA EN 5 DE

Janer de 17 [imprès] 811 [manuscrit damunt]. [firmat, rubricat i segellat]: Dr. Pedro Josef Gonel Pbro.
Acho.»
408 V. Pitarch: «La llengua de l’Administració Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)», en
Parlar i (con)viure al País Valencià, p. 176.
409 Mariano Peset; Salvador Albiñana: «Universitaris i il·lustrats», p. 246.
410 Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua Valenciana, vol. II,
p. 16.
411 Poesies del gremio de Albañiles en las solemnes fiestas del Beato Nicolas Factor, València, Joseph
Estevan, 1787 (un full imprés per una cara; la major part de les poesies està en valencià).
412 Mariano Peset; Salvador Albiñana: «Universitaris i il·lustrats», en Belenguer 1989, vol. IV (1990),
pp. 247.
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Els opuscles de tipus religiós editats en valencià durant el s. XVIII presenten

de vegades composicions poètiques, excepcionalment intercalades en llibres

castellans o amb la portada en castellà. Hi ha poetes menors com Joan Baptista

Escorigüela o el valencià Joan Collado (1731-1761), autor d'unes Poesies

valencianes413.

Poc a poc es desenvolupa la «literatura de misèria», en expressió de V.

Pitarch414, que veurem més detingudament en el cas de la producció de Carles Ros. Al

segle XVIII hi havia a València dos teatres: el «Corral de l’Olivera» i la «Botiga de la

Balda», que oferiren una programació íntegrament en castellà, de la qual estava

pràcticament exclòs el públic de classes no privilegiades415. Els diàlegs i col·loquis de

la «literatura de misèria» tenien una certa estructura dramàtica, que els feia

susceptible de representació. François Sureda conclou que «malauradament, no

disposem de bases ni d’elements suficients per a determinar amb certesa a quins llocs

i davant de quins públics es presentaren aquells col·loquis o aquells raonaments,

alguns dels quals s’assemblen en certs aspectes a una crònica de la vida quotidiana

                                                
413 Poesies valencianes, que compongué Joan Collado, natural de la molt ilustre Ciutat de Valencia,
pera la celebritat del segle tercer de la canoniçació de Sant Vicent Ferrer, en 29 de Juny de 1755,
València, Joseph Tomas Lucas, 1755. Segons Sanchis Guarner: «sonets amb ecos, paranomàsies i
altres complicades combinaciones mètriques culteranes» (La ciutat de València. Síntesi d'Història i
Geografia urbana, p. 83).
414 «La "literatura" que realment hagué d’aconseguir autèntic èxit popular, perquè era l’única que
responia de debò a les demandes del públic més vast (col·loquis, raonaments...), narrant episodis,
costums i fantasies, o bé fent brometa del cel i de la terra, no es podia permetre cap més luxe que el
plec manuscrit, o l’imprès d’ínfim cost. Ni cal dir que aquesta literatura, absolutament de consum, tenia
poques probabilitats de fer cap a ales biblioteques que ens la conservarien per a la posteritat. Sobre
aquesta "literatura de misèria" (que, en bona part, respon als mateixos mecanismes de la "literatura
domèstica" o underground dels arxius) persisteix l’exigència de majors reflexions que ens ajuden a
clarificar-nos millor el panorama de la "decadència".» (V. Pitarch: «La llengua de l’Administració
Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)», en Parlar i (con)viure al País Valencià, p. 215. Una
estimació de les edicions de la ciutat de València durant el regnat de Carles II, dóna percentatges del
87,33% per a la llengua castellana i del 7.36% per a la catalana (vg. Mariano Peset; Salvador Albiñana:
«Universitaris i il·lustrats», en Belenguer 1989, vol. IV (1990), pp. 247)
415 François Sureda, després d’un acurat estudi, conclou: «El poble fou pràcticament exclòs d’aquell
gènere d’espectacle, que no es trobava a l’abast de les bosses mitjanes o modestes, i hagué
d’acontentar-se, per a la seua pròpia distracció, amb les festes de barri o bé amb les cerimònies oficials
que s’oferien en les grans ocasions. Certament no es pot excloure d’una manera categòrica la presència
als corrals, en algunes ocasions, de persones que gaudien d’una petita renda o que tenien uns sous
magres. Però el nostre estudi de la composició social del públic, relativa a la freqüentació de
l’espectacle escènic entre el 1700 i el 1779, posa en evidència que el públic popular no constituïa de
cap manera una veritable clientela.» (François Sureda: «Literatura i societat», en Belenguer 1989, vol.
IV (1990), pp. 297-326, cit. pp. 320-321.
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feta d’una manera viva.»416, tot tractant-se d’una «probable dramatúrgia en llengua

vernacla oferta al públic fora dels teatres oficials de la ciutat»417.

Al segle XVIII, una figura encarna la resistència (paradoxal, com veurem) al

procés de castellanització de les competències escrites: Carles Ros.

Els nombrosos escrits del valencià Carles Ros418 i la seua apologia de la tesi de

la subcompetència (referida a les competències escrites) mostren, precisament, la

violència de la situació de sobrecompetència. Ens interessa Ros com a indici d'allò

que esdevenia socialment; les seues obres, malgrat la seua notable activitat, no

reeixiren a penes a trencar la desdenyosa indiferència general.

Carles Ros i Hebrera (1703-1773), nascut a València i notari i escrivà

públic419, és un cas excepcional. Ell mateix s’identifica com l’únic defensor de la

llengua 420 i Vicent Ximeno, que signa les aprovacions eclesiàstiques dels seus llibres i

publicaria l’obra Escritores del Reyno de Valencia (1747) ho acredita421. De la seua

producció bibliogràfica i de les seues afirmacions, hem de deduir que Ros tingué una

percepció notable dels conflictes socials relacionats amb la llengua pròpia, com

s’exposarà a continuació. No cal oblidar que, com ha estat apuntat abans, durant la

vida de Ros la ciutat de València duplica els seus habitants i la mobilitat de la

                                                
416 Ibid., p. 321.
417 Ibid., p. 324.
418 Segons el catàleg d’obres en valencià d’E. Genovés (1911-1914), Carles Ros va publicar 36 obres
en valencià (a més d’altres, en castellà, dedicades a la defensa de la llengua pròpia, com veurem). En
aquest llistat, únicament el supera Eduard Escalante amb 49 obres (sainets). Els segueix Bernat i
Baldoví, amb 25 (Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua
Valenciana, vol. IV Addenda y taules, pp. 78-79, 88-91 i 123-126)
419 Sanchis Guarner el defineix com «notari d'escassa clientela, enamorat de la vida tradicional» (La
ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 357).
420 En la carta dedicatòria de la seua obra Qualidades y Blasones de la Lengua Valenciana (1752)
afirma: «Aunque es notoria la aplicacion que he tenído à la Lengua Valenciana, desde mis primeros
años, me precissa acordar à Vs. Ss. muy Ilustres, que en la Estacion presente soy el unico mantenedor
del Materno Idioma, pues no se halla otro que aya dado à la Estampa (en esta Centuria) tantas Obras
en Valenciano, assì en prosa, como en verso.» València, Joseph Estevan Dolz.
421 En l’Aprovació de Qualidades y Blasones de la Lengua Valenciana, que signa el «Presbytero, y
Beneficiado en la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, y Academico Valenciano» Vicent Ximeno
afirma: …Carlos Ròs, Notario Apostolico, y Real, sugeto bien conocido, assi por otras muchas
producciones que ha dado al pùblico para ilustrar el Idioma, y Lengua de su Patria; como por ser el
unico que en nuestros tiempos la sostiene con sus escritos, para que no acabe de perderse el modo
verdadero de hablarla, y escrivirla.»
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població podem considerar que queda pràcticament immergida en els estrictes termes

comarcals422.

Les primeres obres publicades per Ros en valencià són dos col·loquis sobre la

relació entre habitants de la ciutat i habitants de L'Horta. Dos segles i mig després,

reapareix el tema de Gassull. Novament, el tipus literari de l'hortolà que arriba a l'urbs

hem de deduir que correspon a l'afluència migratòria, i, amb ella, la percepció d'una

crisi possible. Cal dir que aquests dos opuscles (en quart, de dos fulles cadascú) foren

els únics que tenim constància que foren publicats en valencià entre 1707 i 1728. Els

títols són ben representatius de la dialèctica social:

–Romans, y coloqvi nou en que es declara el gran chasco, que
han tingut els Pepos del Orta, en la bona venda de la fulla del Om, y
en la de la Morera, en este any de 1719.

–Altre coloqui, en que es declaren algunes de les moltes virtuts
dels valencians, y sels dona a entendre als Pepos que estan molt
contents de haver enganyat als de Valencia en la fulla, com se feu lo
coloqui no mes per ferlos botsar los diners que han tret: y que sempre
son ells los enganyats, y un cas molt gracios que pasa en un poblet
com o vora lo curios lector. Composat per Basiliet y escrit per lo
mateix dotor de seca que compongue lo primer. En este primer any de
1728.423

Per una banda, hi ha els «Pepos» de L'Horta o d’un poblet, que negocien fulles

d’om i de morera per a la manufactura de la seda i, per una altra banda, els habitants

de la capital. Aquells, contents d’haver enganyat als de València; aquests, tornant-los,

com «sempre», l’engany. Ros realitzà adaptacions d’aquests temes en col·loquis

posteriors424.

                                                
422 José Manuel Pérez García: «La demografía valenciana del segle XVII», p. 29 i ss., fa esment, entre
d’altres, dels estudis demogràfics referits a Benimaclet.
423 Cit. per Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua
Valenciana, vol. II, p. 9.
424 Coloqui nou, en que es declara lo perjuhí, que sels seguix als Valencians en fer cuchs de seda, les
coses, que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tiguen bona anyada,
per lo molt car, que costa la fulla: Un chasco que dona un Llaurador a un Notari de Valencia, y altres
coses. Compost per un Doctor de seca, València, 1743; Romanç gracios, y entretengut, hon se reciten
los jascos, y perdua quels Llauradors han tengut en lo present any 1746, per aver simplement
desconfiat de la anyada de seda, y no avivar la llabor dels cucs  acostumada: pera quels servixca
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En 1732, a més d’un altre «rahonament», sobre «un rustic y enamorat

Llaurador, Saguntí, gran mentjador de arros en bacallau, y mestre de allioli»425, Carles

Ros publicà una Practica de Orthographìa Castellana, y Valenciana, i en 1739 un

Breve diccionario valenciano-castellano426. Cal recordar que, després de la fundació

de la Real Academia Española (1714), el castellà havia establir la seua reglamentació

mitjançant l’Ortografía de 1726, i, en aquells mateixos anys, estava publicant-se el

Diccionario de Autoridades (6 vols., 1726-1739). La Gramática fou posterior

(1771)427.

La necessitat d’una ortografia per al valencià es justifica per la manca d’ús i

una situació sociolingüística que defineix com de llengua «arrimada»: «…com nostra

Lengua es tã dificil de escriure, huì en dia, per estar arrimada, y no usarse». A l’any

següent publica un altre romans entretingut on la línia d’enfrontament ja no és Horta-

capital, sinó pobres-rics428 i una altra obra gramatical, el Tratat de adages y refranys

valencians, y practica pera escriure ab perfecciò la Lengua Valenciana429 on explica

                                                                                                                               

descarment, y altra volta esmenen lo que ara han errat, València, Imprempta de Cosme Granja i
Agustín Laborda, 1746 (cit. Genovés, op. cit.).
425 Cal recordar que segons el poema de Gassull els llauradors de L'Horta arribaven fins de Borriana, al
nord de Sagunt.
426 Cit. per Pedro Salvà y Mallen: Colección de libros de filología, poligrafía, historias literarias,
caligrafía y paleografía... Biblioteca Salvá, València, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872, p. 298.
427 Per això, Ros sembla manifestar un desig, més que no pas realitzar una descripció, quan escriu: «Les
dos llengues Castellana, y Valenciana, tenen algun parentesch, quels vè per la llengua Latina, y encara
que la nostra mòlts anys ha questà arrimada, no per ço va de cap à cayguda, que solen dir, puix tant
com sa parenta, y veìna, la Castellana, ha alçal lo cap, y sa fet polida (pera qui entèn lo que es la cultura
de una Lengua) li ha servit tambè à la Valenciana, per adquirir dret en aquelles vèus millorades, preses
de la llengua Latina.» (Carlos Ros: Tratat de adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab
perfecciò la Lengua Valenciana. València, Josep Garcia, segona impressió, 1736, p. 34). Joan Solà, per
al qual Carles Ros és «el gran apostol de la llengua del segle XVIII», adverteix que «pròpiament no va
escriure cap [obra] de pròpiament gramatical»; les Gramàtiques de la nostra llengua es composaren a
partir del s. XIX: Ballot (1813), Amengual (1835); Estorch (1857); Soler (1858); Bofarull (1864);
Bofarull i Blanch (1867); Ferrer (1870); Pahissa (1873); Ferrer (1874); Sala (1889); Fabra (1891);
Saisset (1894); Nebot (1894); Nonell (1898) i Fabra (1898). La de José Nebot y Pérez, Apuntes para
una gramática valenciana popular, fou la primera editada a València (A l'entorn de la llengua , p. 214 i
233).
428 Carlos Ros: Romans entretengut hon se reciten les fatigues y treballs que pasen los casats, curts de
havers: declarant quant, y a quina etat se poden casar los pobres, que perals richs tota hora es bona.
Dictat per una Musa Lapera [València ?, 1732].
429 Cal subratllar la, diguem-ne, modernitat didàctica de Ros, que ja addueix l’argument de
l’aprenentatge lúdic: «Clar està, que qualsevol home de rahò dirà, sòn mos desvels profitosos al comù;
puix per aixo ideì fòs lo assumpt de Adages, Refranys, ò Proverbis, Valencians, per fer cosa gustosa,
que facilment se queda en la memoria, y que tinguen tots escrites en Valencià eixes doctrines
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el significat de la caracterització de la llengua com a «arrimada», que havia emprat

l’any anterior.

No perque nostra llengua Valenciana està hui en dia arrimada,
puix apenes se escriu en ella cosa alguna, han de pensar ques roin;
perque entre les entranyes de la terra, sol aver minérs de or amagats, y
quant se descobrin, troben alli aquells tesors, que valen lo mateix, y
sestimen com si no haguèren estat sepultats: aixì nostra Lengua, tostem
que la traèm à llum, se coneixen los quilats de sòn valor.

La escusa que fins hui han tengut mòlts pera no lligir bè, ni
escriure nostron Idioma, de que no està en us, ni Orthographia
Valenciana tenìen, nols valdrà ara; puix entre el llibret de ma Practica,
y este dels Refranys, y Adages, ab los dos Diccionaris de noms,
questàn al ultim daquest Tratadet, se encontrarà quanta dificultat se
puixa oferir ben declarada, que à ocasiò de ser yo tan amant de nostra
Lengua, y aver possat en ella tanta aplicaciò, he pogut tocar, y descobir
lo mes dificil, y precis, que ha conegut necessari. 430

Els dos paràgrafs del segon text es corresponen amb les dues característiques

que arreplega en el primer: la llengua està arrimada i no s’usa. Ros enuncia, per tant,

dues tesis, i les dues amb caràcter negatiu, oposant-se, per dir-ho així, a la

representació que podem suposar general: a) no perquè la llengua estiga «arrimada»,

s’ha de pensar que és roïn; b) no perquè no estiga en ús, s’ha de perdre la

competència. Comentaré primer la segona tesi. Per a Ros la manca d’ús no justifica la

pèrdua de competència, concretament, escrita; per això Ros ja havia redactat una

Pràctica d’Ortografia i escriuria encara altres obres gramaticals. Ros intenta barrar el

pas a l’excusa adduïda, segons la qual el descens de l’ús justificaria la incompetència

escrita. La importància que atribueix a les competències escrites es pot entendre de

dues maneres: bé intuïa la importància del llenguatge escrit (recordem que era notari i

escrivà públic) i la seua vàlua en l’establiment de la norma per a l’extensió de la

llengua, avançant-se a la tasca fabriana, o bé menyspreava la dificultat en assolir les

competències orals. De qualsevol manera, a la situació descrita, que es caracteritzaria

per minva de l’ús i de les competències, sobretot escrites (la qual cosa entrebanca la

                                                                                                                               

sentencioses, Humanes, y Divines, utiloses à la Republica, ò Patria.» (Carlos Ros: Tratat de adages, y
refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecciò la Lengua Valenciana, p. 14).
430 Cit. segons Carlos Ros: Tratat de adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab
perfecciò la Lengua Valenciana, pp. 32-33.
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literatura) i falta de normalització, l’anomena en general de llengua «arrimada». La

primera tesi que enunciava (no perquè la llengua estiga «arrimada», s’ha de pensar

que és roïn) indica que en la representació general s’hauria de produir aquesta

associació: la sobrecompetència motiva representacions d’inferioritat de la llengua,

que a la vegada, inhibeixen l’ús, la qual cosa és «excusa» per a abandonar la

competència. Aquest cercle determina la substitució lingüística, i Ros en té una clara

percepció. També en la «Conclusión» del Raro diccionario valenciano-castellano,

único y singular de vozes monossylabas, no publicat, esmentat per J. Pastor Fuster

(1827)431, afirmava Ros:

Tanta es la necesidad que tiene el común de esta ciudad, en la
inteligencia de su lengua materna, como en el de la castellana, que
aun para el trato familiar casi la usa, pero tan bastardamente, que [...]
ignora la correspondencia de la voz [...] olvidando la suya en tal
manera que ni sabe una ni otra como debe.

L’activitat de Ros per oposar-se a la consideració negativa de la llengua és

notable. Insisteix a la defensa clara de la subcompetència (la vella tesi d'Eiximenis): la

competència en una llengua ha d’afavorir l’altra. Per això, redacta un una Norma

breve, por la que los Valencianos (sin hazer estudio particular en la Orthographia)

sabràn  escribir medianamente la lengua Castellana (guiandose por la Valenciana)

segun el uso mas recto, conforme de los Eruditos, y ajustado à los fundamentos de los

Antiguos (1737)432 i també una Correccion de vozes, y phrases que el vulgo, ú comun,

de Valencia, ùsa, ò ha introducido hablando (u querièndo hablar) en su Materno

Idioma (1771)433. També, per això, argumenta el caràcter elevat de la llengua pròpia

en Epítome del origen, y Grandezas del idioma Valenciano434. Al temps, s’aplica a

                                                
431 Segons la Tesi Doctoral de F. Torres sobre C. Ros (1990), citada per B. Montoya: «Un capítol
oblidat de la història social de la llengua: la interrupció de la transmissió familiar del català».
432 Cit. en la segona edició del Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab
perfecciò la Lengua Valenciana, p. 13.
433 Cit. per Pedro Salvà y Mallen: Colección de libros de filología, poligrafía, historias literarias,
caligrafía y paleografía... Biblioteca Salvá, València, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872, p. 298.
434 Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecciò la Lengua Valenciana ,
p. 12.
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l’estudi i la divulgació de les tradicions, concretament la festa del Corpus 435, i a la

recuperació de la literatura, amb una reedició de Lo llibre de les dones de Jaume Roig

(1735).

De l’Epítome es poden destacar, tot seguint el comentari de Badia i Margarit,

dos qüestions. La primera, l’afirmació de la unitat de la llengua. Ros defensa una

triple divisió lingüística d’Espanya («Bascuenze, Castellana y Valenciana», p. 13); pel

que fa als orígens de la nostra llengua pròpia, afirma que

La [lengua] valenciana […] en nombre de limosina se hablava
en la Proença, toda la Guiayna, la Francia gótica, principado de
Cataluña, reyno de Valencia, islas de Mallorca, Menorca, Ivisa y
Sardeña (p. 14)

Encara que reconeix la unitat de la llengua, a València hauria assolit un major

perfeccionament:

[…] assí la lengua limosina se conoce en su mejora que vino a
parar a Valencia; maña que no han tenido los catalanes, siendo como
es toda una, o de la que se deducen las dos, catalana y valenciana.
(pp. 42-43)

[…] se dieron tan buena maña nuestros passados en
perficionar el idioma valenciano, que con ser el mesmo que el catalán,
se ha quedado éste montaraz, mal sonante y grossero, y el valenciano
ha passado a ser cortesano y gentil. (pp. 46-47)436

En segon lloc, Ros defensa el sermo urbanus, concretament la parla de

València:

[…] pues si entre los reynos de Castilla se tiene por la lengua
fina castellana la de Toledo, entre los de la lengua limosina lo es la
valenciana [‘de la ciutat de València’]. Y en todas las lenguas ha de
ser lo mesmo, que en las ciudades capitulares se ha de hablar
naturalmente cada idioma con más primor y cultura que en los lugares
de sus reynos; y por consiguiente en Barcelona también es el catalán

                                                
435 Coloqui, hon se referixen les dances misteris y altres coses, tocants a la gran festa del Corpus ques
fa en Valencia. València, 1734. D’aquesta obra se’n feren nombroses reedicions.
436 Manllevat d’A. Badia i Margarit: Les Regles de esquivar vocables  i «la qüestió de la llengua», p.
58.
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más culto que en su reyno; aunque siempre es lengua grossera y la
valenciana, toda primorosa. (pp. 8-9).437

Hi ha una qüestió notable pel que fa a la defensa del sermo urbanus de Ros i

és que la seua reedició del Llibre de les dones  de Jaume Roig no inclou La brama de

Gassull, que sí que havia estat compilada a l’edició de 1561. Potser per això E.

Genovés comenta al seu Catàleg (1912): «Esta impressió te mutilats los llibres,

transtornat l’orde y cambiat lo titol.»438 No seria estrany que hagués estat precisament

Carles Ros l’inductor de l’opinió de Vicent Ximeno, manifestada en la seua obra

Escritores del Reyno de Valencia, sobre l’existència real d’una obra de Bernat

Fenollar que hagués animat La brama de Gassull439, la hipòtesi recuperada per

Sanchis Guarner, ja ha estat comentada anteriorment.

També en la seua Breve esplicacion de las Cartillas Valencianas (1751), que

tracta per què «Esta Ciudad de Valencia carece de las suyas: ò de un Tratado que

esplique las combinaciones, o sylabas conducentes a la formacion de los vocablos,

para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos», Carles Ros descriu la

situació de la llengua a la ciutat i enuncia la tesi de la subcompetència (vg.

respectivament els dos paràgrafs subratllats al text).

DE LOS MOTIVOS POR QUE SE ESCRIVIO
esta Obra.
Por razón de que quanto actualmente se practìca en Valencia,

en las Oficìnas de Escrivanos, y Actuacion de Tribunales, que los
Despachos, Titulos, Provissiones, Decretos, Memoriales, y Cartas
Missìvas: se estiende todo en Castellano: y que en las Escuelas de
Niños se enseña esta Lengua (como general que es en España) importa
conservarse la Valenciana; pues con la inteligencia de las Cartillas
Valencianas, y la de esta Esplicacion, tendran los Naturales norma
segùra para escrivir muchissimas dicciones de la Castellana, que

                                                
437 Loc. cit.
438 Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua Valenciana, vol. II,
p. 14.
439 «Otro Tratado de las palabras que se deven desterrar de la lengua Valenciana, por ser agenas del
Idioma , escrivió mossèn Bernardo, según lo manifiesta Jayme Gaçull en una Obra que intituló La
brama dels llauradors. Pero se ha perdido, y no queda noticia de ella.» (Vicente Ximeno: Escritores
del Reyno de Valencia… , tom I («Contiene los escritores que han florecido hasta el año MDCL y una
Noticia Preliminar de los más antiguos»), València, 1747, p. 59. L’estudi de Badia i Margarit, Les
Regles de esuivar vocables  i «la qüestió de la llengua», comenta, com ha estat esmentat, la impòrtància
de Ros, però no adverteix la seua possible «mutilació» de La brama .
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estàn dudosas; segun algunas van espressadas: y mas que se
advertiràn en la conclusion de esta Obra.

Por el uso general de la Lengua Castellana, en esta Ciudad,
conviene tambien conservar la Valenciana; pues el que no sabe
escrivir, ni leer su Idioma, suponiendo que lo habla, no podrà (con
destreza) conseguirlo en otro: porque carecer de la inteligencia del
bien leer, y escrivir su Materno Idioma (usandolo en el hablar:) ò es
por falta de talentos: ò por no aplicacion à la Orthographìa: luego por
cualquiera de las dos circunstancias, no podra Valenciano alguno
entender bien el Castellano, ni otro, ignorando el suyo.

En las Oficìnas de los Tribunales de Justícia, se hallan (en esta
Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados,
instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho
de las Partes, y necessìtan à vezes traducirse en Castellano; y con
dificultad se halla ya persona que lo sepa hazer: y èsto precissa no
dexar perder la Lengua Valenciana: mayormente aviendo tantos
libros, y escrituras pùblicas en èlla; porque en tiempo passado se
estendía todo en esta Ciudad, y Reyno, en su Materno Idioma: tanto en
pluma, como en molde: y en el presente se usa en los Archivos de las
Parroquiales de Valencia, libros de Bautismos, Confirmaciones,
Mortuorios, y en algunos otros Escritos, aunque pocos.

Es constante assimesmo lo que abunda esta Ciudad de
Valencia de Ingenios, y en las Fiestas, ò Funciones pùblicas, que se
ofrecen, de Canonizaciones, Victorias, Esequias, y otras, que se
cuelgan Poesìas por las parèdes, entre las Castellanas, y Latìnas,
suele aver de Valencianas: y èstas, en lo que toca Orthographìa, es
vergüença verlas, como salen escritas: y apenas hay persona en
Valencia que las sepa leer, siendo su Lengua Materna: lo que dà que
murmurar a los Forasteros: y se podrà lograr la facilidad de su
intelígencia, con esta Breve Esplicacion, y si huviera Cartillas
Maternas, como tienen las otras Lenguas, mejor. Con lo que es visto
serà esta Obra de utilidad para los Valencianos.

CONCLUSION.
Se halla nuestra Lengua Valenciana en tal olvido (respecto de

leerla, letrearla, y escrivirla,) que estando las combinaciones, o
sylabas de dificultad, esplicadas lo mejor, ò menos mal que se ha
podido, serà dificil, aùn para los mismos Naturales, comprehenderlas:
tanto por los acentos, largo, y breve; como por la pronusiacion de las
letras g, h, j, x: y demàs que aquì se contiene.

Aunque la Lengua Valenciana quieran dezir los ignorantes, no
sirve hoy dia, ni es de provecho alguno, deve estimarse, pues por èlla,
con esta Breve Esplicacion, tendràn los Valencianos methodo seguro
para bien escrivir las dicciones de dificultad, ò dudosas en la Lengua
Castellana: y siendo èsta la general en España, y la que
universalmente se enseña en las Escuelas de Niños, y con la que casi
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todo se practica, escriviendo: quantas reglas se daràn para
Adelantamientos en su Orthographía, seràn de utilidad para los
Valencianos; como queda mencionado. [...]440

Ros enuncia novament el cercle sobrecompetència-inhibició de l’ús-

menyspreu a la llengua. La inhibició de l’ús es refereix a la llengua escrita (és

conscient de ser pràcticament l’únic escriptor en actiu)441 i de manera parcial a les

competències orals («suponiendo que lo habla»). Intueix amb gran lucidesa la

importància de disposar de materials curriculars («cartillas») per introduir

l’ensenyament de la llengua pròpia,

Durant quasi dos segles i mig, les normes s'oposaren a la possibilitat intuïda

per Ros. Així, la Real Cédula de Carles III, ja esmentada, establia que «en todo el

Reyno se actùe, y enseñe en lengua Castellana»442 i la reforma educativa del ministre

Moyano, establida per la Ley de Instrucción Pública de 1857, ordenà que la gramàtica

castellana siga la que s'ensenya a tots els escolars d'Espanya 443.

L’acurada elaboració gramatical de Carles Ros ha de patir les conseqüències

del fet que la llengua havia estat bandejada per l’Estat de les seues actuacions i també

del camp de l’ensenyament que, tot just aleshores, començava a consolidar-se com un

afer públic (i no domèstic) i, després de la Revolució, com a qüestió d’Estat. Però no

és aquesta l’única, diguem-ne, contradicció que presenta la feinada de Ros.

N’assenyalarem dues:

a) A més de les obretes literàries, és en el camp de les tradicions on la llengua

sembla justificar la seua presència; àmbit feble tot just en el segle que va fer bandera

                                                
440 Carlos Ros: Breve esplicacion de las Cartillas Valencianas. València, Cosme Granja, 1751, pp. 19-
20.
441 Ja ha estat comentada la manera com es descriu a Qualidades, y blasones de la Lengua Valenciana
(1752). De fet, el repertori bibliogràfic de Genovés únicament arreplega la reedició de Roig comentada,
una altra d’una obra mariana, publicada a València en 1494, reeditada a Barcelona (1732 o 1733), amb
l’afegit d’un text de Miquel Pérez, ciutadà del Cap i casal; la Instrucció moral de Gabriel Ferrandis
(1739) i el Tractat de guitarra  de Joan Carles Amat, les Constitucions de la Real Casa, y Espital de
orfens de Sanct Vicent Ferrer (1748) i també d’Anselm Turmeda, amb oracions, publicat a Cervera
(vg. Genovés, op. cit.).
442 Apud Reales Cedulas en su Mag... dirigias a la Vniversidad de Cervera... (Cervera, 1772), pp. 68-
70, cit. per V. Pitarch: «La llengua de l’Administració Eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII)»,
en Parlar i (con)viure al País Valencià, p. 212.
443 Joan Solà: A l'entorn de la llengua, p. 227.
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de la modernització il·lustrada. El concepte de tradició està emprat ací en sentit ample,

i abastaria:

–La religió. Ja hem vist adés l’ús del valencià en obretes de caire religiós. Es

tracta d’una noció ampla de tradició que teoritzaria definitivament Torràs i Bages. El

mateix Carles Ros, en composar la seua obra Qualidades, y blasones de la Lengua

Valenciana recorre abundosament a l’argument religiós, amb referències al Misteri

d’Elx i Sant Vicent Ferrer. Val la pena copiar el llarg fragment

29. La Lengua Valenciana mereció el Timbre de Apostolica, y
Santa, porque sirviò de Clarìn de la Divina Sabidurìa, resonando la
harmonìa de su voz, por todo el Orbe, quando articulada en la boca
de San Vicente Ferrer, hijo y ahijado de esta muy ilustre Ciudad de
Valencia, lo entendieron, no tan solo quantas Naciones hay, si que
hasta los simples, sordos, locos, y muchachos incapazes; que esta
Lengua fue como el Mannà que se acomodò (predicando en èlla San
Vicente) al gusto, è inteligencia de todos, cada uno en su Lengua
Natural. Maravilla que no podrà alegar otro Idioma: y Blasòn para el
Valenciano.

30. Sobre aver mencionado en el numero antecedente que logrò
la Lengua Valenciana el Timbre (à mas Apostolica, ) de Santa, serà
precisso referìr, que en el Tratado que escriviò Martin de Viciàna,
celebre Historiador, en alabanças de las Lenguas Hebréa: Griega:
Latina: Castellana: y Valenciana: impresso en Valencia en el año 1574.
supone por Lenguas principales, la Hebrèa: Griega: y Latìna: y la
Hebrèa por la mas ecelente, como Princesa de las Lenguas. Dize
tambien, que muchos Doctores tienen por creìble, que en el Juizio
Universal, todos hablaràn con la Lengua Hebrèa: que fue èsta la
primera (porque es, conforme opinion corriente, la mesma de Adan:)
que es la mas noble: mas digna, entre todas, para con Dios: mas
graciosa: y mejor; porque la hablò, predicò, y enseñò en èlla la
Doctrina Nuestro Señor Jesu-Christo. Y tambien dize, que la Virgen
Nuestra Señora fue criada en esta Lengua Hebrèa, por ser la mas
honesta. Luego si por todas estas circunstancias, nombran, con justos
motivos, à la Lengua Hebrea, Lengua Santa: y la Valenciana, entre
otras ecelencias, logro tambien el Titulo de Santa: què mas Blason,
aunque no tuviera otro?

31. El Doctor Juan Bautista Ballestèr, Arcediano de Murviedro,
en un Sermon que predicò en la Parroquial de San Estevan, de
Valencia, titulado: Ramellèt del Bateig del Fill, y Fillol de Valencia, el
Apostolich Sanct Vicent Ferrèr: impresso en esta dicha Ciudad el año
1667, dize antes del Sermòn: que defendiò en pùblicas conclusiones,
ser la Lengua Valenciana mejor que todas las de Europa, despues de
la Lengua Santa: que es como la materia primera, apta para recibir
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todas las formas de hablar ::: que para convertir Dios las Naciones,
les diò à los Apostoles Don de Lenguas, por ser gran cosa para
convertir hablarle à cada uno en su Lengua; pero que à San Vicente
Ferrèr, con gran privilegio tuyo, y de la Lengua Valenciana, le
concediò, que predicando siempre en ella, le entendiessen todas las
Naciones, como si predicasse en la Lengua de èllos; favor que no lo
hizo à los Apostoles: y que ni la Madre de Dios gozò de este privilegio,
pues hablando à los Reyes de Oriente, les hablò à cada uno en su
Lengua de èllos; pero no hizo que en la Hebrèa la entendiessen los
Santos Reyes: siendo igualmente Blasòn para la Lengua Valenciana.

32. Es tambien Blasòn para esta Lengua, la apreciable honra
que la Inmaculada Virgen Maria la hizo, pues aquella Soberana
Imagen que en titulo de la Assumpcion, se venèra en la Insigne y
dichosa por tal Joya, Villa de Elche, Reyno de Valencia, que aportò à
su Playa, en una Arca, ò Cofre, traxo escrita, en verso de Lengua
Valenciana, toda la Fiesta, de la manera que, con rendidos cultos, y
aparatos festivos, cada año la celèbra. Maravìlla de que puede
gloriarse nuestro Idioma Valenciano, y la mencionada Villa; pues la
Virgen Santa Marìa se dà por contenta, que las glorias de su
Assumpcion Triunfante, sean publicadas en Lengua Valenciana.444

–Festes. Ja ha estat esmentat el col·loqui, hon se referixen les dances, misteris

y altres coses, tocants a la gran festa del Corpus ques fa en Valencia (1734)445. Carles

Ros va escriure també diverses obres sobre la festa dels bous 446 i les carnestoltes447.

Un altre dels pocs llibres editats en l’època en valencià és un tractat de guitarra448.

                                                
444 Carlos Ros: Qualidades, y blasones de la Lengua Valenciana . L’obra esmentada de J. B. Ballester
és: Ramellet del Bateig del Fill y Fillol de Valencia, el Apostolich Sanct Vicent Ferrer. Qve de les flors
y violes, qve dix de les sues vertuts, compongue, en lo Sermo, que predica. El Doctor Ivan Batiste
Ballester, Artiaca de Molvedre, Mestre, Doctor, y Catedratich de Arts, y Teulogia, Examinador
teolech, y Simodal, Calificador, y Iutge Ordinari en lo Tribunal de la Santa Inquisicio. Fet estampar
per los prohoms del Insigne Colegi dels Notaris,  y en son nom per Nicolau Iutge. Y endrezat al damunt
dit pare S. Vicent Ferrer, Fill, y Patro del referit Colegi, València, Geroni Vilagrasa, 1667 (cit. Eduart
Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua Valenciana , vol. I, p. 253).
445 Hi hagué una reedició: Coloqui nou, curios y entretengut hon se refereixen la explicació de les
Dances. Misteris, Aguiles y altres coses exquisites, tocant a la gran Festa del Corpus ques fa en
Valencia dignes de tot apreci. Compost per Carlos Ros, Notari Apostolich . València, Salvador Faulí,
1772 (vg. Genovés, op. cit.).
446 Com ara: Romanç nou, gracios, y entretengut, en ques declara la rinya, junta, y deliberacio quels
Toros acordaren, imediatos á la Torada, ans de partir pera Valencia, pera la Correguda dels dies 13,
14 y 15, deste mes de Octubre, y present any de 1738, en que esta Illustre Ciutat celebra lo Segle V. de
sa gloriosa Conquista; y entre altres festives desmostracions (a excepcio de la del Cult Divi) ha dispost
fer segona correguda de Toros Reals, ab asistencia de Tribunals, en publich, en la Plaça del Mercat,
com vora el curios. Dictat per una Musa Lapera , València, 1738; Nova y gustosa relacio, jocos, y
divertit romanç, en que es veu lo Corro de Toros de la Plaza de Sent Domingo de esta Ciudad de
Valencia, en lo dia 11 de Setembre de este present any de 1741. València, 1741 (vg. Genovés, op. cit.).
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–D’altres pràctiques, com ara la dels colombaires o la pesca amb canya 449.

b) L’apologia del sermo urbanus es contradiu amb el fet, implícitament

reconegut en les seues obretes literàries (col·loquis, rahonaments, etc.), que la llengua

es manté més viva entre la població de L’Horta. Ros recorre reiteradament a «quatre

llauradors veins dels quatre Quartells de la horta de Valencia». «Roch, veì del

Quartèll de Campanar. Blay, veì del Quartèll de Benimaclèt. Pau, veì del Quartèll de

Rusafa. Lluch, veì del Quartèll de Patràix.»450 En 1746 publica, amb aquests

personatges, un «coloqui entretengut» per a la «celebracio dels felius 33 anys» de

Ferran VI. El fet que el mateix Ros hagués nascut, com el monarca, en 1703,

suggereix més bé una finalitat particular no declarada. En 1759, novament quatre

llauradors de L'Horta de València raonen amb un rector sobre la processó del Corpus,

que es reedita en 1772, any en el qual també apareix un altre col·loqui entre Luch,

Blay, Pau i un notari sobre la Festa del Corpus. Doncs bé, els «quartells» de

Benimaclet, Russafa i Patraix ja havien estat esmentats a La brama de Gassull i, junt

amb l’altre, Campanar, són actualment barris de València. A les dècades posteriors

                                                                                                                               
447 Paper gracios, discursiu, enfatic, abusiu, y sentencios, pera desfrasarse de llaurador a les
Carnistoltes, o en qualseuol atra funcio particular. València, Agusti Laborda, 1749; Paper gracios,
politic, y entretengut, peral desfres de les Carnistoltes, contrafent als Llauradors. València, Agusti
Laborda, 1749; Coloqui nou; molt gracios, y entretengut, pera lo desfres de lesl Carnistoltes; en que
un llaurador ab tota politica explica seriament á una Dama el seu amor, y com la demana per muller
en grans termens y cortesia. Compost per un insigne Llaurador, Dotor de Seca, Letor jubilat de
Agricultura, Mestre de esclafar terrosos, Veador de margens, Ellet de tandes, comisari de la palla de
fabes, gran menchador de albudeques, tocador de bandurria, y la millor ma pera empeltar els abres.
València, Laborda, 1750; Romans, y coloqui nou pera riure de bona gana estes Carnistoltes, y algun
rato en la Cuaresma, sense ofendre a ningu, despues del ventre ple, y alguns dines en lo bolsillo; de les
penes, trevalls, y miseries dels que prenen el estat del Matrimoni com ho voran en tre chames.
Compost per un Pepo, gran Corbella, y molt gran ansuciado fill del lloch de Besanugues, gran tocador
del guitarro , València, Agusti Laborda, 1750, etc. (vg. Genovés, op. cit.).
448 Tractat breu, y explicacio dels punts de la guitarra, en Idioma Valencia, per En Joan Carles Amar.
Per que’ls naturals, que gustaren de dependre, y no entengueren la explicacio Castellana, puguen
satisfer son gust en este breu y compendios estil , València, Francesch Burguete, 1740 (vg. Genovés,
op. cit.).
449 Romans nou, curios y entretengut, hon se referixen les conversacions que molts colombaires solen
tindre en la Lontja, les calitats dels coloms, y altres circunstancies de la art de la Colombairia, pera
divertir la humor, sens ofendre a ningu, com bora el lector. [València, 1752]; Romanç nou, gracios, y
entretengut hon se recita larmament dels Peixcadors de cania, daigua dolça: y com totes les coses
demanen un mig, pera estar be. Dictat per una Musa Lapera. [València, 1752] (vg. Genovés, op. cit.).
450 Segons la bibliografia de l’autor que hi ha a Qualidades y blasones de la Lengua Valenciana (1752),
p. 21.
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s’escriuran moltes altres obretes iròniques que incorporen als llauradors de L'Horta,

de vegades en visites a la ciutat. Aquests són alguns exemples:

–[Anònim]: Conversacio joco-seria entre Cento el Formal, y
Tito Bufalampolla, Llauradors del Terme de Payporta, sobre les grans
Festes, que á honor, y voluntat del nostre Rey Don Carlos Tercer, y el
Serenisim Princip de Asturies (que Deu guart) salut cumplida de
nostra amada Princesa y sanitat perfecta dels Señors Infantets Besons
Don Carlos y Don Felip, dispon y fa la molt Ilustre y sempre Lleal
Ciutat de Valencia en lo gran dia de la seua excelsa Patrona la Mare
de Deu dels Desamparats (València, Joseph y Thomas de Orga, 1784).

–[Anònim]: Sento y Tito, llauradors honrats del Terme de
Paiporta, asentats y repantigats a la boreta de un marche, van referint
alternativament tota la Procesó de Gracies, que feu la Noble Ciutat de
Valencia per lo feliz Part de la sehua adorada Doña Luisa de Parma
(València, Jose Esteban, 1784).451

–[Anònim]: Rahonament entre Gori, llaurador de Burjasot,  y
Polseretes, de Benimamet, en el que donen conte de les Funcions, de
les Lluminaries, y Te-Deum que en los dies 5, 6 y 7 de Nohembre de
este any 1796 se feren en esta Ciutat, per haver el dia 28 de Octubre
aplegat la noticia de haverse Beatificat en Roma lo dia 18 de Setembre
el Illustrisim y Excelentisim Senyor Don Jvan de Ribera. Patriarca de
Antioquia, Arquibisbe de Valencia (València, Miquel Esteve, 1796).

–[Anònim]: Rahonament entre Chimo el Gros del camí de
Arrancapinos, y el Tio Senen de Patraix, ahon se referixen els motius
que té la Ciutat de Valencia pera festetjar al Beato Juan de Ribera,
Patriarca de Antioquia, Archebisbe, Virrey y Capitá General de esta
Ciutat y Regne, en celebritat de la sehua Beatificació, en les Festes
que se han eixecutar en los ultims del mes de Agost del present any mil
setcents noranta set: aixi mateix se fá commemoraió de les
disposicións que fá esta magnifica Ciutat pera les dites Festes
(València, Imprenta del Diari [de València], 1797).

–[Anònim]: Segona part, en la que es referix, com el tio Joan
Senen de Patraix habentsen entrat dins Valencia, al pasar junt al
Mercat, encontra al seu gran amigajo Chimo el Gros, que eixia de
omplir la bartola del Bodegó del carrer de Madalenes, lo Dumenge
pasat entre huit y nou del mati; els que habent fet la primera estació
darrere de Sant Joan, se sentaren en lo banch dels aborrits ahon
canten els Cegos, y es referixen les sehues tragedies, y añadint lo que
es dirá (València, Imprenta del Diari [de València], 1797).

–[Anònim]: Suplemento al Diario de Valencia del día 23 de
Agosto del año 1797. Coloqui nou entre el So Masia de Benifaraig

                                                
451 Hi ha més obres amb aquests dos llauradors com a protagonistes, com ara quatre «rahonaments»,
publicades a València, per Miquel Estevan y Cervera, l’any 1797 (vg. Genovés, op. cit.).
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(docte entre els Llauradors del seu Poble), y Sento del Forn
[d’Alcedo], que se encontraren en lo carrer de la Mar, y despúes de
los cumplimientos, digueren aixina, poch mes, ó meñs (València,
Imprenta del Diari [de València], 1797).

–[Anònim]: Rahonament y coloqui nou, en que es manifesta el
consell que tingueren el tio Cosme Nespla, de Benifaraig, Badoro
Rico-paño, de Moncada, y Jaumet el Polinario, de Alfara; pera elegir
el millor medi ó arbitre de vindre á Valencia á veure les grans Festes
del Beato Joan de Ribera; determinantse per comú dictamen, no
convenia pegarse de gorra en ningun puesto, per los jascos que
peguen els Pixavins als Pepos, de que es fa relació; y demes justs
motius que se expliquen en este Paperet; segons vorá el curios lector
(València, Viuda de Agusti Laborda, 1797).

–[Anònim]: Rahonament entre el Rull de Payporta y Albudeca,
Llauradors de la Horta de Valencia, en lo qual, despues de referir els
seus sucesos, tracten del Viage dels Reys Real Comitiva y altres coses
que llegirá el Curios (València, Emprenta del Diari [de València],
[1802]).

–[Anònim]: Segona part del rahonament del Rull de Payporta,
y Albudeca, Llauradors de la Horta de Valencia, en que se manifesten
moltes de les prevencions que estan fent en esta Ciutat pera la vinguda
de ses Magestats y Real Familia, ab lo demés que llegirá el Curios
(València, Emprenta del Diari [de València], [1802]).

–[Anònim]: Coloqui gracios, que tingueren Vadoro el Cert, de
Paterna, Sento el Roig, y Badoc el Guapo, de Benimamet, rahonant de
la terciana del Roig; y luego de les Festes que es van á fer en Valencia
á la vinguda dels Reys (València, Emprenta del Diari [de València],
[1802]).

–[Anònim]: Rahonament entre el Raspos de Rusafa, y el Rull
de Patraix (València, Ofecina de Miquel Estevan y Cervera, [1808].
Aquest Rahonament tingué una Segona part, una Tercera part i una
Quarta part.

I també aquest altre sobre un llaurador que viu a la mateixa ciutat:
–[Anònim]: Descripció de les lluminaries que en honor del

Beato Joan de Ribera, Fundador del Convent de Capuchins, de esta
Ciutat, se feren los díes 9, 10 y 11 de Setembre de este añ 1797 y
demostració que Pere Lligambe, llaurador del carrer de Sant Guillem
fa de lo susoit en la elevació de les Boles illuminaes que es tiraren,
ablo demes que lletgirá el que siga curios (València, Miquel Estevan,
1797).
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Al mapa 6.1 han estat assenyalats els barris actuals que corresponen a la ciutat

emmurallada i als indrets esmentats als opuscles anteriors, que a hores d'ara estan dins

del terme municipal de València.
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Mapa 6.1
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Es presenta així la segona contradicció: obres sobre llauradors de L’Horta (de

vegades: «llauros» o «Pepos») redactades, editades i llegides a la ciutat. L’escriptor,

encara que, com en el cas de Carles Ros, defense la norma ciutadana per a la llengua,

ha de recórrer a confeccionar diàlegs de llauradors. Hi ha un desplaçament que

reflecteix la dialèctica social. El diàleg lleuger és un acreditat mitjà formatiu452 i,

lògicament, una conversa entre llauradors de la perifèria de la ciutat havia de tenir

justificat l’ús del valencià. No es podia realitzar un diàleg entre notaris, eclesiàstics,

inquisidors, oficials de la milícia, etc., si la pretensió era traure de l’oblit a la llengua

pròpia 453. Tanmateix, l’estratègia de Ros es torna, probablement, en contra seua,

perquè el conflicte entre la ciutat i el camp, penetra aviat el text dels diàlegs.

No hem d’oblidar que els habitants de la ciutat contemplaven més bé amb

desconfiança els llauradors de L’Horta. Els llauradors havien demostrat una certa

capacitat de mobilització per organitzar avalots contra els jurats i la burgesia 454, i hem

de suposar que desenvoluparien estratègies de potenciació del grup de parentiu i els

seus aliats455. Fins i tot, el manteniment de la muralla fins a la segona meitat del s.

XIX es pot entendre com una «barrera sanitària»: sense acomplir una funció militar,

es manté com a mesura de control i higiene. Els ciutadans temien els habitants de

                                                
452 Més endavant es comenta el cas de les obres de Manuel Civera.
453 En 1809 s’edità un d’aquest col·loquis, el títol del qual arreplegava una referència al multilingüisme:
Coloqui trilingüe ó Coloqui entreverat de valenciá y castellá y un cantonet de lleti, entre Maciá el
Parlador yl Mestre Descola dun Poble de Lhorta de Valencia , València, Oficina del Diari [de
València], 1809.
454 L'any 1663 els Jurats decretaren que els llauradors de la ciutat tributassen la contribució per la cisa
de la carn, igual que els habitants intramurs. S'avalotaren el 25 de juny, i s'aplegaren, segons el
dietarista Agramunt, més de sis mil en armes al Pla de la Saidia, on iniciaren els disturbis (vg. M.
Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 327). En 1801, les
ordres de reclutament, provoquen un nou motí, que aplega més de 5.000 llauradors, convocats al so de
caragols de mar, a la plaça de Sant Domènec (ara de Tetuan) (Ibid., p. 383).
455 Manuel Ardit ho ha subratllat: «Per mitjà d’aquests mecanismes [estratègies de potenciació del grup
de parentiu i els seus aliats], sospitats més que coneguts, i probablement també d’altres que ignorem
absolutament, les comunitats camperoles del País Valencià mantenien una forta cohesió interna. El
panorama narrat per Blasco Ibáñez per a finals del segle XIX a la seua novel·la La barraca podia
extrapolar-se perfectament al segle que estudiem [XVIII]. A la ciutat de València els llauradors eren
sovint temuts pel seu caràcter primitiu i violent: en moments de tensió una de les primeres mesures que
solida adoptar-se era la de tancar les portes de la muralla i impedir-los l’entrada. L’existència d’una
comunitat en bona part estranya més enllà de la muralla protectora, regulada per normes
consuetudinàries de vegades difícils de comprendre per la població urbana, introduïa dificultats de
comunicació entre la ciutat i el seu camp circumdant, al mateix temps que pertorbava el lliure joc de les
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L'Horta i de les zones arrosseres de l'Albufera i el perill de contagi de malalties

epidèmiques456.

Els llauradors temuts són ridiculitzats, com a recurs de l’humorisme didàctic o

de l’acostament que inhibeix el temor, mitjançant tota una sèrie de recursos: el nom

sempre és una abreviatura familiar (Cento, Tito, Gori, Chimo, Badoro, Jaumet...); els

cognoms o els malnoms, o els trets definitoris, pretenen moure el riure (Bufalampolla,

el Gros, Nespla); també la situació en la qual trobem als personatges n’és de

significativa («asentats y repantigats a la boreta de un marche», «eixia de omplir la

bartola del Bodegó»). Fins i tot el canvi de codi esdevé recurs còmic. És difícil

destriar com estava de castellanitzada la parla dels llauradors reals de L'Horta del

segle XVIII; als textos, els llauradors ficticis de les obretes dels burgesos, parlen amb

nombrosos castellanismes i dites castellanes457 (deixant de banda la fixació

ortogràfica). La Psicologia Social de la llengua té camp per a l’anàlisi. Els llauradors

arriben a la ciutat o, de tornada al poble, parlen d’allò que s’esdevé a la capital. La

ciutat és l’espai simbòlic de referència per a uns personatges que hi són aliens (la

proporció de llauradors a la ciutat és mínima, com ha estat indicat adés), i que, fins i

tot, rememoren les minories ètniques foragitades458. Arriben o com diu un títol «se

n’entren» (encara hi havia la muralla) a fer negocis –els enganys mutus de Ros–, en

diumenge, per a les festes religioses o polítiques459. El diàleg està pensat des de la

                                                                                                                               

forces econòmiques.» («L’agricultura del Set-cents. Entre la tradició i el canvi», en Belenguer 1989,
vol. IV (1990), pp. 35-69, cit. p. 68).
456 Segons E. Mateu, cit. per D. Mollà: «La ciutat de València: El procés de metropolització», p. 352.
457 Per exemple, en l’opuscle Chunta secreta: Arenga critica que fan sis personats de distinguit
caracter, queixantse agriament de la mala estaciò del temps, pues no atrevixen à eixir à collir lo que
atres han sembràt, perque no els delmen, y fasen pagar el clam (València, Joseph Estavan y Cervera,
1789?) els personatges contínuament intercalen frases fetes i dites castellanes: «Mala luna!»; «porque
ya es duro Pedro...»; «...à darte las buenas Pasquas»; «Buena va la danza!»; «por muchos buenos
sucede»; «Ahí no es nada!»; «El sargento se entiende»; «en otros tiempos»; «canto llano»; «En el paño
más fino cae una mancha»; «con todos me las pego», etc.
458 Un anònim viatger francés que visità València el 1846 deixa la següent descripció, on la presència
de llauradors és, per a ell, un element de simbologia àrab: «València... presenta arreu records de la
dominació morisca. Els carrers són molt estrets i tortuosos a fi d'evitar que hi entren els raigs de sol; la
multitud de torres i de jardins on s'enlairen les palmeres, els freqüents sons de la dolçaina morisca, i
àdhuc el vestit mateix dels llauradors de L'Horta, completen la il·lusió d'una ciutat àrab. Actualment es
reforma prou l'antiquat aspecte de València amb noves construccions de caire modern.» (trad. M.
Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 434).
459 «L'episòdica convivència amb els menestrals durant l'esplai dominical, contribuïa a la politització
dels llauradors de L'Horta, per bé que aquests titlaven de "pixavins" als habitants de la ciutat, els quals
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ciutat fins el punt que en un dels títols esmentats tres llauradors de L'Horta Nord

(Benifaraig, Montcada i Alfara) raonen sobre com vindre (sic) a València460. Són els

habitants de la ciutat els que tenen la instrucció per a llegir-lo i poden fer-ho

públicament, tot simulant ser llauradors461.

D’on naix la violència simbòlica d’aquesta representació? Sens dubte de la

crisi de l’Antic Règim i de la burgesia. La classe burgesa, que encara pot recordar un

passat esplendorós462, es troba davant d’una situació d’incertesa. El canvi dinàstic ha

suposat la pèrdua dels drets forals i hi ha un perill latent de pauperització, que el

mateix Ros reflecteix a les seues obretes463. La reordenació capitalista de la producció

exigirà el sacrifici del tercer factor de l’Economia Política clàssica (la terra) per tal

que sobrevisquen els altres dos (el capital i el treball). I, a més, es percep la

impotència d’un canvi revolucionari, i, per això, ho paguen els subordinats. O millor,

l'altre s’entén com a subordinat, el poble com a plebs. És clar que hi ha damunt la

taula tots els elements per extraure la conclusió que el valencià és una llengua

subordinada, o almenys que aquesta representació arrele en la població ciutadana, la

qual, en definitiva, detenta el poder econòmic, polític i cultural. L’obra de Ros i, més

encara, la manera d’enllestir-la, són l’argument ad oculos de la castellanització de la

burgesia de València.

                                                                                                                               

solien fer befa de la seua rusticitat.» (M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de
Geografia urbana, p. 449).
460 En algunes parts del nostre domini lingüístic es fa servir venir com a sinònim d'anar, però sembla
que aquest no és el cas.
461 El mateix Carles Ros va publicar en 1752 un Parlament curios y entretengut pera el desfres de les
Carnistoltes, en que un Llaurador va curruquechant a una Dama ..., i el 1755 un Coloqui nou del rosí
Alasá. Rahonament gracios y entretengut, pera poderlo dir desfrasat de Llaurador y una pintura en
laor á una Bernarda.
462 I la reedició de Jaume Roig havia de portar-ho a la memòria.
463 Romans entretengut hon se reciten les fatigues y treballs que pasen los casats, curs de havers...
(1733); Coloqui nou pera divertir el malhumor, y desterrar la melancolia, quan hia falta de
dines...(1743); Coloqui nou, en que es declara lo perjuhí, que sels seguix als Valencians en fer cuchs
de seda, les coses, que malvenen, com no poden guanyar en ells de ningun modo, encara que tinguen
bona anyada, per lo molt car, que costa la fulla... (1743); Romanç nou, hon se reciten los treballs de la
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6.3. Expansió urbana i Renaixença als segles. XIX i XX

A començament del segle XIX, noblesa i, potser en menor grau que aquesta,

però no de manera menyspreable, la burgesia estan castellanitzades. S'enceta, com ja

ha estat apuntat abans (§ 4) un període crític, en el qual, paradoxalment, es poden

registrar alguns exemples d'ús escrit del valencià per part de les classes superiors.

–Al fil de la crisi política de l’Antic Règim i de les reivindicacions de la

noblesa del Regne front a l’Estat borbònic, podria tenir sentit la reedició, realitzada en

1796, de les Trobes de Mosen Jaume Febrer, caballer, en que se tracta dels llinatges

de la conquista de la Ciutat de Valencia é son Regne, un llibre d’unes 310 pàgines,

que incloïa també, en castellà, una glossa sobre l’autor, una explicació dels principis

del blasó, dels metalls, colors i figures d’armes, un «Indice de los apellidos de los

caballeros y demás que vinieron á la conquista» i 14 pàgines més d’escuts.

–La burgesia s’havia castellanitzat, encara que mantenia la competència en el

valencià escrit, tal vegada en major grau que aquell que descriu Ros464. No debades

ells i probablement els estrats superiors dels grups «productius» redactaven,

publicaven i consumïen els textos sobre els llauradors esmentats adés i adquirien les

nombroses reedicions de les obres «normatives» de Ros465. D'aquest interés normatiu

n'és un exemple també aquest «atreviment», com indica una carta signada per

                                                                                                                               

gent pobra, per lo cares que shan posat en Valencia totes les coses, y en especial lo manjatiu, de modo
que hui costa el viure mes afanys (1763, reimpr. 1772).
464 A començaments del segle XIX, «la nova burgesia que desplaçava la ja decaiguda aristocràcia
tradicional mantenia el català com a llengua familiar», la qual cosa és pot deduir «a base d’induccions
tangencials», com ara «el fet que Vicent Salvà [...] escrivís un poema en català per a l’àlbum d’una
senyoreta Beltran de Lis: en els tràmits mundans de la burgesia liberal, el català no deixava de tenir un
lloc, per petit que fos. L’indici queda apuntat.» (Joan Fuster: Un país sense política, 1976 (reed. Alzira:
Bromera, 1995), també cit. B. Montoya: «Un capítol oblidat de la història social de la llengua: la
interrupció de la transmissió familiar del català».
465 El Tractat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció la Lengua
Valenciana (1733), fou reeditat en 1736, 1778 i 1788; el Breve Diccionario valenciano-castellano
(1739), fou reeditat en 1764 (vg. Genovés, op. cit.).
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Sanelo466 al director (al «Senyor E.») del Diario de Valencia, publicada al número

dels dies 5, 6 i 7 d'agost de 1802:

Veu vosté jal motiu de latrivença descriureli, confesant, que
noy tinc al[tre] fi; é quen fará moltísima mercé quim regale una
correcció de veus valencianes, per renovellar un vèr afèct vèrs aquesta
llengua, que anys ha li caigueren les ales ab greu é irreparable perjuhí
de la causa palesa, no sens impuls dels qui devien conservarla.467

De la banda no privilegiada de la societat valenciana, els artesans, jornalers i

serfs s'integren paulatinament en la massa proletària468. En qualsevol cas, la seua

situació subordinada es reflecteix en la «literatura de misèria», una part de la qual la

composen opuscles en valencià. En resulta aclaridor el següent exemple. Amb el

mateix estil i format dels diàlegs de llauradors esmentats adés, es publica en 1809 un

opuscle (sis pàgines), amb el títol: Conversacio que tingueren Saro Perrengue,

Carreter de Godella, y el Dotor Cudol, Abogat de Valencia, en la Plaza de la Seu,

dabant la Estatua del nostre Rey Fernando Septim, que Deu guarde, colocada el 23

de Maig del any 1809 (València, ed. Miguel Estevan). Durant l’ocupació francesa,

aquesta Conversació esdevé una publicació periòdica (probablement, la primera en

valencià), els exemplars de la qual es distingeixen per l’ordinal: Primera, Segona,

Tercera... conversació... En 1813 es publica Conversació que tingueren Saro

Perrengue, Carreter de Godella, y el Dotor Don Bonifacio Cudol, Abogat de

Valencia, en lo mes de Agost del Any 1813, despues de la auada [anada] del Eixersit

fransés del Mariscal Suchet (València, Chendres de Chusep Estevan) i en 1820 torna

                                                
466 A la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València hi ha dipositat un
manuscrit de Manuel Joaquín Sonelo sobre la llengua amb 31 fols més 2 de guarda, datat en 1805, que
s'ha de considerar de l'autor de l'epístola esmentada supra . El catàleg de la biblioteca, a cura de
Francisca Aleixandre dona la següent referència: Manuel Joaquín Sanelo: Silabario de vocablos
Lemosines o Valencianos.–1. [Prólogo]: M. Y. S. Manuel Joaquín Sanelo [Rúbrica] M. Yles. Sres de la
Rl. Sociedad (fol. 2 v.).–2. Silabario: ... Ab... con, Abt... apto, hábil (fol. 3)... Zel... zelo, Zels...
zelotipia, la pasión de los zelos. Manuel Joaquín Sanelo [Rúbrica] (fol. 31 v.) (Catálogo de la
Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, Real Sociedad Económica de
Amigos del País, 1972, p. 4, ref. 5).
467 Cit. Joan Solà: A l'entorn de la llengua, p. 240.
468 El 1847 els sastres de València constituïren la primera associació cooperativa. L'any 1849 fou
fundat «El Taller», societat de socors mutus. El 1856 es formà «La Proletària», una associació de
consum que, el 1860, es convertí en cooperativa de producció amb la compra d'un teler. En 1868, la
Junta revolucionària creà l'Escola d'Artesans, per a la promoció professional de la menestralia.
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amb una compilació de tretze converses, editades com a Colecsió de varies

conversacións alusives al nou sistema constitucional que pasaren entre els dos

acreditats patriótes Saro Perrengue, carreter del Pòble de Godella, y el Dotor Cudol,

abogat de esta ciutat de Valencia, en el añ 1820 (València, Francisco Brusola).

N’aparegueren deu fullets. Eduard Genovés comenta en el seu repertori bibliogràfic:

Aquesta publicació, escrita en prosa y en vers, sempre en
valenciá, conseguí gran popularitat deguda á la crítica que fea del
eixércit francés, mentres permaneixque en Valencia.

Aparegué, de nou, en l’any mil huitcents vint, quant se
proclamá la Constitució, pera defendre y vulgariçar sos principis,
prenent per base el Códich de mil huitcents dotce.469

L’autor –segons la mateixa font– era Manuel Civera, anomenat el Semolero

per exercir aquesta indústria, i que durant el període constitucional de 1820 fou

regidor de l’Ajuntament de València. En la complexa geometria social valenciana de

la primera meitat del segle XIX, el triangle format pel carreter de Godella, l’advocat

valencià i el fabricant de sèmola, delimita un espai ciutadà de lectors de

conversacions, constitucionalistes i oposats a l’ocupació francesa. Encara que aquest

grup no esdevindrà socialment hegemònic, cal destacar que, d’alguna manera, percep

la recuperació de la llengua pròpia com un element implicat en els seus

enfrontaments. De nou el conflicte social anima la competència lingüística. És clar

que el poder econòmic i polític restarà a altres mans. Amb tot, aquest grup començarà

tímidament a consumir periòdics en valencià i teatre en la llengua pròpia, dues

extensions dels col·loquis que ja han estat comentades. La cronologia dels periòdics

esdevé representativa de l’augment d’aquesta demanda. Un recompte de les noves

capçaleres és d’allò més significatiu: 1810-1819 (1); 1820-1829 (1); 1830-1839 (1);

1840-1849 (5); 1850-1859 (1); 1860-1869 (8); 1870-1879 (7); 1880-1889 (18); 1890-

1889 (19)470.

                                                
469 Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua Valenciana, vol. II,
p. 82.
470 Eduart Genovés y Olmos: Catalech descriptiu de les obres impreses en Llengua Valenciana, vol. IV,
pp. 187-189.



El valencià a València 335

També dels enfrontaments entre liberals i conservadors al segle XIX, ens han

pervingut una sèrie de pamflets o fragments polítics, generalment anònims, redactats

en valencià. Sanchis Guarner n'arreplega una bona mostra471. No cal oblidar, però, que

el castellà continuava estant l'única llengua de l'administració, l'única que s'ensenyava

a l'escola i que, segons una estadística de l'any 1867, dins la ciutat de València eren

encara analfabets el 46,6% dels homes i el 69,7% de les dones)472.

Ja ha estat analitzat abans (§ 4) l’increment demogràfic i les mutacions que

esdevenen a València al s. XIX i començaments del s. XX. El procés de

proletarització que s’hi va produir tingué repercusions en la llengua escrita, i

concretament al cicle que s’obri amb les primeres manifestacions de la Renaixença i

es tanca amb la proclamació de la Segona Repúblic, val a dir, el segle que hi ha entre

1830 i 1931. Els textos de Llorente, Llombart, Escalante i Blasco permeten entreveure

els conflictes socials que s’hi van desenvolupar i la relació amb la llengua dels

diversos grups.

Front a les cronologies convencionals, que fixen l’origen de la Renaixença el

1857, quan Llorente publica el seu primer poema en valencià, o el 1859, any en què se

celebren els primers «Jocs Florals», diversos autors han relacionat el nou període amb

la premsa escrita. Així, la publicació a El Liceo Valenciano (revista efímera, 1841-

1843) d’un vers de Tomàs de Villaroya (1812-1856), que comença «En ta llaor

desplegaré jo els llavis / i una cançó diré, filla del cel, / en l’olvidada llengua de mos

avis, / més dolça que la mel.» representaria una fita anàloga a l’Oda a la Pàtria de

                                                
471 Un col·loquier fa befa de l'evacuació de la ciutat pels napoleònics, amb un poema satíric que
comença: «Ells reparaven en drechos / si algú trobaven pixant...» (M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 409). El col·loquier Clèrigues recorda la represió
del general Elío: «El Diario de Valencia / anava cridant un cego...» (Ibid., p. 418). Durant el trienni
liberal, tot criticant la moderació dels governants, es penja un cartell del Miquelet: «Tan alt i fadrí que
sóc, / no m'han posat llista verda...» (Ibid., p. 421). En la dècada reaccionària, els franciscans
substituiren una de les campanes per un ninot de palla, amb un cartell anònim que començava: «Els
frares de Sant Francesc / obsèquien el Soberano....» (Ibid., p. 427). Un altre text reaccionari començava
així: «Ja està en plena llibertat / el rei, que estava captiu....» (Ibid., p. 428).
472 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 461.
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Bonaventura C. Aribau, publicada a El Vapor473 (1833). «Filla del cel», «llengua dels

avis», «més dolça que la mel» eren tòpics que tenien, ja ho hem vist, una tradició

secular. V. Simbor porta l’origen a 1830, any en què el Diario de Valencia publica un

poema de Peyrolon (administrador del Reial Patrimoni de l’Albufera), la temàtica del

qual també és pròxima a la d’Aribau, i que considera «el primer poema renaixentista

publicat arreu dels Països Catalans», ja que evoca i lloa la llengua d’Ausiàs474.

Vicente Salvá en va compondre un altre el 1831475. Sanchis Guarner determina com la

fita inicial de la Renaixença literària la publicació dels quatre poemes cultes de Tomàs

Villarroya a El Liceo476, encara que també va destacar l’aparició d’El Mole (1837),

«el primer setmanari festiu de la premsa catalana», anterior a Lo Verdader Català, el

primer que es publica a Catalunya l’any 1843, el qual no tenia caràcter liberal477.

Aquestes qüestions, subratlla, Baldó, demostrarien que la Renaixença valenciana era

menys «fillola» de la catalana del que s’ha dit, i que cristal·litzaria a partir de la

conjuntura política (la revolució liberal de 1837)478.

La qüestió de l’origen de la Renaixença no resulta trivial, perquè apunta

certerament la classe social que anima el fenomen: la burgesia. Doncs bé, si la

Renaixença se’ns presenta com un fenomen dual («de guant» i «d’espardenya») era

perquè la classe que li va donar un suport, bé que efímer, també ho era. Hi havia la

                                                
473 Revista fundada per López Soler, introductor del Romanticisme a Espanya, el qual, abans de
traslladar-se a Barcelona, visqué a València, on participà activament de les tertúlies literàries.
474 Vicent Simbor Roig: Els orígens de la Renaixença valenciana , València, Universitat de
València,1980, cit. per Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», en Belenguer 1989, vol. V
(1990), pp. 167-220, cit. p. 191.
475 En 1839, Luís Lamarca publica Ensayo de un diccionario valenciano-castellano  (València, J. Ferrer
de Orga), la segona edició del qual aparegué en 1842. El fill de Vicente Salvá, Pedro Salvá en la seua
obra Colección de libros de filología, poligrafía, historias literarias, caligrafía y paleografía...
Biblioteca Salvá, (València, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872, p. 275) anota, pel que fa a la segona
edició: «Este ejemplar lleva al principio la siguiente nota autógrafa: Al Sr. D. Vicente Salvá, como
leve muestra de reconocimiento por la parte que ha tenido en la formación de este Ensayo, su sincero
amigo–LUIS LAMARCA.». La mateixa font aporta informació bibliogràfica d'una altra obra anomenada
Liceo Valenciano. Colección de producciones artísticas y literarias (València, Impreta de Cabrerizo,
1838), amb contribucions de Vicente Salvá, com ara, una «sobre si el Quijote ha sido juzgado segun
esta obra se merece.» La preocupació literària i la tasca normativitzadora i divulgadora apareixen,
doncs, barrejades per a aquest grup que fa servir valencià i castellà fins i tot en les seues notes privades.
476 M. Sanchis Guarner: La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 457.
477 M. Sanchis Guarner: Renaixença al País Valencià, València, Tres i quatre, 1968, 19822, cit. per
Marc Baldó, loc. cit.
478 Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», p. 192.
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gran burgesia i la petita burgesia, i dues concepcions economicopolítiques al darrere,

que podríem simplificar com harmonia i conflicte479.

La crisi sedera no impedeix la consolidació de la gran burgesia. Aquesta

caldria contemplar-la més com la fi d’un sector industrial, que podia ser remplaçat

més tard, a partir de l’estímul d’un nou episodi del desenvolupament del capitalisme a

l’agricultura, que no era independent del capitalisme financer480. El cas de José

Campo Pérez, futur marqués de Campo (1814-1889) n’és de paradigmàtic: alcalde de

la ciutat 1843/1848, comerciant i propietari agrícola i urbà, membre de la Junta de

Salvació de 1843, president de la Sociedad de Aguas Potables, propietari de la Fábrica

del Gas para Alumbrado Público i, molt aviat, financer i empresari destacat en la

construcció dels ferrocarrils valencians 481.

La gran burgesia (que, com resulta paradigmàtic en el cas de Campo,

presentava una triple composició: agrària, comercial i financera482) tenia interés en

controlar el govern de la ciutat i perpetuar-se com a oligarquia local, la qual cosa era

afavorida normativament. L’ordenació legal del municipi de 1845 descansava sobre

una concepció de l’Estat com a única font de poder, segons criteris de centralització,

uniformitat i jerarquia 483. L’interés pel Cap i casal era lògic, ja que s’hi concentraven

                                                
479 Sobre les dues orientacions economico-polítiques, que determinen els distints «començaments» de
Marx en redactar el capítol metodològic i introductori a la seua obra, vegeu l’edició de F. J. Hernàndez
i Dobon: Karl Marx: Introducció a la crítica de la economía política (1857); Contribució a la crítica
de la economía política. Prólogo. Anexo: Marx y el hegelianismo , València, Nau, 1985; també, Ciencia
y liberación: Aproximación a la filosofía de Karl Marx, Tesi doctoral en Filosofia, Universitat de
València, 1986.
480 Jesús Millán: «L’economia i la societat valenciana, 1830-1914. Les transformacions d’un
capitalisme perifèric», p. 57.
481 Isabel Burdiel: «Revolució liberal i moderantisme burgés: 1833-1866», en Belenguer 1989, vol. V
(1990), pp. 77-116, cit. p. 102-103 i ss.
482 Isabel Burdiel: «Revolució liberal i moderantisme burgés: 1833-1866», en Belenguer 1989, vol. V
(1990), pp. 104 i ss.
483 El sistema electoral, directe i censatari, restringit als majors contribuents de cada localitat, amb una
petita ampliació a les capacitats, és a dir, a professionals liberals, empleats de categoria superior,
eclesiàstics i militars reirats, reconeixia per al cas de València el següent cos electoral: 1843 i 1844:
3.412 electors i 14.999 veïns; 1845: 1.350 electors i 14.999 veïns; 1847: 1.299 electors i 14.384 veïns.



338  El valencià a València

factors econòmics notables: concentració urbana, centralització de l'agricultura

comercial i paper comercial respecte de l'interior d'Espanya i el nord d'Àfrica484.

Per què, trencant una pràctica secular, les classes privilegiades enarboren, bé

que de manera limitada, la bandera de la tradició literària? Aquesta qüestió obliga a

una doble resposta, segons es tracte del «guant» o de l’«espardenya».

El representant del «guant» Teodor Llorente i Olivares (1836-1911) era un

home molt lligat a José Campo (propietari de La Opinión que dirigí Llorente del 1861

al 1865, abans de fundar Las Provincias, el 1866) i al conservadurisme valencià.

Certament, la gran burgesia estava recolzada per l’Estat. Aquest s’havia configurat

(ho havia configurat la mateixa classe dominant) com un Estat unitari. La gran

burgesia adverteix, d’una banda, la feblesa de la opció unitarista, reiteradament

qüestionada al llarg del segle (per les Juntes, primer, i el republicanisme federal,

després), fins i tot per la mateixa burgesia485; d’una altra banda, l’emergència de

noves classes socials (petita burgesia capitalista, proletariat, aviat organitzat en el

moviment obrer) que poden qüestionar la seua situació de predomini486. L’ideal

economico-polític és l’harmonia, que es projecta literàriament en el mite de la societat

«equilibrada»: «plena d’hortolans laboriosos i feliços, habitants d’unes barraques

idíl·liques, amb unes dones que, a més de ser boniques "com a regines", eren un tresor

                                                
484 «A València i la seua rodalia hi havia, a més a més, alguns factors especialment dinamitzadors de
l’estructura industrial. En primer lloc, el pes d’una concentració urbana important i tradicionalment
relacionada amb la indústria. En segon lloc, la centralització de bona part de l’agricultura comercial del
país a partir del traçat ferroviari i del port del Grau. Per últim, el paper important fet per València en el
comerç de cabotatge de productes agraris de l’interior d’Espanya i en el tràfic amb el nord d’Àfrica.
Així, el sector químic, la indústria de construccions mecàniques i de la fusta es desenvoluparen a la
segona meitat del segle XIX fins a arribar a assolir un relleu especial.» (Jesús Millán: «L’economia i la
societat valenciana, 1830-1914. Les transformacions d’un capitalisme perifèric», p. 64).
485 «En la meva opinió, les arrels de la Renaixença no s’han de buscar sols en el comportament de la
burgesia; aquesta, en tot cas, s’adaptà pragmàticament a la realitat, l’adequà als seus interessos
(econòmics i ideològics), i arribà fins i tot a contradir el mateix "principi unitari" de l’Estat que havia
creat, com adverteix Pi i Margall: "De tan escasas fuerzas es aquí el unitarismo, que... no basta a
destruir las diferencias que separan los numerosos elementos de nuestra nacionalidad [espanyola],
sino que... contra su objetivo y su fin los mantiene y fomenta" (Las nacionalidades) .» (cit. Marc Baldó:
«Consolidació de la cultura burgesa», p. 193).
486 Les relacions bibliogràfiques permeten endivinar, més que constatar, la situació d'inquietud. Per
exemple, en 1878 es publica a la Imprenta Viuda e Hijos de Aguado, de Madrid, l'obra de Manuel
Sáenz Díez: Estudio de los alimentos que consume la clase labradora y los braceros... de Valencia. En
1867 es publicà en la editorial de Salvador Amargós del Cap i casal un Tratado elemental de Economía
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de virtuts (òbviament patriarcals)»487. Llauradors idealitzats, com els representants pel

pintor costumista Bernat Ferrandis (1835-1885). Com assenyala Baldó, Llorente és

profundament conservador:

...El llaurador ¡quant erra
si el pensament aparta dels amos de la terra!488

De manera coherent, la Renaixença de «guant» utilitzava un llenguatge

elaborat, elitista, distant del llenguatge col·loquial. La mitificació d’hortolans

inexistents ho permetia.

El representant de l’«espardenya» era Carmel Navarro, el qual emprà el

pseudònim literari de Constantí Llombart (1849-1893) i fundà Lo Rat-Penat (1878),

«Societat d’amadors de les glories de Valencia y son antich Realme». Era

representant del federalisme petitburgès, de la menestralia urbana. Significativament,

una de les seues obres de teatre és Lo darrer agermanat. Ell i el seu grup (Puig

Torralba, Iranzo, Espiau, el jove Blasco Ibáñez, etc.) pretenien, segons Baldó, donar a

la Renaixença una projecció social ampla, «popular» i alhora fer-la culturalment

digna, superadora de la sàtira vulgar (Josep Bernat i Baldoví, Eduard Escalante,

etc.)489. Pretendre una «projecció social» pressuposa la identificació d’uns grups als

quals se’ls ha d’adreçar allò pretés. En cert sentit, Llombart apunta l’existència

d’aquests grups en el mateix discurs de la sessió inaugural de la societat (31 de juliol):

                                                                                                                               

Política o Filosofía del Trabajo , de Pedro Moreno Villena. Una obra que comparteix tema i any
d'edició amb El capital de Marx.
487 Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», p. 197. L'alegria i la barraca («més que els
palaus») eren tòpics llorentins: «El cel de nostra pàtria té claretats immenses, / en aquest país nostre
l'imperi és de la llum. / Tot diu ací: alegrem-nos!...»; «Barraca valenciana! Santa i noble / escola del
treball! Modest bressol / del que nos dóna el pa, laboriós poble / curtit pel vent i bronzejat pel sol. /
Més que els palaus de jaspis i de marbres, / més que els arcs triomfals i els colisseus, / tu, pobre niu,
perdut enmig dels arbres, / valdràs sempre als ulls meus.» (cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat de
València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 476).
488 «Aquesta fonda reflexió no la diu el "senyoret", no; l’inspirat [Llorente] per boca de "Batiste",
l’arrendatari, quan , després de passar "treballs i apuros" va a pagar la renda al burgès ("vint-i-dos
duros", més "dotze coques fines", més "dos gallines"), el sagrat deure del camperol amb els amos de la
terra.» (Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», p. 198).
489 Marc Baldó: «Consolidació de la cultura burgesa», p. 200. Francesc Palanca i Roca (1834-1897)
intentà fer drames i obres de més amplitud.
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¿Lograré dur á cap mon alt designe? Certament tindréu que
lluytar pera conseguirho ab greus obstacles, mes no per aixó, paisans
meus, debeu esglayarvos; ans molt al contrari, llavors debeu
centuplicar vostres esforços, donchs sabut de tot hom es, que ab una
ferma voluntat, ab una constancia á tota prova y ab una ardenta fé sens
llímits, no ya restaurar, com hui desijém, nostra abandonada llengua,
sino escalar si fos menester conseguirieu fins lo altísim temple de la
gloria. ¡Ya, per fi, Valencia, la gentil ciutat de l’amor y la poesía, la
perla del Túria, sembla correspondre al crit patriotich de renaiximent
donat fa temps per nostres germans de Catalunya! ¡Ya al cap aplegá
l’hora!

¿Sabeu per qué? Perque existix, perque no ha mort, valencians,
encara, com alguns s’ho pensaben, nostra llengua. ¡Encara, sí, encara
la Morta-Viva alena!490

On alena encara la «Morta-Viva»? El text no es refereix a l’àmbit literari (com

es podria pensar en una lectura post festum), perquè precisament el fet que no hi alene

la llengua seria la justificació de la societat «d’amadors». Tampoc no ha canviat el fet

que l’Estat espanyol té el castellà com a llengua de l’imperi. La llengua pròpia està

mancada de normativització i marginada de l’ensenyament (i ho estarà encara durant

molt de temps). Altres intents de dignificar la llengua no havien reixit (des del suposat

Fenollar que apareix a La Brama fins a Ros, i en cert sentit, tampoc no ho va fer

aquest491). I, a més, com hem vist, certes formes de literatura popular propiciaven un

efecte paradoxal: fixar la llengua pròpia com una llengua subordinada. On manifesta

encara un impuls la «Morta-Viva»? La resposta no pot ser altra que en la afluència de

persones de L’Horta o d’altres comarques valencianoparlants a l’urbs i de l’absorció

de «quartells» o poblats. Adoneu-vos que el text de Llombart parla de València, «la

gentil ciutat de l’amor y la poesía, la perla del Túria», on es correspon al crit patriòtic

dels catalans. Llombart és un republicà (quan s’ha enfonsat la República), però sols

                                                
490 Constantí Llombart: Excel-lencies de la llengua llemosina. Discurs panegirich llegit en la solemne
sesió inaugurativa de Lo Rat-Penat, Societat d’amadors de les glories de Valencia y son antich Realme,
celebrada la nit del 31 de juliol del present any 1878, en lo Pabelló del Excel-lentísim Ajuntament en la
fira de l’Alamera. València, Emili Pasqual, 1878, pp. 8-9.
491 Segons Alfons Cucó, el fet que els primers «Jocs Florals» de València (1879) foren bilingües (a
diferència dels de Barcelona, on el consistori, a proposta del moderat Milà i Fontanals, havia imposat el
monolingüisme), «significava el fracàs restauracionaista de l'idioma, que no podia competir amb l'altre,
recolzat en l'oficialitat i en el mimetisme de les classes dirigents.» (cit. M. Sanchis Guarner: La ciutat
de València. Síntesi d'Història i de Geografia urbana, p. 509).
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republicà, i no republicà socialista. Pensa en termes de «poble», i no ha de

mitologitzar sobre l’equilibri, sobre l’harmonia. Acceptar el conflicte, però, no

significa analitzar la societat en termes de lluita de classes. Fer-ho hauria significat

fragmentar el grup social sobre el qual es pretén la «projecció» en elements

contradictoris. En consolidar-se el rearmament ideològic de la burgesia a partir de la

Restauració (1875), i formular-se de manera més nítida l’ideari proletari, l’espai de la

Renaixença es redueix. Ni tan sols podrà realitzar la tasca de reglamentació de

l’idioma, derivada de manera ineludible del cultiu literari492. El mateix Llombart

reacciona a la pèrdua d’influència de les seues tesis amb la creació d’una societat dins

de Lo Rat-Penat, L’Oronella (1885).

L’afluència de valencianoparlants a la ciutat, ja no en visites esporàdiques o

lúdiques, sinò incorporant-s’hi, podria justificar l’optimisme de Llombart, però també

tingué un efecte lingüístic destacable. Si l’alé de la Morta-Viva era la respiració

cansada dels proletaris, o millor de les capes populars que es proletaritzaven, l’altra

cara de la valencianització de la ciutat seria la bilingüització d’aquells que hi

arribaven, un fenomen irreversible.

Els llauradors de Ros i dels col·loquis burlescos del XVIII, convertits en

ciutadans assalariats, es dedicaran a consumir sainets (i, més endavant, novel·les de

Blasco Ibáñez). Les raons del seu èxit són fàcilment explicables. El sainet és un

gènere òbviament «oral» 493, que eleva a categoria dramàtica el sermo rusticus amb

freqüents alternances de codi. Per això, Aracil hi trobà una representació del conflicte

                                                
492 «Entre els dos sectors amplis en què sol dividir-se el moviment renaixentista al País Valencià, fou el
de Constantí Llombart el que més interés palesà per l’establiment d’una normativa gramatical per al
valencià. El mateix Llombart i el seu seguidor M. Puig i Torralva (1854-1911), autor d’un Ensaig
d’ortografia valenciana i d’una Història gramatical de la lengua lemosina-valenciana, es distingeixen
en aquest sentit. Els seus treballs, però, no van tenir pràcticament ressò. [...] [Teodor Llorente], pel seu
costat, trobava escessivament innovadores les propostes ortogràfiques de L’Avenç [de Pompeu Fabra i
Joaquim Casas i Carbó, 1890-1892], lligat com estava, per tota mena de motius, amb Francesc Matheu,
el canonge Collell i altres arcaïtzants notoris.» (Francesc Pérez Moragon: Les Normes de Castelló, pp.
40-42.
493 Hi hagué autors de sainets analfabets, que composaven les seues obres al dictat.
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lingüístic als sainets d’Eduard Escalante (1834-1895)494. Escalante havia nascut al

Cabanyal, però passa la seua vida al barri del Carme. La seua mirada «copsa uns

conflictes petits, gairebé domèstics, i posseeix la intel·ligència de reelaborar-los dins

un gran retaule»:

Escalante posseeix una gran habilitat per retratar, amb quatre
pinzellades, els personatges que veia al seu voltant. Tipus d’una ciutat
que respirava constantment les sentors de l’horta i de l’albufera,
rabiosament mediterrània, on el veí era observat sense cap mena de
pudor a través de balcons, patits interiors, escales de veïns i placetes,
en recíproca complaença. La València d’Escalante podria ésser una
rèplica, en el terreny dramàtic, de la Venècia de Goldoni pigallada de
campos, campiellos i sotaportegos, aristocràtica i rural alhora: però
l’aristocràcia s’ha esfuminat fa temps de la ciutat d’Escalante, hi és
absent, potser, des de l’època ja llunyana de Germana de Foix, i ha
estat substituïda per una petita burgesia pretenciosa i ridícula, que
malda per grimpar i erigeix en model de comportament tot allò que duu
aire de foresteria. Heus ací l’origen dels «coents» que el saineter retrata
d’una manera tan precisa i tan múrria.495

«Conflictes petit, gairebé domèstics», afirma Fabregàs, però que

exemplifiquen i amaguen, alhora, el conflicte entre classes que està lliurant-se, i que

es manifestarà al conclicte lingüístic. Ninyoles ho sintetitza així:

A mitjan segle XIX –una epoca de reestratificació de la societat
valenciana–, el conflicte lingüístic es va reactivar, desplaçant-se
verticalment. Eduard Escalante (1834-1895) escenificaria grotescament
aquest procés, limitat aleshores a les classes mitjanes de la ciutat de
València.496

                                                
494 Lluís-Vicent Aracil: «Introducció» a Eduard Escalante: Les xiques de l'entresuelo. Tres forasters de
Madrid,. València, Lavínia (Col·lecció Garbí), pp. 9-88. Una exposició de la teoria del conflicte
lingüístic segons Aracil en Emili Boix i Fuster; F. Xavier Moreno Vila: Sociolingüística de la llengua
catalana, pp. 95-97.
495 Xavier Fabregàs i Surroca: «Frederic Soler i el teatre del seu temps», en Martí de Riquer; Antoni
Comas; Joaquim Molas: Història de la Literatura Catalana . Part Moderna. Volum VII, p. 359. El
comentari d'Aracil contrasta lògicament amb la recuperació del saineter en la postguerra, animada per
Teodor Llorente i Falcó, director de Las Provincias, i, entre altres, R. Gayano Lluch, per al qual el
teatre escalantí era «escuela de buenas costumbres y plasmo racial de un bello sentir» («El sainetero
Eduardo Escalante», Almanaque de Las Provincias para 1946, p. 285). S'hi posava de relleu: «el brillo
y esplendor de aquellos tiempos encantadores en que la ciudad más era emporio de paz y de trabajo
con mezcla de expansiones festivas y jugosas que urbe empaquetada y uniforme sin rasgos de neta
personalidad y siempre al borde enojoso de un ambiente recargado»  (ibid., p. 288), manllevat de
Ferran Carbó; Santi Cortés: El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962) , València, Tres i quatre,
1997, pp. 77-78.
496 Ibid., p. 54.
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L’encert d’Escalante és múltiple. Per a la burgesia que feia costat a les tesis de

la Renaixença, el sainet era teatre en valencià que, a més, bandejava la violència de la

proletarització en una –en expressió de Gayano Lluch (1946)– «escuela de buenas

costumbres». Per als proletaris, la funció catàrtica restava garantida. Per una banda,

una escenografia quotidiana («patis interiors, escales de veïns i placetes...») i un

repertori de tipus fàcilment identificable: es tracta de ridiculitzar aquells grups amb

els quals hi ha un enfrontament social latent: els «coents» burgesos, els llauradors

ignorants, etc. Allò que potser no ha existit mai es fixat com a «típic».

Quan la instrucció escolar amplie el grup de les persones alfabetitzades (en

castellà) i els fluxes migratoris de les zones castellanoparlants augmente, les novel·les

de Blasco Ibáñez prendran el relleu de la popularitat del sainet, o millor, seran el seu

complement en forma llibresca. Ara bé, com sabia bé el nostre Zola497, les coses

havien canviat: de la ciutat «antiga» quedava ben poca cosa. En el seu discurs pel

nomenament de Director honoris causa del Centre de Cultura Valenciana (1921) ho

deixa clar:

Como os decía, yo soy muy valenciano, y he vivido en una
Valencia que guardaba todavía algo tradicional que ya no existe. Y me
causa dolor el ver que Valencia, aquella Valencia típica, aquella
Valencia que existe en los sainetes de Escalante, que existe en las
poesías de Llorente y en las de tantos escritores que ha tenido la
literatura valenciana, aquella Valencia que aún se respeta en algún
cuadro de nuestros antiguos pintores, todo esto va desapareciendo.[...]
Yo me he quedado asombrado al ver lo poco que va quedando de la
ciudad antigua.498

                                                
497 Blasco Ibáñez és un dels personatges històrics més representatius per als habitants dela ciutat de
València. Segons E-93, el 19% de la població considera que Blasco Ibáñez és el personatge històric
més representatiu, únicament per darrere de Jaume I, amb un 22%, i per davant de Sorolla, amb un 5%,
i altres. Deu anys abans, el percentatge de Jaume I era d’un 7%. «Es tracta d’una figura poc
considerada entre els nascuts fora de la ciutat de València però que gaudeix de major reconeixement
entre els nascuts fora del país. Des d’un punt de vista polític, el nom d’aquest novel·lista apareix prou
desproveït del’antiga connotació "ideològica". Tot i això, les al·lusions a Blasco Ibáñez es redueixen
entre la gente que es defineix de dreta.» (R. L. Ninyoles: Sociologia de la ciutat de València , pp. 21-
23).
498 Vicente Blasco Ibáñez: Discursos literarios, València, Prometeo, 1966, p. 358.
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6.4. Notes sobre el s. XX: «Die Philologie als Platzhalter und

Interpret».

Escalante no és Guimerà; el sainet no és teatre nacional ni ho pretén, ni podia

ser-ho, perquè el valencianisme polític, formulat com a programa al llindar del segle

XX, restà com un corrent minoritari, atrapat, com ha assenyalat Ramir Reig, entre dos

vigorosos corrents renovadors amb marcats components populistes, el republicanisme

de dreta i el republicanisme blasquista. Manuel Martí descriu així l’alternativa:

Els grups socials que hipotèticament podrien haver abonat una
opció regionalista o nacionalista de caire conservador es sentiren ben
representats en els partits dinàstics [...] o participaven en els assaigs
inicials de la política clerical. Aquesta indiferència envers el
valencianisme ha estat interpretada per Cucó, Martínez Serrano i Soler
en funció de l’hegemonia política i ideològica dels sectors
conservadors agraristes, explicable per la feblesa i el retard en l’ascens
de la burgesia industrial; provincianisme subaltern i provincialisme
(com a defensa a ultrança de la vigent estructura de l’Estat) serien les
notes principals en l’actuació política d’unes classes dominants que no
arribaren a plantejar-se l’articulació econòmica, social i cívica del País
Valencià i que utilitzaren recurrentment l’anticatalanisme com a reflex
defensiu davant d’una possible amenaça a llurs interessos.

També el republicanisme blasquista va emprar la retòrica
anticatalanista en determinades ocasions. L’actitud del blasquisme
respecte de la qüestió nacional té molt a veure, com ha subratllat A.
Cucó, amb el rebuig del caràcter conservador i arcaïtzant que el grup
renaixentista aglutinat al voltant de la figura de Teodor Llorente havia
imprés al moviment de revitalització de l’ús literari del català al nostre
país. [...] Però el republicanisme blasquista partia, com ja observà
Cucó, d’una matriu cultural castellana i havia abandonat l’ideari
federal per reduir-se a la crítica del centralisme monàrquic i la defensa
de l’autonomia municipal. El blasquisme dignificà i polititzà molts dels
continguts de la tradiciò popular, però bloquejà la seua expressió
valenciana [valencianista, F.J.H.] i fou incapaç d’integrar-los en un
projecte polític d’altura.499

                                                
499 Manuel Martí: «La societat valenciana de la Restauració (1875-1914): Estabilització del domini
burgés i contestació renovada», en en Belenguer 1989, vol. V, pp. 137-166, cit. p. 165.
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És obvi que amb la dictadura del general Franco no només es tornà impossible

el valencianisme polític sinó les formes que li havien barrat el pas, el republicanisme

de dreta i el republicanisme blasquista. Pel que fa a la llengua escrita, la comparació

amb Catalunya (on, més concretament, es donaren figures com Prat de la Riba)

permet fonamentar la hipòtesi de què fou precisament aquella absència d’un projecte

valencianista consolidat el que no va fer possible aleshores una mediació que

permetera oferir un model lingüístic generalitzable. La discrepància entre com s’havia

«perfeccionat» (segons l’expressió de C. Ros –vg. supra–), el subdialecte apitxat ,

castellanitzat, de la capital i la seua rodalia, i la literatura clàssica era considerable.

Així, com ha assenyalat Ninyoles, el sermo urbanus va influir en els escriptors

vulgaristes (Escalante, Liern, Aguirre, Bodria, Puig y Torralva, Sanmartín, Iranzo,

Palanca, etc.) i, fins i tot, en l'obra gramatical i lexicogràfica de determinats autors

(Lluís Lamarca, Josep Escrig, Constantí Llombart, J. Martí Gadea, durant la

Renaixença, o Bayarri i Nebot Pérez, posteriorment)500. Per altra banda, no és

marginal el fet que les reedicions del clàssics comencen a fer-se a Barcelona, no a

València. Per exemple, en 1864, Francesc Pelai reedita les poesies d’Ausiàs March a

la imprenta d’E. Ferrando Roca de Barcelona; les edicions originals n’eren de 1538,

1545, 1555 i 1560. Dos anys després reedità el Llibre de les dones de Jaume Roig, en

la llibreteria de Joan Roca, també de Barcelona; l’edició original n’era de 1531. Més

de deu anys després, en 1877, per fi es reedità a València Lo procés de les olives, que

havia estat publicat per primera vegada en 1497. Ara bé, la referència a la tradició

literària, com hem vist en el comentari a Llorente, es relacionava potentment amb una

classe dominant que, des de feia segles, havia palesat la seua desafecció pel valencià.

Per això, Llombart s’afanyava a trobar «"els fills" de la Morta-Viva». El casal, per

aquesta vegada, no podia ser cap.

                                                
500 Ninyoles: Idioma y poder social, p. 83. Sobre Nebot comenta: «J. Nebot Pérez publicaría en 1894
uns Apuntes para una Gramática valenciana popular, que, de hecho, no sería sino un intento de
consumar el divorcio entre la lengua literaria ("gramàtica hierática") y la lengua coloquial
("gramática demótica") .». José Escrig y Martínez va publicar un Diccionario Valenciano-Castellano
(València, J. Ferrer de Orga, 1851); l'esmentat Nebot fou autor també d'un Tratado de ortografía
valenciana clásica, amb preàmbul de Teodoro Llorente, València, A. Aguilar, 1910.
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La situació, per tant, es presenta d’una manera totalment aporètica, caldria dir,

doblement aporètica: Per una banda, la manca de consolidació del valencianisme

polític (primer per l’oposició entre els corrents republicanistes i després pel

franquisme) barra el pas a una «autoritat» que establesca una normativa

generalitzable; en absència de mediació, es consolida una escissió entre el sermo

urbanus, per una banda, i sermo rusticus i tradició literària (aquests dos elements, no

ho oblidem, articulats amb la resta del domini lingüístic) entren en una dinàmica

perversa. I tot això en el marc d’una dictadura particularment agressiva amb qualsevol

indici de separatisme.

En aquesta situació, allò que podríem anomenar la Filologia valenciana en un

sentit molt ample assumeix dos papers notables: «lloctinent» i «interpret». Per

Filologia valenciana en un sentit molt ample entendrem el conjunt d'estudiosos de la

llengua, escriptors i fins i tot crítics o editors. M. Vázquez Montalbán fa servir el

mateix concepte, que ell anomena «societat literària» en la seua anàlisi del paper de la

literatura en la construcció de la ciutat democràtica. Es prefereix ací l'expressió

«Filologia valenciana en un sentit ample» per dues raons. La primera, la connotació

científica del terme; la segona, l'allunyament de les referències «rat-penatistes» que

tindria, al nostre cas, l'expressió de Vázquez Montalbán501.

 En una conferència de 1981, Jürgen Habermas contestava a la pregunta «Per a

què, encara, Filosofia», formulada per Adorno i per ell mateix en articles anteriors, tot

argumentant que aquesta havia de ser «lloctinent» [Platzhalter], val a dir, havia de

mantenir el lloc en un àmbit fins que arribe una disciplina racionalitzadora i, al mateix

temps, servir d’«interpret» [Interpret], per afavorir la traducció entre les distintes

ciències cada volta més especialitzades502. En cert sentit i per al tema a considerar,

                                                
501 «Dintre d'aquesta reconstrucció de la societat civil que apuntava [en el franquisme] cap a una nova
racionalitat democràtica, cal tenir molt en compte el paper de la societat literària. Normalment, quan
parlem de literatura separem el paper del escriptor del de l'editor, crític, lector i en realitat, tots ells
conformen una societat unitària de subjectes interactius des de la progressiva socialització de la
literatura a partir del segle XIX. Aquesta societat literària, el escriptor, el crític, el lector, l'editor, fou
evolucionant en una pugna dialèctica constant amb les regles de permisivitat o d'intolerància que el
règim establia.» (trad. M. Vázquez Montalbán: La literatura en la construcció de la ciudad
democrática, p. 72).
502 Jürgen Habermas: «Die Philosophie als Platzhalter und Interpret» [1981], en Moralbewußtsein und
kommunikatives Handeln , Frankfurt, Suhrkamp, 1983, pp. 9-28.
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aquest doble paper fou desempenyat per una sèrie d’estudis relacionats, d’alguna

manera, amb la Filologia valenciana, considerada en sentit ample. Així, les

establiment de les Normes de Castelló, o ja sota el franquisme, iniciatives culturals,

com ara els cursos de llengua de Lo Rat Penat durant els anys cinquanta, amb

l’activitat de les seues joventuts, del Teatre Estudi o de la seua Distribuïdora General,

esdevinguen un viver «que nodrirà les files dels moviments marxista i nacionalista del

País Valencià»503, precisament perquè aquestes iniciatives venien a «mantenir el lloc»

del valencianisme polític. Potser sense pretendre-ho, l’intent de superar les apories

esmentades va prendre una dimensió inesperada. Els estudis i cursos de Sanchis

Guarner, Carles Salvador, Enric Soler i Godes o Enric Valor504, entre d’altres, no

només venien a restablir els vincles entre sermo urbanus i sermo rusticus, i entre

aquests i la tradició literària, tot fugint de les articulacions perverses amb el

menyspreu burgés pels Pepos de Ros o amb l’elitisme conservador llorentí. Reduïda a

la clandestinitat l’oposició política a la dictadura, l’elaboració filològica, així com

també d’altres manifestacions socials, com ara el començament de la negociació

col·lectiva, que animaria el nou sindicalisme sota la dictadura, o les reivindicacions

ciutadanes que es desenvoluparen en el moviment veïnal, adoptaren aquest paper de

Platzhalter, en el qual les articulacions prenen una alta significació social: una poesia

«social», que vincula la denúncia de la repressió amb la revisió de la poesia del Segle

d’Or, l’aparició de la Nova Cançó que al temps que reclama la veu dels silenciats

divulga els autors clàssics o les pintades de «parlem valencià» a la barana del riu junt

amb altres reivindicant que el llit vell del Túria «és nostre i el volem verd»505. En

                                                
503 Josep Solves Almela: «Pensament social i qüestió nacional al País Valencià», en Ninyoles, Rafael L.
(ed.): La societat valenciana: Estructura social i institucional, p. 374.
504 Per als quals, les estades a Benassal, Sant Joan de Moro i Castalla resulten decisives. Un cert intent
de recuperació de la parla del poble és l’obra de J. Eugeni Sempere Reig: Valencià, en perill d’extinció ,
València, ed. de l’autor, 1999, de la qual hi anunciada una continuació.
505 No cal insistir en la notable potència simbòlica que, en el panorama descrit, tenen les figures del
poeta Vicent Andrés Estellés i del cantant Raimon, en la mesura en què tots dos articulen explícitament
el record de la tradició clàssica amb el trencament del silenci: «Hi ha els hòmens que carreguen
lentament camions. / Hi ha els bars, l’oli fregit, les parelles d’amants. / Jo recorde unes cames, les teues
cames nues, / les teues llargues cames plenes de dignitat. / No hi havia a València dos cames com les
teues. / Un cadàver verdós, un cadàver fosfòric / va tocant les anelles, va preguntant per tu. / Es
desperta Ausiàs March en el vas del carner. / Jo no sé res de tu. Han passat segles, dies. / Inútilment
recórrec València. No escric Èglogues.» (Vicent Andrés Estelles: «No escric èglogues», Llibre de
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segon lloc, la Filologia valenciana en sentit ample realitzava també una tasca

d’«interpretació», val a dir, en el sentit habermasià esmentat, de connexió de diversos

«sabers», la qual cosa és, també, autointerpretació 506. En la primera pàgina de

Nosaltres, els valencians hi ha formulada explícitament aquesta tasca:

El llibre, en efecte, exigia un altre autor. Tal com caldria que
fos, hauria d’haver-lo confeccionat un historiador, o un sociòleg, o,
millor encara, un oportuníssim centaure d’historiador i de sociòleg.

Però, adverteix Fuster, no es tracta d’una limitació de l’autor, sinó d’una

necessitat :

Això va implícit en la seva mateixa índole [del llibre], en el seu
propòsit, en la seva ambició: índole, propòsit i ambició que no
m’invento jo sobre la marxa, pel gust de la hipèrbole, sinó que vénen
definits en funció d’una necessitat tan objectiva com urgent.507

La Filologia valenciana en sentit ample, en assumir aquesta tasca

d’«interpretació», es relaciona amb la Història i la Sociologia, com apuntava Fuster, i

per això s’animen disciplines com ara la Història Social de la Llengua, la Psicologia

Social de la Llengua, la Sociolingüística o la Sociologia de la Llengua, així com una

producció literària d’un volum com mai no s’havia produït.

A efectes de restablir la cronologia, cal precisar com abans de la mort del

dictador, els estudis filològics han aconseguit fixar un model de llengua escrita

estandaritzat amb la resta del domini lingüístic i, fins i tot, acceptat per les institucions

sota el govern franquista. Aquest exemple resulta d’allò més significatiu. El lingüista

Joan Solà, en el seu article «Record de València», que seria publicat a les darreries de

1974 o començaments de 1975508, explica com troba a la taula oficial d'anuncis de

l'Ajuntament de València, un ban de l'alcalde escrit en valencià, «en una llengua

absolutament normal i digna», sobre el pagament de l'Impost sobre Circulació de

                                                                                                                               

meravelles); «Jo vinc d’un silenci / antic i molt llarg / de gent que va alçant-se / des del fons dels
segles, / de gent que anomenen / classes subalternes, / jo vinc d’un silenci / antic i molt llarg.»
(Raimon: «Jo vinc d’un silenci»).
506 La tasca d’interpretació, en la mesura que és una resposta «filosòfica» a la qüestió «per a què encara
Filosofia?», esdevé també una autointerpretació. La interpretació dels diversos «sabers» té també, de
manera ineludible, aquest caràcter autointerpretatiu.
507 J. Fuster: Nosaltres, els valencians, p. 13.
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Vehicles per la Via Pública, amb data de 21 de desembre de 1974 i signat per l'alcalde

franquista Miquel Ramon Izquierdo509. El projecte de la ciutat democràtica,

normalitzada lingüísticament, s'obria pas510.

Ara bé: hi havia un problema encara obert. La Filologia valenciana en sentit

ample havia proporcionat «una llengua absolutament normal i digna», com afirmava

Solà, i des de l’obra de Fuster s’havia intentat donar satisfacció a aquella «necessitat»

d’interpretar els sabers. Però això es realitzava (i potser encara es realitza) com a

Platzhalter. Estava pendent encara la mediació política que establira la normalitat

avançada. En no produir-se aquesta, o fer-ho amb una timidesa exasperant, hi havia el

camp llaurat perquè esdevinguera, a la capital, una «reacció», que plantejara la

inversió d’allò assolit. Aquesta inversió s’incorporà al programa polític de la dreta

democràtica511. Es pot entendre fàcilment que amb l’aparença de la defensa del sermo

urbanus d’aquesta no es puga més que distanciar la parla de la ciutat del sermo

rusticus, de la tradició literària i de la norma del domini lingüístic, la qual cosa ha de

dur indefectiblement a una desconsideració, quan no un atac, a la tasca filològica, en

el sentit ample esmentat, i a la docència que l’havia assumida. Des dels anys vuitanta,

l’anomenada reacció blavera s’instal·la a la ciutat. Per fer esment d’aquest fenomen,

                                                                                                                               
508 Arreplegat a Joan Solà, A l'entorn de la llengua, pp. 380-383.
509 Solà, el qual transcriu el ban sencer, adverteix només dues errades: «Dèsembre», a la data, i
«Ramón», a la signatura (no se n'adona que es tracta del cognom de l'alcalde), i un parell de frases fetes
d'aquelles que arrossega la prosa oficial («i és a resultes d'aquelles que...», «s'hi estarà a tot allò
previst»).
510 «Hem d'entendre el projecte de ciutat democràtica en una clau dialèctica, no en clau ortegueana. La
idea de projecte històric per a Ortega seria la fixació d'una voluntat de ser a càrrec d'un subjecte plural
però minoritari privilegiat que, en funció de pertànyer a una èlit capaç de predeterminar i de dotar de
categories i de llenguatge eixe projecte, estiguera en condicions d'imposar-lo com a objectiu de les
masses. El projecte de la ciutat democràtica fraguà d'una manera molt més espontània, encara que
activat per les vanguàrdies clandestines i per la frustració assumida per una persona mitjanament
intel·ligent en l'Espanya dels anys cinquanta i seixanta, en percebre el desacoblament entre les seues
necessitats culturals i les satisfaccions que rebia. Aquesta mecànica entre necessitat i satisfacció en
cultura és molt més determinant que les consignes i les elites, és la que va fer que aquella societat,
molts sense saber-ho, es mobilitzés cap al projecte democràtic.» Trad. M. Vázquez Montalbán: La
literatura en la construcció de la ciudad democrática, p. 95.
511 Vg. l’exhaustiva exposició de Miquel Àngel Pradilla: «El secessionisme lingüístic valencià», en el
llibre, coordinat pel mateix autor: La llengua catalana al tombant del mil·leni, pp. 153-202, amb un
bon nombre de referències bibliogràfiques.
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sense haver d’ultrapassar els límits d’aquesta Tesi512, es farà servir una

autoritzadíssima síntesi, com ara l’arreplegada en un discurs del Rector de la

Universitat de València de l’any 1988, en el qual s’intercalen alguns comentaris.

El País Valencià, i la Ciutat de València molt en particular, han
assistit en aquest període [els darrers vint anys] al desenvolupament
d'un moviment anticatalà que ha adoptat un vocabulari, unes formes i
uns mètodes d'actuació molt sovint feixistes. Els «teòrics» d'aquest
moviment han presentat el valencià –la nostra manera de parlar català–
com una llengua completament distinta del català, per a la qual s'han
inventat una ortografia secessionionista, i han presentat els defensors
de la unitat de la llengua, partidaris o no dels Països Catalans, com a
renegats i traïdors al servei de «l'or català». La virulència, l'histerisme,
la irracionalitat i la violència verbal i física que han acompanyat
aquestes actituds han estat d'una envergadura tal que des de les files de
la racionalitat hom no pot estar-se de caure repetidament en la
perplexitat del qui li costa d'acceptar que no es tracta d'un simple
malson, ans d'una dolorosa realitat social que es desplega al davant
dels nostres ulls.

El rector apunta els dos factors ja comentats abans, la manca de la mediació

política i la degradació del sermo urbanus, que han estat condicions suficient i

necessària, respectivament:

Es diu que aquest moviment que acabe de descriure ha estat i
està manipulat. I tant que ho ha estat i que ho està! Però tan sols es pot
manipular allò que prèviament existeix. ¿I què és el que prèviament
existia? Doncs, la manca de la més petita consciència nacional entre
àmplies capes de la població del País, forastera i autòctona, i el
menyspreu, el desconeixement, o si més no la degradació, de la parla
valenciana, que la fa aparèixer, a molts valencians de bona fe, com una
llengua diferent del català. I ací rau un dels quids de la qüestió a nivell
popular: ¿com podem parlar de Països Catalans, i fins i tot de països de
parla catalana, a una gent que creu que parlen una llengua diferent de
la catalana, per la qual molt sovint tampoc no senten un gran afecte?

                                                
512 I perquè, com sintetitza el professor Pradilla perfectament: «aquest tema produeix una anguniosa
fatiga mental» (art. cit., p. 193).
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La reacció «blavera», descrita certerament no només com la defensa del

seccessionisme lingüístic, sinó com un «moviment» havia de combatre, com ja ha

estat dit, el paper de Platzhalter de la Filologia fins convertir en una «qüestió

problemàtica i conflictiva»: «parlar, escriure o imprimir en valencià». Per això hi ha

un desplaçament de la noció «conflicte lingüístic» des de referir-se a l’enfrontament

valencià-castellà fins a significar habitualment la discrepància normativa entre la

llengua normalitzada i la variant secessionista.

El blaverisme, a part el secessionisme lingüístic, defensà i
aconseguí d'introduir a l'Estatut d'Autonomia, com a senyera oficial del
País, la bandera quadribarrada amb una franja blava afegida (d'ací ve el
nom de blaverisme), pròpia, segons que sembla, de la Ciutat de
València, per tal que quedés palès que el País Valencià (per ells, Regne
de València) no tenia res en comú amb Catalunya. Durant alguns anys,
una violència de tipus feixista es desfermà a la Ciutat de València
contra tot aquell que fos portador (en una enganxina, il·lustració o en
una bandera mateix) d'una senyera quadribarrada o contra tot aquell
que utilitzés el nom País Valencià, considerat pels blavers com un
subterfugi destinat a introduir dissimuladament el nom i el projecte
dels Països Catalans. Encara avui [1988], segons els ambients de la
Ciutat, no seria recomanable per a la seguretat de ningú fer
individualment ostentació d'una cosa o de l'altra.

Dins del blaverisme sociològic conviuen gent d'escassa
formació, però d'un valencianisme primitiu i alhora sincer, amb gent
clarament de dreta, i fins i tot feixistes, animats per un odi visceral a tot
allò que tinga a veure amb la llengua dels valencians i a tot allò que
sone català. Cal dir que els que controlen i manipulen el moviment han
estat, fins ara si més no, aquests últims elements, antivalencians i
feixistes. És per això que el blaverisme s'ha caracteritzat sempre per
denunciar l'ús del valencià, amb el pretext que el que s'estava emprant
era el català, però mai no ha fet res per potenciar el parlar valencià,
encara que fóra extremant, amb finalitats secessionistes, els trets
diferencials dels parlars valencians davant la llengua culta.

El resultat de tota la campanya de violència, intimidació i
confusió portada endavant durant anys pel blaverisme, fomentada per
determinats polítics oportunistes i fins al 1982 al recer, ben sovint, de
les mateixes institucions de govern, ha tingut uns efectes catastròfics
per a la promoció de l'ús del valencià entre el poble: parlar, escriure o
imprimir en valencià s'ha convertit, per obra d'aquests professionals de
l'antivalencianisme, que dirigeixen el moviment blaver, en una qüestió
problemàtica i conflictiva, que convida a la inhibició, en comptes de
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ser la manifestació lúdica d'aquells que volen usar i conèixer més bé la
llengua pròpia que estimen.

Conclou el rector amb un paràgraf que subratlla la importància «demogràfica,

política i cultural» de la ciutat de València.

En un intent de minimitzar l'abast i les conseqüències del
blaverisme, s'argumenta a voltes que aquest fenòmen és circumscrit a
la Ciutat de València, i així és, en gran mesura. Tanmateix, els que
volen minimitzar així la qüestió obliden que pel seu pes demogràfic,
polític i cultural, aquesta ciutat és una peça clau en la reconstrucció del
País, el qual per a bé i per a mal no ha deixat mai de mirar-se i no
deixarà mai de mirar-se, amb vista al futur, en aquesta contradictòria i
volguda ciutat.513

Són els elements apuntats pel rector de la Universitat aquells que donen claus

per explicar fenòmens que a qualsevol observador alié a la realitat valenciana no

deixarien de sobtar, com ara, i per fer esment només d’allò referit a les competències

escrites, que són el tema d’aquest capítol, que la Facultat de Filologia, llibreries o

editorials, hagen estat objecte d’atacs violents, que el Diari Oficial haja emprat

esporàdicament una versió incorrecta de la llengua pròpia junt a altra de correcta, o

que la retolació oficial siga «corregida» sistemàticament amb criteris anticientífics.

Fins i tot, que ha estat objecte d’algun acord municipal que l’expressió «Ajuntament

de València» s’haja d’escriure «Ajuntament de Valencia».

Al capítol nové hi ha la consideració de l’evolució d’aquest conflicte als

darrers anys, a propòsit de la conceptualització de la política lingüística.

                                                
513 Ramon Lapiedra: Present i avenir del català al País Valencià, Barcelona, Publicacions Universitat
de Barcelona, 1990 (conferència pronunciada el 4 de març de 1988), pp. 17-19.
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Capítol seté. Consideració sistemàtica sobre la relació

entre les competències i ús de la llengua escrita i la mobilitat

vertical

L'aproximació històrica realitzada en el capítol anterior ha palesat la relació

pretèrita entre les competències i els usos de la llengua escrita i la mobilitat vertical,

en el sentit dels conflictes entre les diverses classes socials. En aquest capítol es tracta

de contrastar aquesta hipòtesi per a la situació actual, a partir de les fons estadístiques

disponibles.

Com en el cas de les competències orals (vegeu el capítol cinqué), disposem

de dades desagregades per barris i districtes de la ciutat només en el cas de les

competències, per la qual cosa l'estratègia argumentativa haurà de cobrir també una

sèrie d'etapes, anàlogues a les enunciades anteriorment a propòsit de la llengua oral.

Aquestes etapes seran:

1) Estudiar la dinàmica evolutiva de les competències escrites.

2) Establir, si és el cas, la seua relació amb la mobilitat social vertical i el

conflicte entre les classes socials.

3) Estudiar els usos de la llengua escrita i establir la relació entre les

competències i els usos de la llengua escrita.

Les dues primeres etapes de l'argumentació s'exposen en els epígrafs 7.1 i 7.2.

Aquestes dues etapes condueixen a una hipòtesi de zonificació, que es presenta en

l'epígraf tercer d'aquest capítol (7.3). Els usos de la llengua escrita i la relació entre

competències i usos seran estudiats des de la relació entre competències escrites i
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formació i l'extensió dels programes d'ensenyament bilingüe a la ciutat, que formen

els epígrafs quart i cinqué (7.4 i 7.5). Un darrer epígraf, el sisé, sintetitza les

conclusions.

7.1. La dinàmica de les competències escrites

Estalviarem al lector la presentació i crítica de les fonts de dades estadístiques

disponibles, ja realitzada a l'epígraf 5.1, així com també l'explicació del model

d'evolució de les competències, a partir del càlcul de la taxa de manteniment de la

incompetència, que s'hi va realitzar. En general, s'ha produït als darrers anys un

augment de la competència escrita passiva (CEP), val a dir de la capacitat de llegir en

valencià, i de la competència escrita activa (CEA) o capacitat d'escriure la nostra

llengua. Així es resumeix a la taula 7.1.

TAULA 7.1.– EVOLUCIÓ DE LA COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA I DE LA COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA

DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (1986-1996)

(Ciutat de València, persones >3 anys, 1986, 1991, 1993 i 1996, percentatges)

P-86 C-91 E-93 P-96
CEP 36,34% 46,23% 48,15% 44,72%
CEA 6,70% 13,83% 18,00% 18,28%

Font: Elaboració pròpia de les dades absolutes de les fonts estadístiques.

En una dècada, la capacitat de llegir el valencià de la població s'hauria

incrementat més de vuit punts (o quasi dotze, segons E-93), ubicant-se al voltant del

45%, és a dir, la meitat del percentatge corresponent a la competència oral passiva.

Hom podria dir, per tant, que la meitat de les persones que entenen la llengua la

podrien llegir, encara que aquesta conclusió s'ha de matissar moltíssim com es

mostrarà després. En el cas de la capacitat d'escriure, i deixant de banda per ara el
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resultat de la enquesta de 1993, que serà comentat més endavant, l'augment és molt

significatiu, tant en termes absoluts, amb un increment d'uns 12 punts, com en termes

relatius, ja que en una dècada s'ha triplicat la proporció de persones amb capacitat

d'escriure, en bona mesura gràcies al procés d'ensenyament en i del valencià que, per

altra banda, coincideix amb el període de referència.

La representació gràfica d'aquestes dades (gràfic 7.1) mostra en el cas de la

competència escrita passiva una paràbola ascendent i, després, lleugerament

descendent. En el cas de la competència escrita activa apareix pràcticament una recta

ascendent. En el conjunt del País hi ha també un assoliment de competències escrites

notable. Estrictament, no s'hi pot parlar de «recuperació» com en el cas de les

competències orals, perquè mai no ha hagut tanta població «alfabetitzada» en la seua

llengua, encara que hi ha diferències notables entre les diferents regions lingüístiques.
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Gràfic 7.1
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Com en el cas anterior de les competències orals, podem considerar períodes

de temps equivalents i fer servir les dades padronals i censals per establir els

percentatges d'incompetències per a cadascuna de les fonts, les taxes d'incompetència

entre dos punts diacrònics i la incompetència estimativa que se'n derivaria i que es pot

comparar amb l'estimada per la font cronològicament següent. Tots aquests càlculs es

representen en la taula 7.2, les columnes de la qual presenten les dades cada cinc anys,

mentre que les files presenten la competència i la incompetència calculada, la seua

taxa de manteniment i la incompetència estimativa, primer per a la competència

escrita passiva, és a dir, la capacitat de llegir, i després per a l'activa, val a dir, la

capacitat d'escriure.

TAULA 7.2.– PERCENTATGES DE COMPETÈNCIA , INCOMPETÈNCIA , TAXA DE MANTENIMENT DE LA

INCOMPETÈNCIA I INCOMPETÈNCIA ESTIMATIVA, CALCULADES PER A LA COMPETÈNCIA ESCRITA

PASSIVA I LA COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA  DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (1986-

1996)

(Ciutat de València, persones >3 anys, 1986-2001, percentatges i taxes)

P-86 C-91 P-96 2001 (est.)
Competència escrita passiva

CEP 36,34% 46,23% 44,72% –
IEP 63,66% 53,77% 55,28% –
TMI – 0,844 1,028 –

IEP (est.) – – 45,38% 56,82%
CEP (est.) 54,62% 43,18%

Competència escrita activa
CEA 6,70% 13,83% 18,28
IEA 93,30% 86,17% 81,72%
TMI 0,923 0,948

IEA (est.) 79,53% 77,47%
CEA (est.) 20,47% 22,53%

Abreviatures: P-86: Padró de 1986; C-91: Cens de 1991; P-96: Padró de 1996; CEP:
Competència escrita passiva (capacitat de llegir); IEP: Incompetència escrita passiva;
TMI: Taxa de manteniment de la incompetència; (est): estimativa o estimació; CEA:
Competència escrita activa (capacitat d'escriure); IEA: Incompetència escrita activa.
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Com es pot apreciar, el càlcul de la TMI es mostra com un procediment

adequat en el cas de la competència escrita activa, on hi ha una diferència escassa

entre el percentatge de competència registrat per P-96 (un 18,28%) i aquell altre

estimat per la taxa (20,47%). Ara bé, el cas de la competència escrita passiva

(capacitat de llegir) presenta una anomalia important, derivada en primer lloc del

descens de la competència registrat en P-96. Cal, doncs, obrir un parèntesi per

explicar aquesta anomalia.

En primer lloc, cal constatar que els resultats de P-96 són anòmals respecte de

la comparació, ja establerta en el capítol cinqué, entre els resultats dels cens i del

padró i la suma de resultats parcials d'E-93. Així, es pot veure a la taula 7.3 que les

dades del padró representen una minva respecte de les dades de l'enquesta, la qual

manté la tendència del padró de 1986 i el cens de 1991.

TAULA 7.3.– CEP DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA , SEGONS P-86, C-91, E-93 I P-96.

(Ciutat de València, persones >3 anys i >15 anys, 1991, 1993 i 1996, percentatges)

P-86 C-91 E-93 P-96
(4) perfectament 13,50%
(3) bastant bé 34,65%CEP 36,34% 46,23%
(4)+(3) 48,15%

44,72%

(2) un poc 39,15%
(1) gens 12,69%IEP 63,66% 53,87%
(1)+(2) 51,84%

55,28%

(1) gens; (2) un poc; (3) bastant bé; (4) perfectament.
Font: Elaboració pròpia de P-86, C-91, E-93 i P-96.

Tot seguint el model proposat en el capítol cinqué, segons el qual hi hauria un

desplaçament que seguiria les opcions (4) � (3) � (2) � (1), el que cal deduir de

l'anomalia dels resultats sobre la competència escrita passiva és la importància

d'estudiar el trànsit (3) � (2), perquè és en aquest punt en el que es pot produir una

«zona d'ombra» que provoque l'anomalia comentada. Aquesta suposició es veu
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fortament reforçada si atenem a una altra conclusió, certament sorprenent, que es pot

deduir de les dades disponibles.

Amb les dades publicades (no amb el seu tractament automàtic, creuant-les, la

qual cosa no ha estat possible) hi ha un percentatge molt considerable de la població

valenciana que podríem caracteritzar d'aquesta manera:

–Persones amb competència escrita passiva i activa, val a dir, alfabetitzats, en

castellà.

–Que disposen de competència oral passiva en valencià, és a dir, que entenen

la llengua oral.

–Però que afirmen no entendre la llengua escrita en valencià.

Una estimació del volum que representa el percentatge de població amb

aquestes característiques es pot realitzar a partir de les dades representades en

l'esquema 7.1.

ESQUEMA 7.1. FORQUILLA AMB LA POBLACIÓ QUE SAP LLEGIR I ESCRIURE EN

CASTELLÀ, ENTÉN EL VALENCIÀ PARLAT, PERÒ NO TÉ COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA .

CEA (cas) No 2,47 Sí 97,53
CEP (val) No 53,73 Sí 46,27

mínim No 6,88 [46,85] Sí 93,12
COP (val)
màxim [51,26] Sí 93,12 No 6,88

En principi, cal suposar que les persones analfabetes en castellà també ho

seran en valencià (perquè no hi ha ensenyament reglat exclusivament en valencià). La

primera fila de l'esquema representa la competència escrita activa en castellà, tot

disposant la proporció de persones analfabetes en castellà a l'esquerra (2,47%) i

aquelles altres que disposarien de capacitat per llegir en castellà (97,53%) a la dreta.

Com que no hi ha escolarització exclusivament en valencià, entendrem que les

persones analfabetes en castellà, tampoc no poden disposar de la capacitat per llegir
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en valencià, per la qual cosa en la segona fila s'ordena de la mateixa manera que la

primera, el percentatge de persones sense competència escrita passiva (capacitat de

llegir) en valencià a l’esquerra (53,73%) i les persones amb aquesta competència a la

dreta (46,27%). A tall d’hipòtesi, la població amb competència oral passiva (capacitat

d'entendre) en valencià (93,12%, segons P-96) pot estar desplaçada a la dreta o a

l’esquerra de la fila que representa aquesta competència. En el primer cas, que

correspon a la fila següent, el «mínim» de la forquilla, s’obté amb la resta 93,12%-

46,27% = 46,85% (ja que 2,47%>6,88%). En el segon cas, el màxim de la forquilla,

s’obté amb la resta de 53,73%-2,47% = 51,26%. La projecció dels segments de les

files anteriorment considerades (CEA en castellà i CEP en valencià) sobre aquestes es

representen per la zona ombrejada.

Per tant, com mostra l'esquema, un percentatge entre el 46,85% i el 51,26% de

persones declararien que saben llegir i escriure en castellà, entenen el valencià, però

afirmen que no el lligen. Cal plantejar si les diferències en l’escriptura d’ambdues

llengües justifiquen aquests percentatges. En valencià incorpora lletres modificades

(ç) o geminades (l·l), així com un sistema d’apòstrof i guionet diferent que el castellà,

junt amb l’ús d’accent obert i la dièresi. No cal dir que aquestes diferències es troben

també en altres llengües de l’entorn de la nostra llengua, com ara l’alemany, el francés

o l’italià. Són aquestes diferències suficients per justificar que el grup definit

anteriorment arribe al 46% o al 52%? O més bé la resposta col·lectiva té un altre

significat, com ara expressar l'absència d'oportunitat per llegir en la nostra llengua?

Aquesta suposició es trobaria, en cert sentit, confirmada per les estimacions de

«l'aptitud pràctica de lectura», que realitza E-93, i que se sintetitzen en la taula 7.4

TAULA 7.4.– APTITUD PRÀCTICA DE LECTURA

(Ciutat de València, persones >15 anys, 1993, percentatges)

Voste llig...?

Rètols, etc. 95%
Anuncis publicitaris 92%
Textos festius 79%
Comunicacions 64%
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Revistes 44%
Llibres 34%
Cap cosa 5%
ns/nc –––

Font: E-93, manllevat de R. L. Ninyoles: Sociologia de la ciutat de València, p. 103.

Com conclou, R. L. Ninyoles:

Val la pena que investiguem «què» es pot llegir, en la pràctica
concreta. Llavors, comprovem que el nivell de competència de la
població varia des d'una pràctica totalitat, en el cas de retolacions i
senyalitzacions, a una tercera part pel que fa a llibres.514

Ara bé, encara que la «aptitud» que es declara siga major pel que fa a

retolacions o anuncis, que pel que fa a revistes o llibres, l'oportunitat de trobar rètols o

anuncis en la nostra llengua és molt escassa i l'adquisició de llibres en la nostra

llengua (i en la castellana) també és molt reduïda515. Aquestes circumstàncies són les

                                                
514 R. L. Ninyoles: Sociologia de la ciutat de València, p. 103.
515 L’Enquesta de Pressuposts Familiars estima per al conjunt del País Valencià que la porció de
despeses de la llar dedicada a esplai, educació i cultura, és d’un 5,55%, una part de la qual es gasta en
despeses d’escolarització (1,20%), una altra en béns d’esplai, per exemple, aparells de ràdio, televisió,
etc., (2,20%) i als serveis d’esplai (1,36%), com ara les despeses de cinema, espectacles, esports, etc.
La despesa en diaris i revistes (0,46%) és superior a la de llibres (0,30%) (Font: INE [INSTITUT
NACIONAL D’ESTADÍSTICA]: Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-1991, Madrid, 1995, vol. IV:
Resultados por Comunidades Autónomas. Per tant, només 0,76% del pressupost familiar es dedica a
productes que permeten la lectura, i que aquests estan realitzats de forma majoritària en castellà. A
més, la proporció de despesa en esplai, educació i cultura (5,55%) es distribueix de manera correlativa
al nivell d’ingressos, com es pot comprovar a la taula següent:
Percentatges de despesa en esplai, educació i cultura, segons decils d’ingressos a la llar al PV i a l’Estat
espanyol (1990-1991, percentatges)

PV Estat espanyol
1r 4,16 3,14
2n 3,37 3,67
3r 3,88 4,57
4t 4,82 4,91
5é 5,58 5,34
6é 5,47 5,97
7é 5,96 6,25
8é 5,98 6,18
9é 6,32 7,00
10é 6,26 7,79
Total 5,55 6,09
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que poden afavorir aquesta zona d'ombra en la determinació de la competència escrita

passiva en valencià que explicaria les anomalies del padró de 1996.

Podem completar el quadre de les competències escrites a la ciutat de

València, fent servir l'elaboració de les dades del Padró de 1996, el qual, com hem

vist al capítol cinqué, ofereix resultats a escala de districte i de barri, tant considerant

la població major de 3 anys com la població major de 10 anys. En la taula 7.5.

s'arrepleguen els resultats. S'hi pot apreciar que, com resulta lògic, la columna

corresponent a 10 anys i més presenta valors superiors a la columna de 3 anys.

TAULA 7.5. COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA, SEGONS CIUTAT, DISTRICTES I BARRIS

(Ciutat de València, població >3 i >10 anys, 1996, percentatges)

districtes i barris CEP (>3) CEP (>10)
CIUTAT DE VALÈNCIA 44,72% 46,27%
1. CIUTAT VELLA 47,33% 48,67%
1.1. La Seu 48,24% 49,05%
1.2. La Xerea 38,83% 40,04%
1.3. El Carme 53,72% 55,01%
1.4. El Pilar 25,40% 26,41%
1.5. El Mercat 55,91% 57,59%
1.6. Sant Francesc 57,54% 59,18%
2. L’EIXAMPLE 48,68% 50,19%
2.1. Russafa 48,26% 49,68%
2.2. El Pla del Remei 42,39% 44,07%
                                                                                                                               

Font: INE 1995 i elaboració pròpia. Els decils són els nou valors que divideixen la distribució en deu
parts iguals, per tant la columna 1a representa la mitjana estimada de la proporció destinada a la
despesa en esplai, educació i cultura, de les llars que tenen uns ingressos inferiors al valor que no és
superat pel 10% de les llars, i així successivament.
Les dades disponibles sobre la ciutat de València presenten trets anàlegs, com es pot comprovar a la
taula següent:
Taula: Percentatge de despesa en esplai, educació i cultura segons decils d’ingressos a la llar a la ciutat
de València (percentatges i pts., 1980-81 i 1990-91)

1980-81 1990-91
‰ µi (llar) µi (persona) ‰ µi (llar) µi (persona)

Esplai, educació i cultura 78,1 74.494 21.812 64,7 155.267 46.810
Total 1.000 953.011 279.048 1.000 2.397.998 722.943

Font: Enquesta de Pressuposts Familiars. INE (manllevat d’AEV-98, p. 245).
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2.3. Gran Via 53,19% 54,75%
3. EXTRAMURS 56,17% 58,11%
3.1. El Botànic 58,39% 60,23%
3.2. La Roqueta 53,93% 55,13%
3.3. La Petxina 57,81% 59,84%
3.4. Arrancapins 54,94% 56,96%
4. CAMPANAR 50,70% 52,51%
4.1. Campanar 56,28% 58,75%
4.2. Les Tendetes 46,17% 47,70%
4.3. El Calvari 31,23% 32,02%
4.4. Sant Pau 60,66% 62,86%
5. LA SAIDIA 47,12% 48,77%
5.1. Marxalenes 47,63% 49,29%
5.2. Morvedre 59,41% 60,93%
5.3. Trinitat 41,33% 42,64%
5.4. Tormos 38,37% 39,87%
5.5. Sant Antoni 46,12% 48,22%
6. EL PLA DEL REAL 53,12% 55,83%
6.1. Exposició 54,42% 57,07%
6.2. Mestalla 48,54% 51,13%
6.3. Jaume Roig 54,38% 56,76%
6.4. Ciutat Universitària 69,09% 72,88%
7. L'OLIVERETA 41,87% 43,13%
7.1. Nou Moles 47,98% 49,44%
7.2. Soternes 43,66% 45,15%
7.3. Tres Forques 30,29% 30,78%
7.4. La Fontsanta 25,35% 26,54%
7.5. La Llum 43,17% 44,93%
8. PATRAIX 44,86% 46,43%
8.1. Patraix 47,36% 48,86%
8.2. Sant Isidre 36,31% 37,89%
8.3. Vara de Quart 43,63% 45,54%
8.4. Safranar 50,55% 52,01%
8.5. Favara 42,72% 43,09%
9. JESÚS 44,60% 46,06%
9.1. La Raiosa 43,23% 44,21%
9.2. L’Hort de Senabre 38,75% 40,61%
9.3. La Creu Coberta 52,14% 53,96%
9.4. Sant Marcel·lí 48,56% 49,54%
9.5. Camí Real 54,90% 57,34%
10. QUATRE CARRERES 42,65% 44,08%
10.1. Montolivet 45,29% 46,69%
10.2. En Corts 30,94% 32,01%
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10.3. Malilla 49,95% 51,68%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 41,94% 42,58%
10.5. Na Rovella 37,34% 38,16%
10.6. La Punta 44,91% 47,64%
11. POBLATS MARÍTIMS 42,49% 43,73%
11.1. El Grau 44,30% 46,32%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 46,97% 48,22%
11.3. La Malva-rosa 34,55% 35,13%
11.4. Beteró 50,52% 52,20%
11.5. Natzaret 35,75% 36,68%
11.6. Les Moreres 22,24% 23,08%
12. CAMINS AL GRAU 42,13% 43,39%
12.1. Aiora 38,52% 39,64%
12.2. Albors 51,41% 52,64%
12.3. La Creu del Grau 41,37% 42,80%
12.4. Camí Fondo 42,17% 43,23%
12.5. Penya-roja 48,95% 51,55%
13. ALGIRÓS 40,76% 42,34%
13.1. L’illa perduda 23,74% 24,49%
13.2. Ciutat Jardí 46,40% 48,14%
13.3. L’Amistat 43,88% 45,15%
13.4. La Vega Baixa 49,83% 52,89%
13.5. La Carrasca 40,09% 41,67%
14. BENIMACLET 45,41% 47,48%
14.1. Benimaclet 47,06% 49,14%
14.2. Camí de Vera 37,54% 39,43%
15. RASCANYA 36,90% 38,25%
15.1. Els Orriols 33,94% 34,94%
15.2. Torrefiel 37,22% 38,76%
15.3. Sant Llorenç 48,44% 50,59%
16. BENICALAP 30,09% 31,23%
16.1. Benicalap 31,94% 33,13%
16.2. Ciutat Fallera 20,76% 21,66%
17. POBLES DEL NORD 55,36% 56,68%
17.1. Benifaraig 76,89% 78,80%
17.2. Poble Nou 34,31% 36,20%
17.3. Carpesa 44,69% 44,86%
17.4. Cases de Bàrcena 55,38% 55,50%
17.5. Mauella 19,44% 18,57%
17.6. Massarojos 65,46% 66,82%
17.7. Borbotó 76,95% 78,40%
18. POBLES DE L’OEST 39,97% 41,62%
18.1. Benimàmet 39,83% 41,44%
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18.2. Beniferri 43,02% 45,85%
19. POBLES DEL SUD 56,12% 57,65%
19.1. El Forn d’Alcedo 56,21% 58,53%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 58,53% 59,88%
19.3. Pinedo 63,88% 66,85%
19.4. El Saler 53,86% 55,55%
19.5. El Palmar 66,32% 67,32%
19.6. El Perellonet 58,48% 60,42%
19.7. La Torre 47,78% 48,68%
19.8. Faitanar 50,21% 52,63%

Font: Elaboració pròpia de P-96.

Com es pot apreciar a la taula, la proporció de la població amb capacitat de

llegir en valencià se situa al voltant d'un 44% (majors de 3 anys). El districte 1

presenta un percentatge lleugerament major, encara que hi ha moltes notables

diferències entre barris com Sant Francesc (57%) i El Pilar (25%), el qual presentava

també un baix percentatge en la competència oral passiva. Els barris de L'Eixample

presenten una variabilitat menor. En el cas dels barris d'Extramurs hi ha un augment

considerable en la capacitat de llegir, amb percentatges entre 53% i 58%. En el

districte de Campanar hi ha també sensibles diferències entre Sant Pau (60%) i El

Calvari (31%). La Saidia i El Pla del Real presenten percentatges lleugerament majors

que la mitjana, encara que també s'hi adverteixen barris amb percentatges elevats,

com ara Ciutat Universitària amb un 69%, i baixos, com és el cas de Tormos, amb el

38%. El districte de L'Olivereta presenta un percentatge lleugerament menor que el

global, a causa dels baixos resultats dels barris de La Fontsanta (25%) i Tres Forques

(30%). Jesús i Patraix són districtes que novament presenten percentatges globals

pròxims al resultat de la ciutat, amb diferències menors que en altres casos, com és el

cas del percentatge de Sant Isidre (36%) front a Camí Real (54%). La mateixa tònica,

amb percentatges lleugerament menors a la mitjana, el presenten els districtes de

Quatre Carreres, Camins al Grau i Benimaclet. Poblats Marítims i Algirós presenten

també percentatges lleugerament inferiors, encara que s'hi troben barris que donen uns

resultats relativament molt baixos, com ara Les Moreres (22%) i L'Illa Perduda



368  El valencià a València

(23%). Rascanya i Benicalap presenten percentatges baixos. En aquest últim districte

destaca el percentatge mínim de Ciutat Fallera (20%). Les diferències més elevades es

produeixen en els poblats perifèrics. En el cas del Nord i del Sud, hi ha percentatges

globals elevats, encara que hi troben el valor de Mauella (19%), compensat per altres,

com ara Benifaraig i Borbotó (76%).

Com en el cas de les competències orals, per tal d'analitzar millor els resultats

dels diferents barris, es poden ordenar i realitzar el càlcul dels diferents decils i

quartils, i representar-ho en diversos mapes il·lustratius. Aquest és el sentit de la taula

7.6, on es fa servir el percentatge de competència escrita passiva de cada barri per a la

població major de 10 anys. Els mapes 7.1 i 7.2 representen les dades de les taules 7.5 i

7.6.

TAULA 7.6.– QUARTILS I DECILS DE LA COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA, SEGONS CIUTAT, DISTRICTES

I BARRIS

(Barris de la ciutat de València, població >10 anys, 1996, percentatges)

Núm. ordre Barri CEP
1 17.1. Benifaraig 78,80%
2 17.7. Borbotó 78,40%
3 6.4. Ciutat Universitària 72,88%
4 19.5. El Palmar 67,32%
5 19.3. Pinedo 66,85%
6 17.6. Massarojos 66,82%
7 4.4. Sant Pau 62,86%
8 5.2. Morvedre 60,93%

PRIMER DECIL 60,57%
9 19.6. El Perellonet 60,42%
10 3.1. El Botànic 60,23%
11 19.2. El Castellar-l’Oliveral 59,88%
12 3.3. La Petxina 59,84%
13 1.6. Sant Francesc 59,18%
14 4.1. Campanar 58,75%
15 19.1. El Forn d’Alcedo 58,53%
16 1.5. El Mercat 57,59%
17 9.5. Camí Real 57,34%

SEGON DECIL 57,23%
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18 6.1. Exposició 57,07%
19 3.4. Arrancapins 56,96%
20 6.3. Jaume Roig 56,76%
21 19.4. El Saler 55,55%

PRIMER QUARTIL 55,54%
22 17.4. Cases de Bàrcena 55,50%
23 3.2. La Roqueta 55,13%
24 1.3. El Carme 55,01%
25 2.3. Gran Via 54,75%
26 9.3. La Creu Coberta 53,96%

TERCER DECIL 53,85%
27 13.4. La Vega Baixa 52,89%
28 12.2. Albors 52,64%
29 19.8. Faitanar 52,63%
30 11.4. Beteró 52,20%
31 8.4. Safranar 52,01%
32 10.3. Malilla 51,68%
33 12.5. Penya-roja 51,55%
34 6.2. Mestalla 51,13%

QUART DECIL 50,69%
35 15.3.Sant Llorenç 50,59%
36 2.1. Russafa 49,68%
37 9.4. Sant Marcel·lí 49,54%
38 7.1. Nou Moles 49,44%
39 5.1. Marxalenes 49,29%
40 14.1. Benimaclet 49,14%
41 1.1. La Seu 49,05%
42 8.1. Patraix 48,86%
43 19.7. La Torre 48,68%

SEGON QUARTIL I CINQUÉ DECIL 48,45%
44 5.5. Sant Antoni 48,22%
45 11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 48,22%
46 13.2. Ciutat Jardí 48,14%
47 4.2. Les Tendetes 47,70%
48 10.6. La Punta 47,64%
49 10.1. Montolivet 46,69%
50 11.1. El Grau 46,32%
51 18.2. Beniferri 45,85%
52 8.3. Vara de Quart 45,54%

SISÉ DECIL 45,46%
53 7.2. Soternes 45,15%
54 13.3. L’Amistat 45,15%
55 7.5. La Llum 44,93%
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56 17.3. Carpesa 44,86%
57 9.1. La Raiosa 44,21%
58 2.2. El Pla del Remei 44,07%
59 12.4. Camí Fondo 43,23%
60 8.5. Favara 43,09%

SETÉ DECIL 42,82%
61 12.3. La Creu del Grau 42,80%
62 5.3. Trinitat 42,64%
63 10.4. La Fonteta de Sant Lluís 42,58%
64 13.5. La Carrasca 41,67%

TERCER QUARTIL 41,61%
65 18.1. Benimàmet 41,44%
66 9.2. L’Hort de Senabre 40,61%
67 1.2. La Xerea 40,04%
68 5.4. Tormos 39,87%
69 12.1. Aiora 39,64%

VUITÉ DECIL 39,51%
70 14.2. Camí de Vera 39,43%
71 15.2.Torrefiel 38,76%
72 10.5. Na Rovella 38,16%
73 8.2. Sant Isidre 37,89%
74 11.5. Natzaret 36,68%
75 17.2. Poble Nou 36,20%
76 11.3. La Malva-rosa 35,13%
77 15.1. Els Orriols 34,94%
78 16.1. Benicalap 33,13%

NOVÉ DECIL 32,79%
79 4.3. El Calvari 32,02%
80 10.2. En Corts 32,01%
81 7.3. Tres Forques 30,78%
82 7.4. La Fontsanta 26,54%
83 1.4. El Pilar 26,41%
84 13.1. L’Illa perduda 24,49%
85 11.6. Les Moreres 23,08%
86 16.2. Ciutat Fallera 21,66%
87 17.5. Mauella 18,57%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Mapa 7.1
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Mapa 7.2



374  El valencià a València



El valencià a València 375

Com es pot apreciar en la taula anterior, en el cas de la competència escrita

passiva, el valor màxim és de 78,80% i el mínim és de 18,57%, amb un rang de

60,23%, és a dir, poc més d’un 60%, la qual cosa indica una notable variació. El valor

mitjà, que correspon al valor del 2n quartil o del 5é decil és de 48,45%. El 50% de la

distribució es troba entre el 1r i el 3r quartil, és a dir, entre els valors 55,54% i

41,61%; el 80% es troba entre el 1r i el 9é decil, és a dir entre els valors 60,57% i

32,79%.

Podria semblar, en veure la taula i el mapa, que hi ha una distribució

aparentment aleatòria dels barris que estan en el primer o en el darrer quartil. Hi ha

barris dels Pobles del Nord, del centre històric, dels eixamples o dels Pobles dels Sud.

També els barris del quartil inferior semblen disposar-se de manera aleatòria. És certa

aquesta impresió d'aleatorietat o més bé hi ha una lògica subjacent a aquesta

distribució? Les explicacions anteriors sobre les dificultats relacionades amb la

mesura de la competència escrita passiva aconsellarien referir aquesta qüestió a la

competència escrita activa, on les diverses font presentaven resultats més coherents.

Passem doncs a la seua exposició.

Com hem vist anteriorment (taula 7.2) el càlcul de la TMI es mostrava com un

procediment prou adequat per fer una previsió de l'evolució de la competència escrita

activa. Les dades procedents dels padrons i del cens i els resultats de l'enquesta

semblen mostrar un raonable acord, com palesa la taula 7.7.

TAULA 7.7.– COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA , SEGONS

P-86, C-91, E-93 I P-96.

(Ciutat de València, persones >3 anys i >15 anys, 1991, 1993 i 1996, percentatges)

P-86 C-91 E-93 P-96
(4) perfectament 5,13
(3) bastant bé 12,87CEA 6,70 13,83
(4)+(3) 18,00

18,28

(2) un poc 23,67
IEA 93,30 86,17 (1) gens 58,32 81,72
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(1)+(2) 81,99

(1) gens; (2) un poc; (3) bastant bé; (4) perfectament.
Font: Elaboració pròpia de P-86, C-91, E-93 i P-96.

Com en el cas anterior, l'elaboració dels resultats del Padró de 1996 permet

oferir les dades a l'escala del districte i a la del barri, tant referides a la població major

de 3 anys com a la ciutadania de 10 anys i més. Els resultats s'arrepleguen en la taula

7.8.

TAULA 7.8. COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA, SEGONS CIUTAT, DISTRICTES I BARRIS

(Ciutat de València, població >3 i >10 anys, 1996, percentatges)

districtes i barris CEA (>3) CEA (>10)
CIUTAT DE VALÈNCIA 18,28% 18,88%
1. CIUTAT VELLA 15,97% 16,40%
1.1. La Seu 21,52% 21,63%
1.2. La Xerea 10,05% 10,39%
1.3. El Carme 21,06% 21,47%
1.4. El Pilar 8,70% 9,02%
1.5. El Mercat 13,48% 14,06%
1.6. Sant Francesc 18,99% 19,57%
2. L’EIXAMPLE 17,83% 18,48%
2.1. Russafa 18,13% 18,72%
2.2. El Pla del Remei 13,96% 14,59%
2.3. Gran Via 19,57% 20,33%
3. EXTRAMURS 18,55% 19,19%
3.1. El Botànic 18,96% 19,57%
3.2. La Roqueta 16,80% 17,03%
3.3. La Petxina 21,09% 21,78%
3.4. Arrancapins 17,12% 17,81%
4. CAMPANAR 23,90% 24,79%
4.1. Campanar 26,45% 27,59%
4.2. Les Tendetes 22,47% 23,20%
4.3. El Calvari 15,78% 16,45%
4.4. Sant Pau 27,13% 28,09%
5. LA SAIDIA 20,55% 21,26%
5.1. Marxalenes 20,72% 21,37%
5.2. Morvedre 23,59% 24,01%
5.3. Trinitat 19,11% 19,61%
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5.4. Tormos 16,06% 16,90%
5.5. Sant Antoni 22,29% 23,44%
6. EL PLA DEL REAL 18,94% 19,94%
6.1. Exposició 22,90% 24,00%
6.2. Mestalla 17,78% 18,84%
6.3. Jaume Roig 17,43% 18,18%
6.4. Ciutat Universitària 18,32% 19,24%
7. L'OLIVERETA 15,51% 15,86%
7.1. Nou Moles 17,30% 17,64%
7.2. Soternes 17,48% 17,73%
7.3. Tres Forques 12,60% 12,76%
7.4. La Fontsanta 6,66% 6,97%
7.5. La Llum 17,07% 17,99%
8. PATRAIX 19,72% 20,33%
8.1. Patraix 20,42% 21,06%
8.2. Sant Isidre 17,75% 18,39%
8.3. Vara de Quart 19,83% 20,79%
8.4. Safranar 19,23% 19,33%
8.5. Favara 20,90% 20,79%
9. JESÚS 18,56% 19,12%
9.1. La Raiosa 19,16% 19,79%
9.2. L’Hort de Senabre 19,35% 20,17%
9.3. La Creu Coberta 22,64% 23,02%
9.4. Sant Marcel·lí 16,80% 16,99%
9.5. Camí Real 6,62% 7,04%
10. QUATRE CARRERES 16,81% 17,37%
10.1. Montolivet 17,97% 18,35%
10.2. En Corts 15,96% 16,50%
10.3. Malilla 17,31% 18,17%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 24,79% 24,55%
10.5. Na Rovella 10,45% 10,69%
10.6. La Punta 19,97% 21,30%
11. POBLATS MARÍTIMS 18,67% 19,13%
11.1. El Grau 20,14% 21,09%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 18,52% 18,88%
11.3. La Malva-rosa 16,61% 16,81%
11.4. Beteró 24,74% 25,52%
11.5. Natzaret 16,30% 16,75%
11.6. Les Moreres 6,88% 6,84%
12. CAMINS AL GRAU 16,53% 17,04%
12.1. Aiora 15,38% 15,83%
12.2. Albors 20,79% 20,95%
12.3. La Creu del Grau 15,77% 16,49%
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12.4. Camí Fondo 14,42% 14,99%
12.5. Penya-roja 21,11% 22,52%
13. ALGIRÓS 17,60% 18,33%
13.1. L’illa perduda 13,59% 14,15%
13.2. Ciutat Jardí 20,71% 21,49%
13.3. L’Amistat 16,63% 17,03%
13.4. La Vega Baixa 19,46% 20,75%
13.5. La Carrasca 14,23% 15,06%
14. BENIMACLET 21,39% 22,18%
14.1. Benimaclet 21,72% 22,46%
14.2. Camí de Vera 19,86% 20,83%
15. RASCANYA 15,64% 16,13%
15.1. Els Orriols 12,19% 12,43%
15.2. Torrefiel 17,05% 17,73%
15.3. Sant Llorenç 22,34% 23,20%
16. BENICALAP 14,61% 15,21%
16.1. Benicalap 15,79% 16,44%
16.2. Ciutat Fallera 8,67% 9,03%
17. POBLES DEL NORD 29,97% 30,18%
17.1. Benifaraig 32,29% 32,41%
17.2. Poble Nou 23,67% 24,85%
17.3. Carpesa 33,84% 33,85%
17.4. Cases de Bàrcena 32,53% 31,14%
17.5. Mauella 15,28% 14,28%
17.6. Massarojos 28,67% 29,09%
17.7. Borbotó 34,44% 33,94%
18. POBLES DE L’OEST 16,43% 17,22%
18.1. Benimàmet 16,37% 17,14%
18.2. Beniferri 17,78% 19,21%
19. POBLES DEL SUD 24,65% 24,97%
19.1. El Forn d’Alcedo 32,71% 33,97%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 22,65% 22,69%
19.3. Pinedo 34,68% 36,02%
19.4. El Saler 24,30% 24,66%
19.5. El Palmar 31,16% 30,58%
19.6. El Perellonet 30,01% 29,15%
19.7. La Torre 19,14% 19,56%
19.8. Faitanar 15,06% 15,78%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Per tal d'analitzar millor els resultats dels diferents barris i districtes es poden

ordenar i realitzar el càlcul de decils i quartils de la distribució, i representar els

resultats d'aquesta ordenació en diversos mapes. La taula 7.9 presenta l'ordenació de

decils i quartils, emprant les dades de les competències de les persones majors de 10

anys. Els mapes 7.3 i 7.4 il·lustren aquests resultats.

TAULA 7.9.– ORDENACIÓ EN QUARTILS I DECILS DE LES DADES DE LA COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA

DELS BARRIS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

(Barris de la ciutat de València, població >10 anys, 1996, percentatges)

Núm. ordre Barri CEA
1 19.3. Pinedo 36,02%
2 19.1. El Forn d’Alcedo 33,97%
3 17.7. Borbotó 33,94%
4 17.3. Carpesa 33,85%
5 17.1. Benifaraig 32,41%
6 17.4. Cases de Bàrcena 31,14%
7 19.5. El Palmar 30,58%
8 19.6. El Perellonet 29,15%

PRIMER DECIL 29,10%
9 17.6. Massarojos 29,09%
10 4.4. Sant Pau 28,09%
11 4.1. Campanar 27,59%
12 11.4. Beteró 25,52%
13 17.2. Poble Nou 24,85%
14 19.4. El Saler 24,66%
15 10.4. La Fonteta de Sant Lluís 24,55%
16 5.2. Morvedre 24,01%
17 6.1. Exposició 24,00%

SEGON DECIL 23,77%
18 5.5. Sant Antoni 23,44%
19 4.2. Les Tendetes 23,20%
20 15.3.Sant Llorenç 23,20%
21 9.3. La Creu Coberta 23,02%

PRIMER QUARTIL 22,77%
22 19.2. El Castellar-l’Oliveral 22,69%
23 12.5. Penya-roja 22,52%
24 14.1. Benimaclet 22,46%
25 3.3. La Petxina 21,78%
26 1.1. La Seu 21,63%



380  El valencià a València

TERCER DECIL 21,61%
27 13.2. Ciutat Jardí 21,49%
28 1.3. El Carme 21,47%
29 5.1. Marxalenes 21,37%
30 10.6. La Punta 21,30%
31 11.1. El Grau 21,09%
32 8.1. Patraix 21,06%
33 12.2. Albors 20,95%
34 14.2. Camí de Vera 20,83%

QUART DECIL 20,79%
35 8.3. Vara de Quart 20,79%
36 8.5. Favara 20,79%
37 13.4. La Vega Baixa 20,75%
38 2.3. Gran Via 20,33%
39 9.2. L’Hort de Senabre 20,17%
40 9.1. La Raiosa 19,79%
41 5.3. Trinitat 19,61%
42 1.6. Sant Francesc 19,57%
43 3.1. El Botànic 19,57%

SEGON QUARTIL I CINQUÉ DECIL 19,56%
44 19.7. La Torre 19,56%
45 8.4. Safranar 19,33%
46 6.4. Ciutat Universitària 19,24%
47 18.2. Beniferri 19,21%
48 11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 18,88%
49 6.2. Mestalla 18,84%
50 2.1. Russafa 18,72%
51 8.2. Sant Isidre 18,39%
52 10.1. Montolivet 18,35%

SISÉ DECIL 18,31%
53 6.3. Jaume Roig 18,18%
54 10.3. Malilla 18,17%
55 7.5. La Llum 17,99%
56 3.4. Arrancapins 17,81%
57 7.2. Soternes 17,73%
58 15.2.Torrefiel 17,73%
59 7.1. Nou Moles 17,64%
60 18.1. Benimàmet 17,14%

SETÉ DECIL 17,04%
61 3.2. La Roqueta 17,03%
62 13.3. L’Amistat 17,03%
63 9.4. Sant Marcel·lí 16,99%
64 5.4. Tormos 16,90%
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TERCER QUARTIL 16,87%
65 11.3. La Malva-rosa 16,81%
66 11.5. Natzaret 16,75%
67 10.2. En Corts 16,50%
68 12.3. La Creu del Grau 16,49%
69 4.3. El Calvari 16,45%

VUITÉ DECIL 16,44%
70 16.1. Benicalap 16,44%
71 12.1. Aiora 15,83%
72 19.8. Faitanar 15,78%
73 13.5. La Carrasca 15,06%
74 12.4. Camí Fondo 14,99%
75 2.2. El Pla del Remei 14,59%
76 17.5. Mauella 14,28%
77 13.1. L’Illa perduda 14,15%
78 1.5. El Mercat 14,06%

NOVÉ DECIL 13,67%
79 7.3. Tres Forques 12,76%
80 15.1. Els Orriols 12,43%
81 10.5. Na Rovella 10,69%
82 1.2. La Xerea 10,39%
83 16.2. Ciutat Fallera 9,03%
84 1.4. El Pilar 9,02%
85 9.5. Camí Real 7,04%
86 7.4. La Fontsanta 6,97%
87 11.6. Les Moreres 6,84%

Font: Elaboració pròpia de P-96.
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Mapa 7.3



384  El valencià a València



El valencià a València 385

Mapa 7.4
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Els barris amb percentatges de competència major s'ubiquen en pobles

perifèrics i no n'hi ha al centre històric i als eixamples. Llevat d'açò, la resta de

distribució de barris sembla presentar una certa forma aleatòria. En el cas dels barris

amb menor competència escrita activa, és clar que aquells barris ja indicats amb una

baixa competència oral o amb una baixa competència escrita passiva presenten

resultats també baixos pel que fa a la competència escrita activa. Aquest és el cas d'El

Pilar, Benicalap o la Ciutat Fallera.

Pel que fa a la competència escrita activa, el valor màxim és de 36,02% i el

mínim és de 6,84%, amb un rang de 29,18%, és a dir, quasi un 30 punts en termes

absoluts i un 72% sobre el valor màxim. El valor mitjà, que correspon al valor del 2n

quartil o del 5é decil és de 19,56%, lleugerament superior a la mitjana de la ciutat, que

és 18,88%. El 50% de la distribució es troba entre el 1r i el 3r quartil, és a dir, entre

els valors 22,77% i 16,87%; el 80% es troba entre el 1r i el 9é decil, és a dir entre els

valors 29,10% i 13,67%. Aquestes relacions, junta amb les equivalents de la

competència escrita passiva, s'arrepleguen a la taula 7.10 (que es pot comparar amb la

taula 5.7, que es la corresponent a les competències orals). Cal afegir que el coeficient

de correlació linial entre la competència escrita passiva i l'activa és de 0,68 si

considerem la població major de 3 anys, i de 0,67 si considerem la població major de

10 anys (valors molt lleugerament menors als registrats per a les competències orals,

que eren 0,74 i 0,69, respectivament).

TAULA 7.10.– RESUM DE DE L’ORDENACIÓ DE LES COMPETÈNCIES ESCRITES, SEGONS BARRIS

(Barris de la ciutat de València, població >10 anys, 1996, percentatges i ordinal)

CEP CEA
Valor màxim 78,80% 36,02%
1r decil 60,57% 29,10%
2n decil 57,23% 23,77%
1r quartil 55,54% 22,77%
3r decil 53,85% 21,61%
4t decil 50,69% 20,79%
2n quartil i 5é decil 48,45% 19,56%
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6é decil 45,46% 18,31%
7é decil 42,82% 17,04%
3r quartil 41,61% 16,87%
8é decil 39,51% 16,44%
9é decil 32,79% 13,67%
Valor mínim 18,57% 6,84%
Rang (100%) 60,23% 29,18%
Rang (80%) 27,78% 15,43%
Rang (50%) 13,93% 5,90%
σ 11,79 6,04

Font: Resum i elaboració de les taules anteriors.

En el gràfic 7.2 hi ha una representació dels decils de les diferents

competències.



El valencià a València 389

Gràfic 7.2
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Recapitulem. La dinàmica evolutiva de les competències escrites, val a dir, la

capacitat de la població valenciana de llegir i escriure en valencià, mostra, en les

dades generals, un augment sostingut als darrers anys, encara que, en el cas de la

lectura, hi ha d'altres factors que provoquen una certa anomalia. Aquest augment

resulta equivalent al que es produeix al conjunt del País Valencià, com sintetitza el

text següent:

En el cas de la competència escrita passiva, és a dir, la capacitat
per llegir en valencià, en P-86, el 24,3% de la població declarava poder
llegir en valencià, percentatge que s'eleva al 37,9% segons C-91 i a
38,9% en CIS-98. CIS-96 estima un 61% per a les persones amb
competència oral passiva.

Seria possible suposar fins i tot que, de seguir l'estimació de
CIS-98, a hores d'ara i si s'hagués mantingut la tmi del període
1986/1991, per primera vegada en la història, les persones amb
competència per llegir en valencià probablement superen les que no la
tenen. Amb tot s'imposa l'exigència de no extreure conclusions
precipitades.

En el cas de la competència escrita activa, val a dir de la
capacitat per escriure en valencià, s'ha registrat l'augment més notable.
Segons P-86 només un 7,0% de la població declarava saber escriure en
valencià. Cinc anys després, la proporció, segons C-91, s'havia duplicat
(15,7%, amb una tmi de 0,90) i segons l'estudi del CIS esmentat seria
d'un 19,3% en 1998. Segons CIS-96, un 27% entre les persones amb
competència oral passiva.516

Ha estat comentada l'anomalia de la competència escrita passiva, i han estat

aportats resultats corresponents als diversos barris i districtes. La distribució dels

barris que formaven part del primer i del darrer quartil de la competència escrita

passiva i de la competència escrita activa semblava, per una banda, estar relacionada

amb la distribució de les competències orals, però d'una altra banda semblava haver-hi

una distribució quasi al·leatòria. En l'epígraf següent es tracta de presentar la lògica

subjacent a aquesta distribució, més concretament, mostrar la relació entre la

competència escrita activa i la mobilitat social vertical i el conflicte de classes.

                                                
516 Francesc J. Hernàndez i Dobon: «Sociologia de la llengua», p. 266.
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7.2. La relació entre la competència escrita activa i la mobilitat

social vertical i el conflicte entre les classes socials

Comencem, com en el cas de les competències orals, amb una ullada general

de les dades del padró de 1996, que se presenten en la taula 7.11

TAULA 7.11.– COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA I COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE

VALÈNCIA , SEGONS DIFERENTS VARIABLES.

 (Ciutat de València, persones >3 anys i >10 anys, 1996, percentatges)

Variables CEP CEA
> 3 anys 44,72% 18,28%Total
> 10 anys 46,27% 18,81%
homes 46,70% 19,30%Sexe
dones 42,93% 17,37%
València 53,49% 23,88%Lloc de naixement
Fora de València 32,49% 10,49%
Estudis primaris o sense 31,35% 9,79%
Secundaris 53,18% 22,79%

Formació

Universitaris 62,69% 29,73%

Font: Elaboració pròpia de P-96.

A colp d'ull, la variable lloc de naixement sembla afectar la competència

escrita de manera clara. En el cas de la competència passiva (llegir), el percentatge de

la població forana representa un 60% del percentatge de la població nascuda a la

mateixa ciutat, i en el cas de la competència activa, encara menys, al voltant d'un

43%.

Com es pot suposar, també la formació afecta el percentatge de competència.

En el cas dels estudis terciaris, el percentatge de competència passiva duplica el

corresponent del grup sense estudis o amb estudis primaris, i en el cas de la
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competència activa (escriure), el triplica. Més endavant es comentarà amb detall el cas

de la formació (relacionat amb altres factors, com ara l'edat o, fins i tot, el gènere). El

tema de la formació mereix un tractament específic que contemple també la qüestió

dels programes d'ensenyament bilingüe, i que serà la matèria dels epígrafs posteriors,

quart i cinqué. Ara, continuarà el comentari amb la variable de la procedència de les

persones.

En la taula 7.12 hi ha una comparació dels percentatges de la competència

escrita segons la procedència de les persones. En el cas de la competència passiva, les

dades són significativament semblants per a les dues fonts estadístiques considerades,

llevat del cas de la fila «resta del món», les discrepàncies de la qual es deuen

probablement al fet que aquest subgrup presenta una mostra molt reduïda, com és

lògic.

TAULA 7.12. COMPETÈNCIES ESCRITES DE LA POBLACIÓ DE VALÈNCIA SEGONS LA PROCEDÈNCIA I

DIVERSES FONTS ESTADÍSTIQUES

(Ciutat de València, població >15 i >3 anys, 1993 i 1996, percentatges)

Lloc de naixement E-93 P-96
València 56,77% 53,49%

Resta de L’Horta 52,54% 56,21%
Resta del PV 49,41% 49,57%

Resta d’Espanya 23,52% 23,03%
CEP

Resta del món 46,66% 30,25%
València 22,80% 23,88%

Resta de L’Horta 16,94% 20,51%
Resta del PV 19,18% 18,43%

Resta d’Espanya 5,46% 6,03%
CEA

Resta del món 6,66% 11,11%

Font: Elaboració pròpia d' E-93 i P-96.

A la taula següent, 7.13, hi ha el detall de les dades padronals, referides als

districtes i barris de la ciutat.
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TAULA 7.13. COMPETÈNCIES ESCRITES DE LA POBLACIÓ NASCUDA A LA CIUTAT (P. NADIUA ) I FORA DE

LA CIUTAT (P. FORANA ) ALS DISTRICTES I ALS BARRIS DE VALÈNCIA

(Barris de la ciutat de València, > 3 any 1996, percentatges)

CEP CEA
Districtes i barris P. NADIUA P. FORANA P. NADIUA P. FORANA
Ciutat de València 53,49% 32,49% 23,88% 10,49%
1. CIUTAT VELLA 51,61% 41,23% 18,30% 12,66%
1.1. La Seu 50,90% 44,87% 22,40% 20,42%
1.2. La Xerea 42,55% 33,66% 11,31% 8,29%
1.3. El Carme 59,15% 45,05% 24,91% 14,91%
1.4. El Pilar 30,05% 20,24% 10,28% 6,95%
1.5. El Mercat 59,52% 50,82% 15,92% 10,02%
1.6. Sant Francesc 59,38% 54,45% 20,67% 16,18%
2. L’EIXAMPLE 53,61% 40,85% 20,77% 13,17%
2.1. Russafa 54,45% 38,99% 21,89% 12,51%
2.2. El Pla del Remei 44,35% 38,90% 14,40% 13,04%
2.3. Gran Via 57,70% 45,65% 22,57% 14,55%
3. EXTRAMURS 61,60% 48,00% 21,91% 13,49%
3.1. El Botànic 64,34% 48,51% 22,25% 13,49%
3.2. La Roqueta 58,17% 47,84% 18,43% 14,45%
3.3. La Petxina 64,05% 48,23% 25,05% 15,02%
3.4. Arrancapins 59,83% 47,77% 20,36% 12,36%
4. CAMPANAR 61,93% 36,35% 32,39% 13,05%
4.1. Campanar 66,33% 41,38% 34,30% 14,82%
4.2. Les Tendetes 56,98% 33,33% 30,16% 13,32%
4.3. El Calvari 46,35% 16,67% 26,44% 5,52%
4.4. Sant Pau 68,68% 50,27% 34,73% 17,29%
5. LA SAIDIA 56,15% 35,42% 26,79% 12,45%
5.1. Marxalenes 58,41% 34,79% 29,58% 10,16%
5.2. Morvedre 66,23% 48,56% 28,13% 16,35%
5.3. Trinitat 50,61% 31,36% 25,19% 12,57%
5.4. Tormos 48,94% 24,81% 21,82% 8,66%
5.5. Sant Antoni 52,49% 37,17% 27,36% 15,17%
6. EL PLA DEL REAL 58,67% 46,30% 21,59% 15,69%
6.1. Exposició 59,68% 47,23% 26,61% 17,82%
6.2. Mestalla 54,95% 41,71% 20,83% 14,53%
6.3. Jaume Roig 58,45% 48,64% 17,92% 16,74%
6.4. Ciutat Universitària 73,04% 63,70% 21,49% 13,97%
7. L’OLIVERETA 53,15% 28,97% 22,22% 7,83%
7.1. Nou Moles 60,26% 33,68% 24,58% 8,82%
7.2. Soternes 58,13% 30,08% 28,25% 7,37%
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7.3. Tres Forques 40,20% 18,95% 18,18% 6,21%
7.4. La Fontsanta 31,45% 16,25% 9,50% 2,41%
7.5. La Llum 55,22% 30,93% 23,85% 10,18%
8. PATRAIX 54,05% 33,03% 26,35% 11,17%
8.1. Patraix 56,53% 35,88% 26,66% 12,59%
8.2. Sant Isidre 44,72% 24,32% 24,43% 8,23%
8.3. Vara de Quart 54,79% 29,93% 27,19% 10,78%
8.4. Safranar 56,80% 42,06% 25,58% 10,60%
8.5. Favara 54,74% 27,14% 28,55% 11,00%
9. JESÚS 53,68% 32,93% 25,28% 9,93%
9.1. La Raiosa 51,31% 32,80% 24,48% 12,30%
9.2. L’Hort de Senabre 48,70% 25,22% 26,66% 9,41%
9.3. La Creu Coberta 61,70% 40,15% 29,65% 13,83%
9.4. Sant Marcel·lí 59,64% 35,78% 25,75% 6,48%
9.5. Camí Real 56,45% 52,67% 8,11% 4,47%
10. QUATRE CARRERES 50,77% 29,75% 21,65% 9,10%
10.1. Montolivet 53,49% 31,87% 23,06% 9,64%
10.2. En Corts 36,86% 21,28% 20,00% 9,36%
10.3. Malilla 61,09% 34,26% 22,86% 9,49%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 51,64% 17,69% 31,71% 7,48%
10.5. Na Rovella 44,58% 27,41% 13,81% 5,84%
10.6. La Punta 50,19% 34,08% 23,48% 12,77%
11. POBLATS MARÍTIMS 50,77% 24,80% 23,75% 7,82%
11.1. El Grau 53,97% 26,60% 25,92% 9,54%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 53,83% 27,46% 22,44% 7,37%
11.3. La Malva-rosa 43,93% 17,02% 22,49% 5,60%
11.4. Beteró 58,83% 35,64% 31,15% 13,28%
11.5. Natzaret 43,74% 21,24% 22,26% 5,45%
11.6. Les Moreres 29,09% 8,07% 9,31% 1,82%
12. CAMINS AL GRAU 53,33% 27,88% 22,78% 8,58%
12.1. Aiora 49,10% 24,12% 21,35% 7,25%
12.2. Albors 62,48% 36,89% 27,60% 11,86%
12.3. La Creu del Grau 54,01% 27,15% 22,45% 8,24%
12.4. Camí Fondo 53,43% 28,23% 19,72% 7,86%
12.5. Penya-roja 59,12% 36,85% 26,63% 14,54%
13. ALGIRÓS 47,85% 31,76% 22,17% 11,81%
13.1. L’Illa perduda 29,53% 14,81% 17,67% 7,29%
13.2. Ciutat Jardí 55,21% 35,71% 26,96% 13,12%
13.3. L’Amistat 53,58% 33,01% 21,30% 11,39%
13.4. La Vega Baixa 54,10% 44,41% 21,89% 16,37%
13.5. La Carrasca 48,41% 30,22% 17,85% 9,93%
14. BENIMACLET 54,57% 34,77% 27,85% 13,89%
14.1. Benimaclet 56,98% 36,08% 28,42% 14,22%
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14.2. Camí de Vera 44,58% 27,63% 25,36% 12,13%
15. RASCANYA 48,12% 23,61% 22,66% 7,31%
15.1. Els Orriols 44,89% 21,25% 18,39% 5,00%
15.2.Torrefiel 48,85% 23,07% 24,86% 7,55%
15.3.Sant Llorenç 58,17% 37,48% 27,84% 16,15%
16. BENICALAP 41,25% 17,24% 21,99% 6,11%
16.1. Benicalap 43,81% 17,97% 23,80% 6,36%
16.2. Ciutat Fallera 27,49% 13,73% 12,29% 4,89%
17. POBLES DEL NORD 64,41% 34,61% 37,42% 12,87%
17.1. Benifaraig 80,29% 62,28% 35,95% 16,57%
17.2. Poble Nou 48,11% 15,37% 34,31% 9,06%
17.3. Carpesa 53,36% 24,16% 43,47% 11,05%
17.4. Cases de Bàrcena 71,69% 32,63% 48,67% 10,00%
17.5. Mauella 22,72% 14,28% 18,18% 10,71%
17.6. Massarojos 69,50% 56,11% 32,04% 20,89%
17.7. Borbotó 76,91% *77,19% 37,75% 15,78%
18. POBLES DE L’OEST 51,79% 23,73% 23,92% 6,15%
18.1. Benimàmet 51,63% 23,65% 23,85% 6,11%
18.2. Beniferri 55,19% 25,58% 25,32% 6,97%
19. POBLES DEL SUD 64,76% 33,83% 30,16% 10,45%
19.1. El Forn d’Alcedo 68,09% 33,33% 41,87% 15,06%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 64,08% 33,41% 26,06% 7,21%
19.3. Pinedo 70,70% 38,93% 39,62% 16,60%
19.4. El Saler 65,18% 36,62% 33,10% 10,90%
19.5. El Palmar 67,47% 46,93% 31,55% 24,48%
19.6. El Perellonet 63,05% 50,16% 32,90% 24,74%
19.7. La Torre 60,47% 30,35% 27,45% 7,71%
19.8. Faitanar 72,09% 24,54% 22,48% 6,36%

Font: Elaboració pròpia de P-96.

Com ha estat comentat abans, en el cas de les competències orals, la distinció

entre població nadiua i forana, en ser important i apuntar una tendència clara pel que

fa a les competències orals i escrites, no resulta totalment exacta des de la perspectiva

sociolingüística, ja que els límits del domini lingüístic no coincideixen amb el límits

de referència indicats anteriorment (taula 7.12). Si calculem la correlació entre les

dades de la competència escrita i el percentatge de població forana de cada barri que

prové de comunitats autònomes castellanoparlans i de l'estranger, el factor que es

considerava anteriorment determinant de la norma social de la llengua oral, s'obtenen
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correlacions importants, encara que menors que en el cas estudiat adés. En la taula

següent, 7.14, es resumeixen els resultats:

TAULA 7.14. CORRELACIONS ENTRE LES COMPETÈNCIES ORAL ACTIVA I ESCRITA ACTIVA I LA

POBLACIÓ FORANA PROCEDENT DE COMUNITATS AUTÒNOMES CASTELLANOPARLANTS O

L'ESTRANGER.

(Barris de la ciutat de València, > 3 any 1996, correlacions)

COA CEA

> 3 anys > 10 anys > 3 anys > 10 anys

Població

CCAA cast.

COA 3 a. 0,727 -0,745

COA 10 a. 0,701 -0,745

CEA 3 a. -0,536

CEA 10 a. -0,521

P. Forana...

Font: Elaboració pròpia de P-96.

La taula anterior mostra que la correlació entre competències actives oral i

escrites és elevada (0,72 o 0,70, segons l'edat mínima considerada), i que la correlació

entre els percentatges de població forana procedent de comunitats autònomes

castellanoparlants o de l'estranger en ser important (-0,53 o -0,52), resta per baix dels

coeficient assolits per les competències orals. Què vol dir això? Per una banda, que és

clar que la competència escrita, per dir-ho així, se solapa damunt de la competència

oral, i per tant hi ha una elevada correlació linial entre ambdues i el factor que resulta

determinant en una té una certa importància per a l'altra. Ara bé, també la taula

anterior mostra com els coeficients resulten inferiors en el cas de la llengua escrita, la

qual cosa pot suggerir l'existència d'altres factors. Aquesta possibilitat és la que anima

a continuar amb l'anàlisi. Per realitzar-lo cal reprendre un marc teòric de referència.
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Ha estat comentada la teoria sociològica de de Pierre Bourdieu, que estableix

una relació entre els diversos tipus de «capital». Mitjançant el capital simbòlic

resultarien valoritzats i legitimats altres capitals, com ara el capital econòmic i el

capital cultural. La posició de classe517 (resultat de la disposició de capital econòmic) i

les competències escrites (manifestació clara del capital cultural) haurien de presentar,

per tant, una certa correlació. Si aquesta hipòtesi fóra ratificada, constituiria un

fonament sòlid per establir la norma social de la llengua escrita. És clar que «norma

social» s'ha d'entendre ací com una recerca ulterior a l'establiment de la relació (i de la

correlació) entre llengua oral i escrita. És a dir, la pregunta per la norma social de la

llengua escrita és la qüestió sobre si és possible establir, d'alguna manera, una relació

entre una clara manifestació de capital cultural (llegir i, sobretot, escriure una llengua)

i el capital econòmic.

Ara bé, les dades sociolingüístiques habituals (com ara, el padró) no permeten

establir la posició de classe «objectiva» de les persones. Per això, hauren d'emprar una

via indirecta de ratificació, estudiant un indicador socioeconòmic relacionat amb els

barris.

Un indicador d’estratificació social associat al barri és el valor cadastral mitjà,

calculat a partir de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Sembla lògic que hi ha una

relació entre nivell de rendes i valor cadastral de la vivenda habitual i altres indicadors

de l’estatus social referits a la configuració dels barris (equipaments, preu dels

habitatges en venda o lloguer, tipus de comerç, tipus d'establiment d'esplai, etc.), més

encara si, com ha estat indicat, la mobilitat residencial ha estat una de les

característiques més acusades de l’actual vida urbana:

Més de la meitat dels habitatges s’hi han edificat amb
posterioritat al 1960, i tan sols en dues dècades (1961-1980) es

                                                
517 Sobre l'anàlisi sociològic de les classes, es poden veure les síntesi de Rafael Feito: Estructura social
contemporánea. Las clases sociales en los países industrializados, Madrid, Siglo XXI, 1995, Andrés de
Francisco: «Problemas del análisis de clases» en J. Carabaña; Andrés de Francisco (eds.): Teorías
contemporáneas de las clases sociales, 2a ed., Madrid, Pablo Iglesia, 1994 i Andrés de Francisco
(comp.): Teorías contemporáneas de las clases sociales. Madrid, Pablo Iglesias, 1994.
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construeixen el 45% d’aquests habitatges, que seran preferentment
ocupats per la classe mitjana. [...] Els habitatges de construcció més
recent són ocupats preferentment per la classe mitjana-alta –
especialment els que han estat construïts a partir del 1990. A la vegada,
un sector significatiu d’aquesta classe mitjana-alta tendeix a ocupar els
habitatges construïts entre 1900 i 1940 i té alguna presència
significativa en les construccions anteriors al 1900. Els anys d’inflexió
(61-80) marquen el model residencial dels estrats mitjans. La meitat de
famílies de classe mitjana viu en cases construïdes en aquest període, i
un 20% en el període de 1981-1990. Per contra, la meitat de la
població de la classe baixa ocupa habitatges construïts entre 1941 i
1960, i de manera prou significativa en habitatges anteriors al 1940.
S’observa una tendència similar, tot i que menys marcada, en la classe
mitjana-baixa. Si prenem com a punt de referència les construccions
posteriors al 1960, advertim una marcada polarització entre els sectors
que s’autodefineixen de classe mitjana.518

Amb independència de l’exactitud de les dades proporcionades per l’IBI i el

llarg debat sobre les revisions cadastrals, qüestió aquesta que ultrapassa el marc

d’aquest treball, és possible establir un índex, que anomenaré índex de valor cadastral

(IVC), per a cadascú dels barris a partir del valor cadastral mitjà (vcm i) efectiu, tot

relacionant-lo amb els valors màxim i mínim de la sèrie, segons la fòrmula:

vcm i efectiu  vcm i mínim
IVC2 = 

vcm i màxim  vcm i mínim

                                                
518 R. L. Ninyoles, Sociologia de la ciutat de València, pp. 33, 35-36. Per districtes, la distribució
d’habitatges, segons la seua antiguitat, s’arreplega en el fragment següents:
«La proporció de la població que ocupa les construccions més antigues –és a dir, anteriors al 1900– és
certament escassa (1,4%), però augmenta molt en les següents zones: Pobles del Nord (33,3%), Poblats
Marítims (8,1%), Ciutat Vella (7,0%), Patraix (2,7%) i Campanar (2,3%).
»Els habitatges construïts des de començament de segle fins a l’acabament de la guerra civil –1900-
1940– tenen una forta presència, a més de a les zones anteriors, a l’Eixampla.
»Del període de la postguerra fins a l’inici de l’expansió, destaquen: Jesús, Pobles del Sud, Extramurs i
l’Olivereta.
»Del període de 1961-1980 són significatius: Campanar, Quatre Carrers, Pla del Reial, Benimaclet i
Benicalap.
»Des del 1981 a l’actualitat, remarcarem l’Algirós, Camins al Grau, la Saidia, l’Eixampla i, així
mateix, Benimaclet i Benicalap.» (R. L. Ninyoles, Sociologia de la ciutat de València, p. 37).



400  El valencià a València

La distribució dels vcm és positivament asimètrica519. Per tal de corregir-la,

donant-li més simetria, l'índex es formula elevat al quadrat.

Per exemple, el barri de L’Hort de Senabre presenta un vcm i de 2.542.100 pts.

El màxim vcm i correspon al del barri Jaume Roig, amb 8.728.699 pts.; el mínim, el de

La Mauella, als Pobles del Nord, amb 1.293.112 pts. Per tant:

2.542.100 – 1.293.112
IVC2 =  = 0,1679

8.728.699 – 1.293.112

IVC(Barri Hort de Senabre) = 0,4097

Amb aquesta transformació els IVC oscil·len entre 0 i 1 (o 0% - 100%). En la

taula 7.15 hi ha el valor cadastral mitjà de les vivendes de cada barri de la ciutat de

València, agrupats per districtes de la manera habitual, i el valor del corresponent

IVC. Els valors d'IVC2 es representen al mapa 7.5 . Com s'hi pot veure, els barris amb

un major IVC es disposen, llevat d'El Saler (19.4), en una zona allargada, que uniria

Arrancapins (3.4) amb La Carrasca (13.5), i que arriba al màxim en els barris vora el

riu vell: El Pla del Remei (2.2), Exposició (6.1) i Jaume Roig (6.3). Els barris amb

menor IVC es disposen més bé en les zones perifèriques.

TAULA 7.15. VALOR CADASTRAL MITJÀ  I INDEX DE VALOR CADASTRAL DE LES VIVENDES PER BARRIS

(Barris de la ciutat de València, 1996, dades absolutes en pts. i índexs)

barris Valor cadastral
mitjà

IVC

1. CIUTAT VELLA
1.1. La Seu 3.642.169 0,5621
1.2. La Xerea 4.900.938 0,6966
1.3. El Carme 2.058.506 0,3208

                                                
519 La mitjana és de 3,15 milions de pessetes, amb un valor central (mediana) de 2,74 i una moda
inferior, la qual cosa determina aquella qualificació (vg. Manuel García Ferrando: Socioestadística.
Introducción a la estadística en sociología, Madrid, Alianza, 1985, 19893, pp. 98 i ss.).
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1.4. El Pilar 2.375.875 0,3816
1.5. El Mercat 3.134.052 0,4976
1.6. Sant Francesc 6.754.556 0,8570
2. L’EIXAMPLE
2.1. Russafa 3.442.131 0,5376
2.2. El Pla del Remei 8.348.399 0,9741
2.3. Gran Via 6.011.776 0,7966
3. EXTRAMURS
3.1. El Botànic 3.136.819 0,4979
3.2. La Roqueta 4.012.084 0,6047
3.3. La Petxina 4.035.736 0,6073
3.4. Arrancapins 4.960.427 0,7023
4. CAMPANAR
4.1. Campanar 4.014.312 0,6049
4.2. Les Tendetes 3.013.524 0,4810
4.3. El Calvari 2.233.510 0,3556
4.4. Sant Pau 3.703.034 0,5693
5. LA SAIDIA
5.1. Marxalenes 2.838.214 0,4558
5.2. Morvedre 2.695.580 0,4343
5.3. Trinitat 2.734.479 0,4403
5.4. Tormos 2.626.901 0,4235
5.5. Sant Antoni 3.506.432 0,5456
6. EL PLA DEL REAL
6.1. Exposició 7.801.588 0,9356
6.2. Mestalla 5.118.328 0,7172
6.3. Jaume Roig 8.728.699 1,0000
6.4. Ciutat Universitària 5.601.074 0,7612
7. L’OLIVERETA
7.1. Nou Moles 3.023.762 0,4824
7.2. Soternes 2.419.443 0,3892
7.3. Tres Forques 1.926.784 0,2919
7.4. La Fontsanta 1.893.825 0,2842
7.5. La Llum 3.254.986 0,5137
8. PATRAIX
8.1. Patraix 2.993.808 0,4782
8.2. Sant Isidre 2.947.312 0,4717
8.3. Vara de Quart 3.432.250 0,5364
8.4. Safranar 3.221.684 0,5093
8.5. Favara 2.603.319 0,4198
9. JESÚS
9.1. La Raiosa 2.671.160 0,4305
9.2. L’Hort de Senabre 2.542.100 0,4098
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9.3. La Creu Coberta 2.789.925 0,4487
9.4. Sant Marcel·lí 2.109.929 0,3314
9.5. Camí Real 2.133.532 0,3362
10. QUATRE CARRERES
10.1. Montolivet 2.907.016 0,4659
10.2. En Corts 2.733.071 0,4401
10.3. Malilla 3.151.346 0,4999
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 2.320.027 0,3716
10.5. Na Rovella 2.903.498 0,4654
10.6. La Punta 2.892.321 0,4638
11. POBLATS MARÍTIMS
11.1. El Grau 2.408.438 0,3873
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 1.865.243 0,2774
11.3. La Malva-rosa 2.192.575 0,3478
11.4. Beteró 3.280.220 0,5170
11.5. Natzaret 1.570.063 0,1930
11.6. Les Moreres 1.636.903 0,2150
12. CAMINS AL GRAU
12.1. Aiora 2.382.286 0,3827
12.2. Albors 2.739.165 0,4410
12.3. La Creu del Grau 2.123.953 0,3343
12.4. Camí Fondo 2.288.376 0,3659
12.5. Penya-roja 3.449.091 0,5385
13. ALGIRÓS
13.1. L’Illa perduda 2.749.509 0,4426
13.2. Ciutat Jardí 3.897.401 0,5918
13.3. L’Amistat 3.037.074 0,4843
13.4. La Vega Baixa 4.296.530 0,6355
13.5. La Carrasca 4.440.148 0,6506
14. BENIMACLET
14.1. Benimaclet 2.905.730 0,4657
14.2. Camí de Vera 3.415.966 0,5343
15. RASCANYA
15.1. Els Orriols 1.669.697 0,2250
15.2.Torrefiel 2.046.362 0,3183
15.3.Sant Llorenç 3.548.901 0,5508
16. BENICALAP
16.1. Benicalap 2.289.425 0,3660
16.2. Ciutat Fallera 2.004.044 0,3092
17. POBLES DEL NORD
17.1. Benifaraig 2.582.141 0,4164
17.2. Poble Nou 2.442.528 0,3932
17.3. Carpesa 2.264.155 0,3614
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17.4. Cases de Bàrcena 2.083.430 0,3260
17.5. Mauella 1.293.112 0,0000
17.6. Massarojos 4.680.175 0,6749
17.7. Borbotó 2.519.791 0,4062
18. POBLES DE L’OEST
18.1. Benimàmet 2.097.374 0,3289
18.2. Beniferri 2.486.041 0,4005
19. POBLES DEL SUD
19.1. El Forn d’Alcedo 1.805.252 0,2624
19.2. El Castellar-l’Oliveral 2.692.037 0,4337
19.3. Pinedo 2.563.813 0,4134
19.4. El Saler 4.893.131 0,6958
19.5. El Palmar 2.419.239 0,3892
19.6. El Perellonet 3.654.459 0,5635
19.7. La Torre 1.851.879 0,2741
19.8. Faitanar 1.647.439 0,2183

Font: Impost sobre Béns Immobles. Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de
València (manllevat d’AEV-97, p. 137) i elaboració pròpia.
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Mapa 7.5
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Doncs bé, la correlació linial entre el percentatge de competència escrita activa

i l'índex de valor cadastral és molt baixa (0,139): Significa aquest baix coeficient que

no hi podem establir cap relació? Com se sap determinades configuracions en les

distribucions presenten coeficients de correlació linial baixos encara que estre dues

variables hi haja una relació, precisament perquè no és linial, o no ho és en el rang de

la distribució, on es poden donar tendències contraposades que anulen o redueixen el

coeficient global. Com s'intentarà demostrar aquest és el cas, la qual cosa és, per altra

banda, la conclusió que es podia deduir de l'aproximació històrica realitzada i de la

recerca qualitativa.

Per explicar aquesta peculiaritat no linial de la distribució de la competència

escrita activa en relació a l'indicador socioeconòmic escollit, cal començar per parar

esment a la representació gràfica (vegeu gràfic 7.3). Com es pot veure al núvol de

dispersió dels valors de la competència escrita activa i de l'índex de valor cadastral, hi

ha dos agrupaments que s'allunyen dels valors mitjans, indicats amb dues línies

ortogonals. D'una banda hi ha una sèrie de punts que han estat encerclats amb la

llegenda «agrupament A», els quals s'allunyen de la línia horitzontal corresponent a la

mitjana de la competència escrita activa; per una altra banda, hi ha una altra sèrie de

punts que s'allunyen cap a la dreta de la línia vertical corresponent a la mitjana dels

valors de l'índex del valor cadastral. A què corresponen aquests dos agrupaments? En

el cas de l'agrupament A els punts corresponen en bona mesura a barris dels districtes

17 i 19, val a dir, els Pobles del Nord i els Pobles del Sud, que presenten uns valors

cadastrals mitjans molt baixos i que tenen alts índex de competència oral activa i,

lògicament, de competència escrita activa. En el cas de l'agrupament B, es tracta de

barris amb valor cadastral elevat. Concretament s'ha emprat com a criteri distingir

aquells barris amb un valor cadastral mitjà superior a 4 milions de pts.
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Si deixem de banda els dos agrupaments, val a dir, si recalculem la correlació

sense comptar els districtes 17 i 19 i els barris amb valor cadastral superior a 4

milions de pessetes, la correlació linial presenta un valor de 0,593, per als 58 barris

restants. Aquesta correlació corregida es representa en el gràfic 7.4, i permet ratificar

en termes generals la relació entre capital cultural i capital econòmic que definia

Bourdieu. A major nivell econòmic (caldria dir, econòmic-social, ja que l'indicador no

arreplega exclusivament nivell de rendes), més competència escrita activa, amb una

correlació pròxima al 0,6, amb les excepcions corresponents als dos agrupaments.
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Gràfic 7.4
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En el cas de l'agrupament A, l'anomalia respon a dos factors combinats: un

valor cadastral molt baix dels habitatges (cases antigues, semirurals, etc.) amb una

alta competència (també, recordem-ho, amb una alta competència oral). Així i tot, els

barris dels districtes 17 i 19 no s'allunyen de la norma explicitada, ja que aquests 15

barris presenten un coeficient de correlació linial de 0,413.

En el cas de l'agrupament B, que s'ha ampliat a les dades dels barris amb

valors cadastrals mitjans superiors a 4 milions de pessetes (16 barris520), els valors de

la CEA és variable, fins el punt que aquests barris presenten un índex de correlació

molt baix, i fins i tot negatiu: -0,185.

D'alguna manera, la conclusió de l'aproximació històrica i la conclusió de la

consideració sistemàtica, pel que fa a les competències escrites, es corresponen. La

classe social superior renuncià a la llengua pròpia cap a començaments del segle XVI

i sembla mantenir-s'hi. Les classes mitjanes i baixes integrarien les competències

escrites dins del seu capital cultural menor, però és clar que seria un capital

«desprestigiat» socialment. És ben important advertir que aquest efecte «classista» en

la distribució de les competències escrites s'adverteix en les dades anteriors perquè el

nivell d'anàlisi és el barri. Els estudis anteriors sociolingüístics sobre la ciutat de

València, en la mesura que consideraven com a unitat d'anàlisi el districte o

agrupaments de districtes, no podien demostrar aquesta conclusió. Hi ha prou a pensar

que els 16 barris de l'agrupament B, amb valors cadastrals mitjans superiors a 4

milions de pessetes, es troben a 8 districtes diferents.

Per arrodonir la conclusió cal mostrar que aquesta actitud de la classe superior

respecte del valencià no s'acompleix respecte d'altres elements integrants del capital

cultural, com ara l'escolarització o l'assoliment de nivells educatius elevats. Altrament

dit, es tracta de demostrar que la classe superior vol, per emprar una fòrmula sintètica,

saber escriure millor, però no en valencià. Per comprovar aquesta hipòtesi farem

servir dos indicadors més, com són el percentatge de població major de 17 anys que

disposa només de titulació educativa de nivell primari i la població major de 24 anys

amb estudis universitaris. En la taula següent, 7.16, s'arrepleguen els valors d'aquestes

                                                
520 El barri d'El Saler es considera part dels dos agrupaments.
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dues variables per al conjunt de barris de la ciutat. El percentatge de població major

de 17 anys que disposa només de titulació educativa de nivell primari s'expressa de

manera inversa (a fi de simplificar els càlculs posteriors i eliminar els signes negatius

de les correlacions).

TAULA 7.16.PERCENTATGE INVERS DE PERSONES MAJORS DE 17 ANYS AMB ESTUDIS PRIMARIS O

SENSE ESTUDIS I PERCENTATGE DE PERSONES MAJORS DE 24 ANYS AMB ESTUDIS

UNIVERSITARIS, PER BARRIS.

(Barris de la ciutat de València, 1996, percentatges)

barris 1- >17 prim. > 24 univ.
1. CIUTAT VELLA
1.1. La Seu 76,09% 30,63%
1.2. La Xerea 79,93% 32,06%
1.3. El Carme 68,23% 18,98%
1.4. El Pilar 62,26% 15,36%
1.5. El Mercat 75,44% 21,17%
1.6. Sant Francesc 88,52% 36,53%
2. L’EIXAMPLE
2.1. Russafa 75,10% 22,52%
2.2. El Pla del Remei 90,10% 38,18%
2.3. Gran Via 86,01% 34,30%
3. EXTRAMURS
3.1. El Botànic 75,75% 22,94%
3.2. La Roqueta 76,92% 25,11%
3.3. La Petxina 81,67% 24,51%
3.4. Arrancapins 83,01% 26,00%
4. CAMPANAR
4.1. Campanar 81,98% 15,78%
4.2. Les Tendetes 71,95% 13,66%
4.3. El Calvari 58,37% 4,70%
4.4. Sant Pau 81,45% 15,68%
5. LA SAIDIA
5.1. Marxalenes 67,21% 10,03%
5.2. Morvedre 67,86% 13,47%
5.3. Trinitat 73,77% 16,34%
5.4. Tormos 65,08% 8,30%
5.5. Sant Antoni 74,36% 14,53%
6. EL PLA DEL REAL
6.1. Exposició 90,02% 35,70%



El valencià a València 417

6.2. Mestalla 83,57% 26,79%
6.3. Jaume Roig 91,40% 38,86%
6.4. Ciutat Universitària 94,68% 34,87%
7. L’OLIVERETA
7.1. Nou Moles 67,58% 11,28%
7.2. Soternes 67,73% 7,62%
7.3. Tres Forques 52,69% 5,88%
7.4. La Fontsanta 48,14% 2,45%
7.5. La Llum 72,93% 8,91%
8. PATRAIX
8.1. Patraix 71,90% 13,39%
8.2. Sant Isidre 75,11% 6,32%
8.3. Vara de Quart 78,33% 10,27%
8.4. Safranar 83,17% 8,88%
8.5. Favara 63,56% 6,83%
9. JESÚS
9.1. La Raiosa 67,43% 13,03%
9.2. L’Hort de Senabre 65,34% 6,04%
9.3. La Creu Coberta 71,35% 8,35%
9.4. Sant Marcel·lí 61,61% 3,64%
9.5. Camí Real 56,72% 2,49%
10. QUATRE CARRERES
10.1. Montolivet 73,86% 13,49%
10.2. En Corts 66,57% 8,62%
10.3. Malilla 78,73% 8,65%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 55,38% 2,48%
10.5. Na Rovella 56,44% 3,01%
10.6. La Punta 70,44% 9,23%
11. POBLATS MARÍTIMS
11.1. El Grau 65,35% 6,93%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 55,90% 5,40%
11.3. La Malva-rosa 61,05% 3,65%
11.4. Beteró 72,99% 11,36%
11.5. Natzaret 50,74% 1,76%
11.6. Les Moreres 46,67% 2,30%
12. CAMINS AL GRAU
12.1. Aiora 64,52% 7,52%
12.2. Albors 74,20% 14,09%
12.3. La Creu del Grau 65,17% 6,14%
12.4. Camí Fondo 72,84% 13,15%
12.5. Penya-roja 80,93% 22,83%
13. ALGIRÓS
13.1. L’Illa perduda 64,85% 7,89%
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13.2. Ciutat Jardí 83,74% 20,75%
13.3. L’Amistat 69,10% 14,60%
13.4. La Vega Baixa 86,58% 30,16%
13.5. La Carrasca 88,60% 32,74%
14. BENIMACLET
14.1. Benimaclet 71,12% 15,72%
14.2. Camí de Vera 79,58% 14,29%
15. RASCANYA
15.1. Els Orriols 58,35% 4,35%
15.2.Torrefiel 61,81% 5,43%
15.3.Sant Llorenç 85,77% 16,44%
16. BENICALAP
16.1. Benicalap 60,12% 5,17%
16.2. Ciutat Fallera 54,69% 2,96%
17. POBLES DEL NORD
17.1. Benifaraig 60,55% 4,96%
17.2. Poble Nou 58,52% 3,53%
17.3. Carpesa 54,55% 6,32%
17.4. Cases de Bàrcena 56,52% 3,91%
17.5. Mauella 26,03% 2,74%
17.6. Massarojos 58,38% 11,68%
17.7. Borbotó 48,50% 4,17%
18. POBLES DE L’OEST
18.1. Benimàmet 60,44% 4,01%
18.2. Beniferri 67,52% 7,48%
19. POBLES DEL SUD
19.1. El Forn d’Alcedo 57,18% 2,61%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 52,51% 3,04%
19.3. Pinedo 67,10% 3,96%
19.4. El Saler 76,22% 17,81%
19.5. El Palmar 53,85% 2,01%
19.6. El Perellonet 69,71% 12,72%
19.7. La Torre 57,39% 3,24%
19.8. Faitanar 38,33% 5,42%

1 - > 17 prim: invers del percentatges de persones majors de 17 anys amb estudis
primaris o sense estudis; > 24 univ.: percentatge de persones majors de 24 amb
estudis universitaris.
Font: Elaboració pròpia de P-96 i Anuaris de l'Ajuntament de València.

Com és lògic, hi ha una correlació molt elevada entre les dues variables, amb

un valor de 0,817 (signe positiu perquè considerem l'invers dels estudis primaris). El
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que resulta significatiu és que ambdues variables també presenten correlacions molt

fortes amb l´índex de valor cadastral (0,853 amb la inversa de la població major de 17

anys amb estudis primaris i 0,859 amb la població major de 24 anys amb estudis

universitaris), però no amb la competència escrita passiva (0,09 i -0,03,

respectivament). Ara bé, si considerem els barris de la ciutat, llevat d'aquells que estan

als districtes 17 i 19 (Pobles del Nord i del Sud) i els barris amb un valor cadastral

mitjà superior als 4 milions de pessetes, la correlació entre la competència i els

indicadors de formació s'eleva a 0,65 i 0,45, respectivament. La taula següent, 7.17,

sintetitza aquest resultat per al conjunt dels barris. També s'afegeixen els resultats per

als barris de la ciutat, llevat dels dos agrupament esmentats.

TAULA 7.17. MATRIU DE CORRELACIONS DE L'INDEX DE VALOR CADASTRAL DE LES VIVENDES PER

BARRIS, COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA, PERCENTATGE INVERS DE PERSONES MAJORS DE 17

ANYS AMB ESTUDIS PRIMARIS O SENSE ESTUDIS, I PERCENTATGE DE PERSONES MAJORS DE 24

ANYS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS.

(Barris de la ciutat de València, 1996, índexs de correlacions de Pearson)

IVC CEA (>10) 1- >17 prim. > 24 univ.
Tots els barris
IVC 0,139 0,853 0,859
CEA (>10) 0,090 -0,035
1- >17 prim. 0,817
> 24 univ.
Barris menys agrupaments (districtes 17, 19 i VCM > 4 Mpts.)
IVC 0,593 0,876 0,691
CEA (>10) 0,649 0,451
1- >17 prim. 0,729
> 24 univ.

Font: Elaboració pròpia de les taules anteriors, 7.8, 7.15 i 7.16

Resulta ben interessant comparar aquesta taula amb l'anterior taula 7.11, més

concretament, pel que fa a les files de «formació», perquè es fa més evident

l'especificitat valenciana. Hi ha una relació entre nivell formatiu i competència escrita

(cal recordar que els percentatges de competència activa per als tres nivells formatius
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eren 9,79%, 22,79% i 29,73%), i entre nivell econòmic i nivell formatiu (les dues

correlacions de 0,85 entre IVC i els dos indicadors de formació dels barris), però hi ha

un trencament perquè la correlació entre competència activa i nivell econòmic

presenta la característica explicada.

En síntesi, doncs, les dades semblen ratificar la relació que podíem interpretar

tot seguint a Bourdieu, entre capital econòmic i social i capital cultural, amb

l'advertiment que per a la classe superior valenciana la capacitat d'escriure la llengua

pròpia no forma part d'aquest capital cultural. Aquesta norma social de la llengua

escrita és, per dir-ho així, subjacent a la relació de la capacitat d'escriure amb la

capacitat de parlar la llengua; respon a una secular comprensió del capital de la classe

superior.

Hi ha un altre procediment estadístic que permet fonamentar la mateixa

conclusió. És possible realitzar una anàlisi estadística multivariable, concretament una

anàlisi de regressió múltiple, tot considerant com a variable dependent la competència

escrita activa i com a variables dependents el conjunt de variables que han estat

considerades fins ara:

–percentatge de població procedent de comunitats autònomes

castellanoparlants o de l'estranger,

–índex de valor cadastral,

–proporció de la població major de 17 anys només amb estudis primaris

(invers),

–percentatge de persones majors de 24 anys amb estudis universitaris,

–i proporció de població amb competència oral activa

Com es pot veure a l'annex IX, el model presenta un coeficient de correlació

múltiple de 0,84, que correspon a un coeficient de determinació de 0,71, que és la

proporció de la variança de la variable dependent (competència escrita activa)

explicada per les variables independents esmentades. D'acord amb el nivell de

significació de la t de Student, l'invers de la proporció de la població major de 17 anys

amb estudis primaris, el percentatge de persones majors de 24 anys amb estudis
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universitaris i la proporció de la població amb competència oral activa té un efecte

significatiu (al nivel p < 0,01). Si considerem aquestes variables i realitzem una

comparació entre els coeficients de correlació simple i els coeficients de correlació

parcial, és a dir el coeficient de correlació entre una variable dependent i una altra

independent, quan totes les altres variables considerades independents que intervenen

en una anàlisi de regressió romanen constants) trobem un nou argument per

fonamentar la conclusió expressada anteriorment.

TAULA 7.18. COMPARACIÓ ENTRE ELS COEFICIENTS DE CORRELACIÓ SIMPLE I ELS COEFICIENTS DE

CORRELACIÓ PARCIAL DEL PERCENTATGE INVERS DE PERSONES MAJORS DE 17 ANYS AMB

ESTUDIS PRIMARIS O SENSE ESTUDIS, EL PERCENTATGE DE PERSONES MAJORS DE 24 ANYS AMB

ESTUDIS UNIVERSITARIS I LA COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA, RESPECTE DE LA COMPETÈNCIA

ESCRITA ACTIVA.

(Barris de la ciutat de València, 1996, coeficients)

Coef. correlació simple Coef. correlació parcial
1- >17 prim. 0,09 0,54
> 24 univ. -0,03 -0,55
COA 0,69 0,71

Font: Elaboració pròpia de P-96.

Com mostra la taula 7.18, les tres variables considerades, respecte de la

competència escrita activa, presenten comportaments distints en establir els seus

coeficients de correlació parcial. Mentre que el coeficient per al cas de la competència

oral activa es manté pràcticament idèntic, les altres dues variables (que són

pràcticament zero en el coeficient de correlació simple) experimenten canvis en sentit

contrari. La primera variable, l'invers de la població major de 17 anys amb estudis

primaris o sense estudis, presenta aleshores una correlació parcial de 0,54 i la segona

variable, la proporció de població major de 24 anys amb estudis universitaris, de -
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0,55. Com interpretar aquestes dades?521 Sembla que, quan es mantenen controlades

la resta de variables, el nivell de formació es presenta com una variable que intervé de

manera directa: quan menys persones hi haja en un barri només amb estudis primaris

o sense estudis, més persones amb capacitat per escriure en valencià, amb un

coeficient de 0,5. Però quan no es referim al nivell formatiu en general no primari,

sinó exclusivament als estudis superiors (que correlacionen de manera destacada amb

l'índex de valor cadastral, amb pràcticament un valor de 0,86, vg. taula 7.17), la

tendència presenta un valor semblant, però de signe contrari. A més persones amb

titulació universitària i amb un nivell socioeconòmic superior, menys persones amb

capacitat d'escriure en valencià, i viceversa.

Encara hi ha una indagació complementària que reforça aquestes conclusions,

encara que de manera negativa. En tractar les competències escrites en la nostra

llengua es planteja una qüestió que podem tractar per a les dades referides a la ciutat

de València: Hi ha relació entre l'analfabetisme en castellà i l'analfabetisme en

valencià? I, cas d'haver-ne, s'ha d'entendre en el sentit de l'argumentació precedent?

Cal començar advertint que farem de l'analfabetisme una definició en termes

d'incompetència per escriure la llengua en qüestió, i no en termes d'anys

d'escolarització522, també que els percentatges que presenta l'un i l'altre són prou

diferents. Mentre que, segons P-96, un 2,47% de la població de la ciutat de València

no sap escriure en castellà, un 81,11% no sap fer-ho en valencià. A la taula següent,

7.19, s'arrepleguen els percentatges de població de cadascú dels districtes i barris que

es consideren analfabetes en castellà i en valencià, val a dir, el conjunt de la població

de referència (persones >10 anys) menys aquelles que disposen de competència

escrita activa. Com s'hi pot veure, als districtes, els percentatges oscil·len entre el

                                                
521 Sobre la utilització de la correlació parcial, vg. M. García Ferrando: Socioestadística , p. 364.
522 En diversos informes sobre educació al món es fa servir una noció d'analfabetisme relacionada no
estrictament amb la capacitat de llegir i escriure en una llengua, quant a l'estada durant un determinat
nombre d'anys al sistema educatiu reglat. Es pretén així que puguen considerar-se «alfabetitzades»
persones que disposen d'una instrucció que els permet poc més d'escriure o llegir, amb prou feines, la
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0,71% (El Pla del Real) i el 4,55% (Poblats Marítims), pel que fa al castellà, i el

69,81% (Pobles del Nord) i el 84,78% (Benicalap), pel que fa al valencià. Als barris,

els percentatges d’analfabetisme en castellà oscil·len entre el 0,48% (Sant Francesc) i

el 10,08% (Faitanar); mentre que en valencià, oscil·len entre el 63,97% (Pinedo) i el

93,15% (Les Moreres, també amb un elevat índex d’analfabetisme en castellà, el

9,39%).

TAULA 7.19. PERCENTATGE DE PERSONES ANALFABETES EN CASTELLÀ(1) I EN VALENCIÀ(2)

(Districtes i barris de la ciutat de València, percentatges, 1996)

Districtes i barris (1) (2)
Ciutat de València 2,47% 81,11%
1. CIUTAT VELLA 1,76% 83,59%
1.1. La Seu 1,81% 78,36%
1.2. La Xerea 0,74% 89,60%
1.3. El Carme 2,69% 78,52%
1.4. El Pilar 3,87% 90,97%
1.5. El Mercat 1,01% 85,93%
1.6. Sant Francesc 0,48% 80,42%
2. L’EIXAMPLE 1,31% 81,51%
2.1. Russafa 1,86% 81,27%
2.2. El Pla del Remei 0,57% 85,40%
2.3. Gran Via 0,71% 79,66%
3. EXTRAMURS 0,92% 80,80%
3.1. El Botànic 1,74% 80,42%
3.2. La Roqueta 1,22% 82,96%
3.3. La Petxina 0,81% 78,21%
3.4. Arrancapins 0,73% 82,18%
4. CAMPANAR 2,25% 75,20%
4.1. Campanar 1,59% 72,40%
4.2. Les Tendetes 2,26% 76,79%
4.3. El Calvari 4,85% 83,54%
4.4. Sant Pau 1,25% 71,90%
5. LA SAIDIA 2,44% 78,73%
5.1. Marxalenes 4,34% 78,62%
5.2. Morvedre 1,38% 75,98%

                                                                                                                               

llengua. No es pot emprar ací aquesta caracterització perquè, a més de l'absència de dades, la
incorporació del valencià a l'ensenyament ha estat un fet relativament recent.
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5.3. Trinitat 2,45% 80,38%
5.4. Tormos 2,16% 83,09%
5.5. Sant Antoni 1,34% 76,55%
6. EL PLA DEL REAL 0,71% 80,05%
6.1. Exposició 0,67% 75,99%
6.2. Mestalla 0,91% 81,15%
6.3. Jaume Roig 0,51% 81,81%
6.4. Ciutat Universitària 0,36% 80,75%
7. L’OLIVERETA 2,63% 84,13%
7.1. Nou Moles 1,67% 82,35%
7.2. Soternes 1,87% 82,26%
7.3. Tres Forques 4,12% 87,23%
7.4. La Fontsanta 6,09% 93,02%
7.5. La Llum 2,90% 82,00%
8. PATRAIX 1,32% 79,66%
8.1. Patraix 1,04% 78,93%
8.2. Sant Isidre 1,77% 81,60%
8.3. Vara de Quart 1,20% 79,20%
8.4. Safranar 1,19% 80,66%
8.5. Favara 3,02% 79,20%
9. JESÚS 2,52% 80,87%
9.1. La Raiosa 2,10% 80,20%
9.2. L’Hort de Senabre 2,98% 79,82%
9.3. La Creu Coberta 1,57% 76,07%
9.4. Sant Marcel·lí 2,83% 83,00%
9.5. Camí Real 2,93% 92,95%
10. QUATRE CARRERES 2,50% 82,62%
10.1. Montolivet 1,91% 81,64%
10.2. En Corts 1,53% 83,49%
10.3. Malilla 1,43% 81,82%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 3,69% 75,44%
10.5. Na Rovella 6,33% 89,30%
10.6. La Punta 1,97% 78,69%
11. POBLATS MARÍTIMS 4,55% 80,86%
11.1. El Grau 2,83% 78,90%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 4,14% 81,11%
11.3. La Malva-rosa 5,24% 83,18%
11.4. Beteró 3,34% 74,47%
11.5. Natzaret 7,27% 83,24%
11.6. Les Moreres 9,39% 93,15%
12. CAMINS AL GRAU 2,33% 82,95%
12.1. Aiora 2,19% 84,16%
12.2. Albors 2,15% 79,04%
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12.3. La Creu del Grau 2,69% 83,50%
12.4. Camí Fondo 2,45% 85,00%
12.5. Penya-roja 2,10% 77,47%
13. ALGIRÓS 1,88% 81,66%
13.1. L’Illa perduda 2,70% 85,84%
13.2. Ciutat Jardí 1,26% 78,50%
13.3. L’Amistat 3,60% 82,96%
13.4. La Vega Baixa 0,54% 79,24%
13.5. La Carrasca 0,60% 84,93%
14. BENIMACLET 2,18% 77,81%
14.1. Benimaclet 2,45% 77,53%
14.2. Camí de Vera 0,91% 79,16%
15. RASCANYA 3,61% 83,86%
15.1. Els Orriols 5,25% 87,56%
15.2.Torrefiel 2,78% 82,26%
15.3.Sant Llorenç 1,40% 76,79%
16. BENICALAP 4,13% 84,78%
16.1. Benicalap 3,82% 83,55%
16.2. Ciutat Fallera 5,72% 90,96%
17. POBLES DEL NORD 3,41% 69,81%
17.1. Benifaraig 1,48% 67,58%
17.2. Poble Nou 5,89% 75,14%
17.3. Carpesa 2,95% 66,14%
17.4. Cases de Bàrcena 4,44% 68,85%
17.5. Mauella 5,71% 85,71%
17.6. Massarojos 1,13% 70,90%
17.7. Borbotó 4,40% 66,05%
18. POBLES DE L’OEST 4,75% 82,77%
18.1. Benimàmet 4,86% 82,85%
18.2. Beniferri 2,18% 80,78%
19. POBLES DEL SUD 4,08% 75,02%
19.1. El Forn d’Alcedo 5,13% 66,02%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 4,81% 77,30%
19.3. Pinedo 3,52% 63,97%
19.4. El Saler 2,22% 75,33%
19.5. El Palmar 2,45% 69,41%
19.6. El Perellonet 1,97% 70,84%
19.7. La Torre 3,77% 80,43%
19.8. Faitanar 10,08% 84,21%

(1) Percentatge de persones que no sabe llegir ni escriure en castellà; (2) id. en
valencià.
Font: Elaboració pròpia de P-96.
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El coeficient de correlació calculat per a les dues columnes de la taula anterior,

tot considerant només els valors dels districtes és de -0,025; però si considerem els

barris només, aleshores presenta un valor de 0,229. Aquesta correlació és baixa.

Tanmateix, si calculem la correlació entre analfabetisme en castellà i en valencià per

als barris dels poblats (poblats marítims, districte 11; poblats del Nord, districte 17;

poblats de l’Oest, districte 18, i poblats del Sud, districte 19), en total 23 barris, el

valor puja a 0,610. El fet que és l'efecte dels barris no perifèrics allò que, per dir-ho

així, neutralitza la correlació, s'ha d'entendre com que és precisament en aquests barris

on la lògica de la distribució de l'analfabetisme en castellà (residual) i la del valencià

són discrepants. Altrament dit, no és exclusivament la distribució, diguem-ne,

educativa la que determina l'analfabetisme en valencià.

Una vegada establert el caràcter de classe de la norma escrita (en el sentit

específic) podem tornar la reflexió sobre la norma oral. El problema per determinar

que també la norma oral té un component de classe és que són els grups de menys

capital econòmic (economicosocial) aquells que presenten una major competència i,

al temps, una menor competència. Una major competència en el cas de la ciutadania

dels pobles perifèrics, com ja ha estat mostrat. Però aquests pobles presenten valors

molt baixos en l'indicador escollit, relatiu al valor cadastral mijà. I menor competència

en el cas de la població forana procedent de comunitats autònomes castellanoparlants,

que també correlacionen amb baixos IVC. Concretament, la correlació entre la

proporció de població procedent de les comunitats castellanoparlants més nombroses i

de l'estranger amb l'índex de valor cadastral (llevat els barris del districtes 17 i 19,

Pobles del Nord i del Sud, presenta un valor de 0,555).

Se genera així una doble excepcionalitat que té conseqüències importants en la

mesura en que, actuant conjuntament, amaga el caràcter classista de la distribució de

les competències i (per l'establiment de relacions entre competències, usos,

ensenyament, etc.) del conjunt de comportaments lingüístics. Si considerem el capital

socioeconòmic, hi ha una correlació amb la competència lingüística però els estrats
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inferiors en el cas de pobles perifèrics presenten alta competència (per l'absència de

població forana o la capacitat d'integrar-la lingüísticament); el comportament de la

classe superior, també trenca, però, la tendència.

No és molt difícil entreveure que aquesta doble excepcionalitat té una

conseqüència important, i és el conflicte, latent o patent, entre aquelles institucions

que representen al capital socioeconòmic i aquelles altres que representen al capital

cultural. Altrament dit, la peculiar pauta de relació dels distints estrats

socioeconòmics és discrepant als estrats derivats del capital cultural523.

Abans d'aprofundir en la relació amb la formació, es presentarà una proposta

de zonificació de la ciutat que parteix de l'elaboració de les dades precedents.

7.3. Proposta de zonificació

De les anàlisis anteriors sobre les normes d'ús social de la llengua parlada i

escrita s'ha de deduir una proposta de zonificació de la ciutat. Es tracta de conjugar les

dues normes socials d'ús enunciades anteriorment, que, amb tot, no es poden entendre

com a autònomes. Per fer-ho, pararem esment als extrems superior i inferior de

cadascuna de les distribucions, la dels valors de la competència oral activa i els de la

competència escrita activa; així com també als valors mitjans d'ambdues. El

procediment de determinació de les zones parteix, per tant, de l'esquema següent:

CEA

COA
alta mitjana baixa

                                                
523 Una de les persones entrevistades, encara que parlava d'«usos» es referia clarament a aquesta
distribució peculiar:
«Hi ha un buit del valencià en els usos intermedis. Hi ha un ús en el nivell baix i en els alts, per
exemple, els intel·lectuals, però al mig hi ha un buit, que és una massa molt important. No sé dir
quants, però estan dalt i baix, i al mig, no. Però ací, quants intel·lectuals hi ha? molt pocs. La zona del
mig és un desert [per a la llengua].».
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alta positiva (p) oral (o)
mitjana mitjana (m)
baixa escrita (e) negativa (n)

Es consideren només els casos extrems. El barris amb valors corresponents al

terç superior d'ambdues competències (positiva, p), o els inferiors (negativa, n). Els

valors amb el terç superior de la competència oral, però l'inferior de l'escrita (oral, o) i

viceversa (escrita, e). A més, es consideren dues possibilitats més. Els valors

corresponents al terç mitjà d'ambdues competències i el cas dels barris que són pobles

perifèrics (rodalies, r). El resultat general, comparat amb altres propostes de

zonificació prèvies, es presenta a la taula 7.20 i al mapa 7.6.

TAULA 7.20. PROPOSTES DE ZONIFICACIÓ DELS BARRIS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Districtes i barris M C1 C2 H
1. CIUTAT VELLA
1.1. La Seu a a a p
1.2. La Xerea a a a
1.3. El Carme a a a p
1.4. El Pilar a a a
1.5. El Mercat a a a
1.6. Sant Francesc a a a o
2. L’EIXAMPLE
2.1. Russafa c a a o
2.2. El Pla del Remei b a a
2.3. Gran Via b a a o
3. EXTRAMURS
3.1. El Botànic b a a o
3.2. La Roqueta b a a o
3.3. La Petxina b a a p
3.4. Arrancapins b a a o
4. CAMPANAR
4.1. Campanar e b b2 p
4.2. Les Tendetes e b b2 e
4.3. El Calvari e b b2 n
4.4. Sant Pau e b b2 p
5. LA SAIDIA
5.1. Marxalenes e b b2 e
5.2. Morvedre e b b2 p
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5.3. Trinitat e b b2 m
5.4. Tormos e b b2
5.5. Sant Antoni e b b2 p
6. EL PLA DEL REAL
6.1. Exposició - c a e
6.2. Mestalla - c a m
6.3. Jaume Roig - c a
6.4. Ciutat Universitària - c a o
7. L’OLIVERETA
7.1. Nou Moles e c b2
7.2. Soternes e c b2
7.3. Tres Forques e c b2
7.4. La Fontsanta e c b2
7.5. La Llum e c b2
8. PATRAIX
8.1. Patraix c c b2 e
8.2. Sant Isidre c c b2
8.3. Vara de Quart c c b2
8.4. Safranar c c b2
8.5. Favara c c b2 e
9. JESÚS
9.1. La Raiosa c b b1 m
9.2. L’Hort de Senabre c b b1
9.3. La Creu Coberta c b b1 e
9.4. Sant Marcel·lí c b b1
9.5. Camí Real c b b1 n
10. QUATRE CARRERES
10.1. Montolivet - b b2 o
10.2. En Corts - b b2
10.3. Malilla - b b2
10.4. La Fonteta de Sant Lluís - b b2 p
10.5. Na Rovella - b b2 n
10.6. La Punta - b b2 p
11. POBLATS MARÍTIMS
11.1. El Grau d a b1 p
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar d a b1 o
11.3. La Malva-rosa d a b1
11.4. Beteró d a b1 p
11.5. Natzaret d a b1
11.6. Les Moreres d a b1
12. CAMINS AL GRAU
12.1. Aiora - c b2 n
12.2. Albors - c b2 e
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12.3. La Creu del Grau - c b2 n
12.4. Camí Fondo - c b2 n
12.5. Penya-roja - c b2 e
13. ALGIRÓS
13.1. L’Illa perduda d b b1
13.2. Ciutat Jardí d b b1 e
13.3. L’Amistat d b b1 n
13.4. La Vega Baixa d b b1 m
13.5. La Carrasca d b b1
14. BENIMACLET
14.1. Benimaclet d b b1 e
14.2. Camí de Vera d b b1
15. RASCANYA
15.1. Els Orriols e c c n
15.2.Torrefiel e c c
15.3.Sant Llorenç e c c
16. BENICALAP
16.1. Benicalap - c c n
16.2. Ciutat Fallera - c c n
17. POBLES DEL NORD
17.1. Benifaraig - d d r
17.2. Poble Nou - d d r
17.3. Carpesa - d d r
17.4. Cases de Bàrcena - d d r
17.5. Mauella - d d r
17.6. Massarojos - d d r
17.7. Borbotó - d d r
18. POBLES DE L’OEST
18.1. Benimàmet - c c
18.2. Beniferri - c c m
19. POBLES DEL SUD
19.1. El Forn d’Alcedo - d d r
19.2. El Castellar-l’Oliveral - d d r
19.3. Pinedo - d d r
19.4. El Saler - d d r
19.5. El Palmar - d d r
19.6. El Perellonet - d d r
19.7. La Torre - d d r
19.8. Faitanar - d d r

Fonts i abreviatures: M (Mira).– a) València vella; b) Eixamples; c) Antics poblats
absorbits; d) Del riu a la mar; e) Districtes exteriors del Nord i del Oest; C1 (Colom):
a) Poblats Marítims, Ciutat Vella i Eixamples; b) Saïdia, Quatre Carreres, Campanar,
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Algirós, Benimaclet i Jesús; c) Pla del Real, Olivereta; Patraix, Camins del Grau;
Poblats de l’Oest, Racanya i Benicalap; d) Poblats del Nord i Poblats del Sud; C2
(Colom): a) Ciutat Vella, Eixample, Extramurs i Pla del Real; b1) Jesús, Poblats
Marítims, Algirós i Benimaclet; b2) Campanar, Saïdia, Olivereta, Patraix, Quatre
Carreres i Camins al Grau; H (Hernàndez i Dobon): p) Positiva: La Seu, El Carme, La
Petxina, Campanar, Sant Pau, Morvedre, Sant Antoni, La Fonteta de Sant Lluís, La
Punta, El Grau i Beteró; e) Escrita: Les Tendetes, Marxalenes, Exposició, Patraix,
Favara, La Creu Coberta, Albors, Penya-roja, Ciutat Jardí i Benimaclet; o) Oral: Sant
Francesc; Russafa; Gran Via; El Botànic; La Roqueta; Arrancapins; Ciutat
Universitària; Montolivet; El Cabanyal-El Canyamelar; m) Mitjana: Trinitat;
Mestalla; Nou Moles; La Raiosa; La Vega Baixa; Beniferri; n) Negativa: El Calvari;
Tres Forques; La Fontsanta; Camí Real; Na Rovella; Aiora; La Creu del Grau; Camí
Fondo; L'Amistat; Els Orriols; Benicalap; Ciutat Fallera; r) Rodalies: Pobles del Nord
i del Sud.

La columna M arreplega la proposta de zonificació de Mira524, el qual

distingeix cinc agrupacions, en funció de la població immigrada i del percentatge de

valencianoparlants.

a) València vella: barris (més bé, districtes) interiors antics no «remodelats».

b) Eixamples. Les grans vies Marqués del Túria i Ferran el Catòlic i voltants.

c) Antics pobles absorbits.

d) «Del riu a la mar»: barris amb caràcter de comunitat encara semi-autònoma.

e) Barris (més bé, districtes) exteriors del Nord i Oest.

Ferran Colom revisa la proposta de zonificació de Mira i n’afegeix dues més,

que anomenaré C1 i C2525. La primera classificació és: a) Poblats Marítims, Ciutat

Vella i Eixamples; b) Saïdia, Quatre Carreres, Campanar, Algirós, Benimaclet i Jesús;

c) Pla del Real, Olivereta; Patraix, Camins del Grau; Poblats de l’Oest, Racanya i

Benicalap; d) Poblats del Nord i Poblats del Sud. La segona classificació és: a) Ciutat

Vella, Eixample, Extramurs i Pla del Real; b1) Jesús, Poblats Marítims, Algirós i

Benimaclet; b2) Campanar, Saïdia, Olivereta, Patraix, Quatre Carreres i Camins al

Grau. Colom introdueix les variacions de la seua primera classificació «per les

modificacions demolingüístiques esdevingudes en la ciutat i per algunes llacunes en el

                                                
524 Joan F. Mira: Població i llengua al País Valencià , València, Institució Alfons el Magnànim;
Diputació Provincial, 1981.
525 Ferran Colom Ortiz: El futur de la llengua entre els joves de València, Paiporta: Denes 10, 1998
(Col·lecció d'investigació Francesc Ferrer i Pastor; 4), pp. 45-46 i 74-79, respectivament).
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treball de camp realitzat per Mira». Fa servir un doble criteri: competència lingüística

i taxa d’immigració. La segona classificació introdueix un nou criteri: tipologia dels

matrimonis, i precisa el «nivell d’ús» a partir del seu treball empíric

La proposta presentada ací (H, per Hernàndez) es realitza al nivell dels barris, i

no dels districtes o d'agrupacions més àmplies, i fa servir un doble criteri que es

correspon amb la doble norma d'ús presentada anteriorment. Al mapa 7.6 hi ha una

representació de la zonificació proposada ací.
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Mapa 7.6
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Cal advertir que les zonificacions de Mira i Colom no contemplen la diversitat

dels districtes. Per exemple, els districtes de Campanar, Saidia, El Pla del Real, Jesús,

Quatre Carreres i Algirós (és a dir, la tercera part del nombre total de districtes)

presenten tres tipus diferents de barris, segons la classificiació anterior.

Com mostra el mapa 7.7, són ben poques les línies que indiquen barris de

zones oposades (positiu i negatiu o oral i escrit). Pel que fa a la continuitat dels barris

d'un tipus o altre, es podria parlar dels següents agrupaments:

i) Llevat dels pobles del Nord i del Sud, hi ha un continum de barris del tipus

positiu o oral, el qual, des d'una part de la Ciutat Vella, es prolonga cap al Nord-oest i

cap al Sud-est.

ii) Els barris negatius, escrits (val a dir, el terç inferior de competència oral) i

mitjans es disposen en diversos agrupaments: al Nord, a llevant (Camins al Grau i

Algirós), a ponent (La Fontsanta-La Llum) i al Sud.
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Mapa 7.7
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7.4. Competències escrites i formació526

En l'anterior taula 7.11, ja ha estat mostrat com els percentatges de

competència escrita passiva i de competència escrita activa presenten una variabilitat

notable en funció del nivell de formació assolida per les persones. En el cas de la

capacitat de llegir, el percentatge del nivell III duplica el del nivell I; en el cas de la

capacitat d'escriure, el triplica. Aquesta situació es manté en el conjunt districtes i

barris de la ciutat, tal com es pot veure a la taula 7.21, que correspon a la competència

escrita passiva, i a la taula 7.22, que correspon a la competència escrita activa.

TAULA 7.21. COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA , PER

DISTRICTES I BARRIS,  SEGONS NIVELLS D'INSTRUCCIÓ .

(Ciutat de València, persones majors de 10 anys)

Districtes i barris (I) (II) (III) Total
Ciutat de València 31,35% 53,18% 62,69% 46,27%
1. CIUTAT VELLA 30,10% 53,74% 60,52% 48,67%
1.1. La Seu 28,07% 53,75% 62,13% 49,05%
1.2. La Xerea 20,35% 41,34% 52,28% 40,04%
1.3. El Carme 36,21% 63,97% 70,29% 55,01%
1.4. El Pilar 17,98% 31,26% 37,22% 26,41%
1.5. El Mercat 39,92% 62,10% 71,07% 57,59%
1.6. Sant Francesc 41,73% 61,43% 63,45% 59,18%
2. L’EIXAMPLE 34,16% 53,62% 57,55% 50,19%
2.1. Russafa 34,05% 53,82% 60,81% 49,68%
2.2. El Pla del Remei 29,87% 43,05% 49,85% 44,07%
2.3. Gran Via 36,49% 59,36% *58,57% 54,75%
3. EXTRAMURS 43,27% 60,83% 66,10% 58,11%
3.1. El Botànic 47,18% 64,11% 68,57% 60,23%

                                                
526 Sobre l'educació al País Valencià, vegeu de F. J. Hernàndez: «Notes sobre el sistema educatiu
valencià», en R. L. Ninyoles (ed.): La societat valenciana: Estructura social i institucional , pp. 189-
228.
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3.2. La Roqueta 35,18% 60,21% 66,72% 55,13%
3.3. La Petxina 46,63% 62,34% 66,74% 59,84%
3.4. Arrancapins 41,37% 59,14% 65,06% 56,96%
4. CAMPANAR 37,82% 58,31% 65,12% 52,51%
4.1. Campanar 48,53% 62,88% *62,41% 58,75%
4.2. Les Tendetes 32,60% 54,65% 60,51% 47,70%
4.3. El Calvari 21,41% 38,93% 65,70% 32,02%
4.4. Sant Pau 47,33% 67,27% 74,95% 62,86%
5. LA SAIDIA 36,38% 52,76% 67,55% 48,77%
5.1. Marxalenes 35,97% 55,74% 69,22% 49,29%
5.2. Morvedre 53,61% 61,84% 75,81% 60,93%
5.3. Trinitat 26,83% 44,88% 63,72% 42,64%
5.4. Tormos 28,26% 46,06% 61,08% 39,87%
5.5. Sant Antoni 32,99% 52,78% 64,89% 48,22%
6. EL PLA DEL REAL 38,02% 60,01% *59,48% 55,83%
6.1. Exposició 33,43% 60,98% 62,01% 57,07%
6.2. Mestalla 35,15% 54,95% 57,39% 51,13%
6.3. Jaume Roig 45,74% 60,24% *57,21% 56,76%
6.4. Ciutat Universitària 62,21% 79,86% *67,29% 72,88%
7. L’OLIVERETA 27,05% 53,08% 63,76% 43,13%
7.1. Nou Moles 31,70% 58,26% 70,82% 49,44%
7.2. Soternes 35,47% 48,97% 63,95% 45,15%
7.3. Tres Forques 18,48% 42,87% 59,93% 30,78%
7.4. La Fontsanta 15,99% 43,01% 62,83% 26,54%
7.5. La Llum 31,91% 51,41% 60,33% 44,93%
8. PATRAIX 33,75% 51,27% 61,17% 46,43%
8.1. Patraix 35,26% 54,05% 63,41% 48,86%
8.2. Sant Isidre 27,74% 42,55% 52,40% 37,89%
8.3. Vara de Quart 35,17% 49,37% 56,56% 45,54%
8.4. Safranar 36,36% 57,10% 63,94% 52,01%
8.5. Favara 30,91% 50,61% 68,91% 43,09%
9. JESÚS 33,57% 54,11% 65,68% 46,06%
9.1. La Raiosa 30,02% 50,41% 62,73% 44,21%
9.2. L’Hort de Senabre 27,59% 49,49% 64,80% 40,61%
9.3. La Creu Coberta 41,67% 61,07% 69,11% 53,96%
9.4. Sant Marcel·lí 37,35% 59,68% 72,74% 49,54%
9.5. Camí Real 51,32% 63,00% 85,71% 57,34%
10. QUATRE CARRERES 31,23% 50,48% 60,00% 44,08%
10.1. Montolivet 35,31% 51,35% 55,11% 46,69%
10.2. En Corts 20,98% 36,91% 52,27% 32,01%
10.3. Malilla 39,02% 55,13% 67,80% 51,68%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 27,57% 59,54% 78,43% 42,58%
10.5. Na Rovella 27,58% 49,93% 66,93% 38,16%
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10.6. La Punta 34,62% 53,82% 67,53% 47,64%
11. POBLATS MARÍTIMS 30,82% 54,73% 70,94% 43,73%
11.1. El Grau 32,45% 54,98% 73,07% 46,32%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 34,60% 61,47% 76,56% 48,22%
11.3. La Malva-rosa 24,09% 45,32% 61,28% 35,13%
11.4. Beteró 38,60% 58,29% 67,45% 52,20%
11.5. Natzaret 27,24% 50,04% 73,20% 36,68%
11.6. Les Moreres 16,05% 34,46% 73,33% 23,08%
12. CAMINS AL GRAU 29,89% 51,22% 60,88% 43,39%
12.1. Aiora 28,72% 47,03% 56,65% 39,64%
12.2. Albors 34,47% 60,65% 64,91% 52,64%
12.3. La Creu del Grau 29,91% 51,49% 64,00% 42,80%
12.4. Camí Fondo 29,88% 49,26% 54,84% 43,23%
12.5. Penya-roja 23,77% 57,34% 70,13% 51,55%
13. ALGIRÓS 26,15% 46,88% 55,37% 42,34%
13.1. L’Illa perduda 14,94% 29,36% 45,41% 24,49%
13.2. Ciutat Jardí 34,05% 50,91% 56,66% 48,14%
13.3. L’Amistat 27,70% 53,74% 63,89% 45,15%
13.4. La Vega Baixa 35,19% 57,55% *57,17% 52,89%
13.5. La Carrasca 30,79% 41,93% 46,86% 41,67%
14. BENIMACLET 30,43% 52,79% 68,63% 47,48%
14.1. Benimaclet 31,40% 55,01% 71,26% 49,14%
14.2. Camí de Vera 24,89% 43,46% 54,83% 39,43%
15. RASCANYA 24,56% 47,97% 66,94% 38,25%
15.1. Els Orriols 20,42% 47,98% 71,25% 34,94%
15.2.Torrefiel 26,21% 47,75% 66,73% 38,76%
15.3.Sant Llorenç 44,30% 49,16% 62,06% 50,59%
16. BENICALAP 19,22% 41,89% 58,85% 31,23%
16.1. Benicalap 21,15% 43,46% 58,88% 33,13%
16.2. Ciutat Fallera 10,55% 33,83% 58,56% 21,66%
17. POBLES DEL NORD 41,73% 73,39% 76,45% 56,68%
17.1. Benifaraig 66,81% 91,62% *85,18% 78,80%
17.2. Poble Nou 22,89% 49,22% 67,21% 36,20%
17.3. Carpesa 26,37% 66,00% 77,17% 44,86%
17.4. Cases de Bàrcena 35,94% 76,43% *68,42% 55,50%
17.5. Mauella 3,63% 66,66% 100,00% 18,57%
17.6. Massarojos 51,82% 85,38% *70,83% 66,82%
17.7. Borbotó 66,97% 96,12% 100,00% 78,40%
18. POBLES DE L’OEST 27,72% 53,36% 75,98% 41,62%
18.1. Benimàmet 27,56% 53,09% 77,38% 41,44%
18.2. Beniferri 31,39% 60,10% *57,14% 45,85%
19. POBLES DEL SUD 44,88% 71,35% *57,65% 57,65%
19.1. El Forn d’Alcedo 46,51% 70,89% *58,53% 58,53%
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19.2. El Castellar-l’Oliveral 47,23% 76,69% *59,88% 59,88%
19.3. Pinedo 57,96% 73,24% *66,85% 66,85%
19.4. El Saler 47,63% 60,29% *55,55% 55,55%
19.5. El Palmar 48,90% 90,47% *67,32% 67,32%
19.6. El Perellonet 47,12% 69,42% *60,42% 60,42%
19.7. La Torre 34,87% 63,31% *48,68% 48,68%
19.8. Faitanar 43,71% 77,77% *52,63% 52,63%

(I) Estudis primaris o sense estudis. (II) Estudis secundaris. (III) Estudis universitaris.
(*) La columna III presenta valors inferiors que la columna II o la columna II presenta
valors inferiors que la columna I; (**) la columna III presenta valors inferiors que la
columna II i que la columna I (no s’hi dóna).
Font: Elaboració pròpia de P-96.

TAULA 7.22. COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA , PER

DISTRICTES I BARRIS,  SEGONS NIVELLS D'INSTRUCCIÓ .

(Ciutat de València, persones majors de 10 anys)

Districtes i barris (I) (II) (III) Total
Ciutat de València 9,79% 22,79% 29,73% 18,81%
1. CIUTAT VELLA 6,86% 18,17% 23,61% 16,40%
1.1. La Seu 9,84% 22,06% 31,51% 21,63%
1.2. La Xerea 4,51% 9,96% 14,91% 10,39%
1.3. El Carme 9,10% 24,04% 37,73% 21,47%
1.4. El Pilar 2,81% 13,28% 15,49% 9,02%
1.5. El Mercat 3,73% 14,09% 26,76% 14,06%
1.6. Sant Francesc 12,72% 21,57% *20,10% 19,57%
2. L’EIXAMPLE 9,54% 19,59% 23,63% 18,48%
2.1. Russafa 8,87% 19,91% 28,11% 18,72%
2.2. El Pla del Remei 9,23% 14,99% 16,02% 14,59%
2.3. Gran Via 11,72% 21,64% 23,05% 20,33%
3. EXTRAMURS 9,51% 20,19% 25,67% 19,19%
3.1. El Botànic 9,81% 20,86% 28,56% 19,57%
3.2. La Roqueta 6,11% 18,82% 24,95% 17,03%
3.3. La Petxina 12,05% 22,58% 28,62% 21,78%
3.4. Arrancapins 8,40% 18,69% 23,37% 17,81%
4. CAMPANAR 15,15% 28,96% 31,93% 24,79%
4.1. Campanar 21,22% 30,70% *28,40% 27,59%
4.2. Les Tendetes 10,83% 27,94% 36,46% 23,20%
4.3. El Calvari 7,67% 21,96% 45,83% 16,45%
4.4. Sant Pau 19,33% 31,73% *31,68% 28,09%
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5. LA SAIDIA 10,24% 24,42% 39,15% 21,26%
5.1. Marxalenes 10,08% 25,81% 42,06% 21,37%
5.2. Morvedre 12,55% 26,68% 43,97% 24,01%
5.3. Trinitat 8,26% 21,02% 35,24% 19,61%
5.4. Tormos 8,27% 20,94% 35,13% 16,90%
5.5. Sant Antoni 11,60% 26,49% 37,69% 23,44%
6. EL PLA DEL REAL 11,42% 22,17% *21,47% 19,94%
6.1. Exposició 13,27% 25,27% 26,74% 24,00%
6.2. Mestalla 10,30% 21,23% 21,69% 18,84%
6.3. Jaume Roig 13,56% 21,24% *16,96% 18,18%
6.4. Ciutat Universitària 8,39% 21,29% *19,62% 19,24%
7. L’OLIVERETA 7,61% 20,19% 31,61% 15,86%
7.1. Nou Moles 8,52% 21,19% 32,02% 17,64%
7.2. Soternes 10,35% 20,40% 33,18% 17,73%
7.3. Tres Forques 5,55% 19,04% 34,24% 12,76%
7.4. La Fontsanta 2,46% 14,20% 20,35% 6,97%
7.5. La Llum 13,28% 19,88% 25,72% 17,99%
8. PATRAIX 13,31% 22,32% 31,29% 20,33%
8.1. Patraix 11,11% 24,35% 33,17% 21,06%
8.2. Sant Isidre 13,41% 20,56% 26,44% 18,39%
8.3. Vara de Quart 16,04% 21,81% 29,08% 20,79%
8.4. Safranar 18,23% 18,33% 27,74% 19,33%
8.5. Favara 12,12% 26,24% 38,73% 20,79%
9. JESÚS 10,05% 24,29% 36,59% 19,12%
9.1. La Raiosa 10,63% 23,11% 33,66% 19,79%
9.2. L’Hort de Senabre 10,63% 26,08% 41,48% 20,17%
9.3. La Creu Coberta 15,25% 26,74% 36,27% 23,02%
9.4. Sant Marcel·lí 8,10% 23,90% 38,73% 16,99%
9.5. Camí Real 1,63% 12,36% 29,76% 7,04%
10. QUATRE CARRERES 9,12% 20,53% 31,89% 17,37%
10.1. Montolivet 10,50% 20,70% 26,87% 18,35%
10.2. En Corts 8,16% 19,41% 35,38% 16,50%
10.3. Malilla 10,04% 19,31% 34,01% 18,17%
10.4. La Fonteta de Sant Lluís 11,81% 38,51% 59,80% 24,55%
10.5. Na Rovella 5,31% 15,46% 37,94% 10,69%
10.6. La Punta 12,38% 25,49% 35,06% 21,30%
11. POBLATS MARÍTIMS 9,58% 26,80% 42,19% 19,13%
11.1. El Grau 11,28% 26,94% 41,50% 21,09%
11.2. El Cabanyal-el Canyamelar 8,95% 27,67% 44,82% 18,88%
11.3. La Malva-rosa 8,49% 23,68% 44,09% 16,81%
11.4. Beteró 15,69% 29,85% 36,77% 25,52%
11.5. Natzaret 8,49% 28,28% 50,98% 16,75%
11.6. Les Moreres 2,83% 12,61% 43,33% 6,84%
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12. CAMINS AL GRAU 8,88% 20,87% 31,38% 17,04%
12.1. Aiora 8,32% 20,02% 31,95% 15,83%
12.2. Albors 11,70% 24,82% 27,78% 20,95%
12.3. La Creu del Grau 8,81% 20,12% 38,77% 16,49%
12.4. Camí Fondo 7,49% 18,00% 22,67% 14,99%
12.5. Penya-roja 6,64% 21,92% 38,59% 22,52%
13. ALGIRÓS 8,97% 21,41% 24,95% 18,33%
13.1. L’Illa perduda 5,90% 18,04% 33,68% 14,15%
13.2. Ciutat Jardí 13,17% 23,82% 25,13% 21,49%
13.3. L’Amistat 7,21% 21,18% 29,35% 17,03%
13.4. La Vega Baixa 10,21% 23,08% 23,84% 20,75%
13.5. La Carrasca 11,93% 16,38% *15,21% 15,06%
14. BENIMACLET 11,22% 24,92% 37,44% 22,18%
14.1. Benimaclet 11,08% 25,28% 38,89% 22,46%
14.2. Camí de Vera 12,00% 23,40% 29,80% 20,83%
15. RASCANYA 8,18% 20,96% 37,78% 16,13%
15.1. Els Orriols 4,98% 18,59% 35,32% 12,43%
15.2.Torrefiel 9,82% 22,39% 41,71% 17,73%
15.3.Sant Llorenç 18,81% 21,95% 31,86% 23,20%
16. BENICALAP 7,77% 21,12% 37,03% 15,21%
16.1. Benicalap 8,62% 22,52% 37,02% 16,44%
16.2. Ciutat Fallera 3,95% 13,36% 37,05% 9,03%
17. POBLES DEL NORD 13,04% 48,16% 59,22% 30,18%
17.1. Benifaraig 13,72% 48,95% 66,66% 32,41%
17.2. Poble Nou 10,81% 38,07% 62,29% 24,85%
17.3. Carpesa 15,85% 52,88% 72,82% 33,85%
17.4. Cases de Bàrcena 12,44% 49,21% 63,15% 31,14%
17.5. Mauella 1,81% 50,00% 100,00% 14,28%
17.6. Massarojos 14,20% 46,15% *36,80% 29,09%
17.7. Borbotó 12,00% 65,51% 89,74% 33,94%
18. POBLES DE L’OEST 9,21% 23,21% 43,25% 17,22%
18.1. Benimàmet 9,05% 23,16% 44,34% 17,14%
18.2. Beniferri 13,00% 24,35% 28,57% 19,21%
19. POBLES DEL SUD 13,31% 36,66% 49,94% 24,97%
19.1. El Forn d’Alcedo 20,41% 46,87% 77,77% 33,97%
19.2. El Castellar-l’Oliveral 11,00% 36,94% 61,37% 22,69%
19.3. Pinedo 25,37% 42,12% 64,65% 36,02%
19.4. El Saler 16,55% 29,05% *27,74% 24,66%
19.5. El Palmar 13,31% 51,78% 70,00% 30,58%
19.6. El Perellonet 18,73% 40,76% *27,43% 29,15%
19.7. La Torre 9,64% 29,17% 50,74% 19,56%
19.8. Faitanar 8,98% 26,66% 56,25% 15,78%
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(I) Estudis primaris o sense estudis. (II) Estudis secundaris. (III) Estudis universitaris.
(*) La columna III presenta valors inferiors que la columna II o la columna II presenta
valors inferiors que la columna I; (**) la columna III presenta valors inferiors que la
columna II i que la columna I (no s’hi dóna).
Font: Elaboració pròpia de P-96.

L'enquesta de 1993 permet aprofundir més en la relació entre formació i

competències, ja que, com hem vist abans, distribueix a la població en quatre

categories, que es poden entendre com una doble distinció de la competència i la

incompetència. Hi ha una sensible correspondència entre els resultats padronals i els

de l'enquesta, tot agrupant les respostes «bastant bé» i «perfectament» com

equivalents a l'afirmació de competència. Així es pot veure a la taula 7.23, on hi ha les

dades globals de la capacitat de llegir i escriure segons les dues fonts estadístiques

esmentades, tot distingint tres nivells formatius.

TAULA 7.23. COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA I COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA

CIUTAT DE VALÈNCIA , SEGONS NIVELLS D'INSTRUCCIÓ

(Barris de la ciutat de València, persones majors de 10 i de 15 anys, 1993 i 1996,
percentatges)

Total I II III
P-96 46,27% 31,35% 53,18% 62,69%CEP
E-93 48,15% 25,34% 51,26% 74,89%
P-96 18,81% 9,79% 22,79% 29,73%CEA
E-93 18,00% 4,22% 18,32% 37,43%

I: Sense estudis o amb primaris; II: Estudis secundaris. III: Estudis universitaris.
Font: Elaboració pròpia d'E-93 i P-96.

Amb les dades desagregades d'E-93, corresponents a cada nivell educatiu no

només podem comprovar que els nivells superiors presenten competències majors,

sinó que aquest també és el cas en la distribució en la parella de possibilitats que

corresponen a la distinció entre competència i incompetència («perfectament» i



446  El valencià a València

«bastant bé», d'una banda, i «un poc» i «gens», d'una altra). Açò es pot apreciar a la

taula 7.24.

TAULA 7.24. COMPETÈNCIA ESCRITA PASSIVA I COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA

CIUTAT DE VALÈNCIA , SEGONS NIVELLS D'INSTRUCCIÓ .

(Ciutat de València, persones majors de 15 anys)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris

sense estudis estudis primaris total (I)
(1) gens 58,92% 19,06% 25,35%
(2) un poc 21,42% 54,51% 49,29%
(1) + (2) 80,35% 73,57% 74,64%
(3) bastant bé 10,71% 21,40% 19,71%
(4) perfectament 8,92% 5,01% 5,63%

CEP

(3) + (4) 19,64% 26,42% 25,32%
(1) gens 85,71% 82,60% 83,09%
(2) un poc 8,92% 13,37% 12,67%
(1) + (2) 94,64% 95,98% 95,77%
(3) bastant bé 5,35% 3,34% 3,66%
(4) perfectament 0,00% 0,66% 0,56%

CEA

(3) + (4) 5,35% 4,01% 4,22%
Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris

batx. elem. form. prof. batx. sup. total (II)
(1) gens 10,91% 6,06% 5,94% 8,18%
(2) un poc 51,09% 38,38% 28,64% 40,54%
(1) + (2) 62,00% 44,44% 34,59% 48,73%
(3) bastant bé 32,75% 46,46% 47,02% 40,54%
(4) perfectament 5,24% 9,09% 18,37% 10,72%

CEP

(3) + (4) 37,99% 55,55% 65,40% 51,26%
(1) gens 67,68% 37,37% 36,21% 50,48%
(2) un poc 25,32% 38,38% 34,59% 31,18%
(1) + (2) 93,01% 75,75% 70,81% 81,67%
(3) bastant bé 4,36% 19,19% 22,70% 13,84%
(4) perfectament 2,62% 5,05% 6,48% 4,48%

CEA

(3) + (4) 6,98% 24,24% 29,18% 18,32%
Nivell educatiu superior

univ. mitjà univ. sup. total (III)
(1) gens 3,00% 4,19% 3,70%
(2) un poc 17,00% 24,47% 21,39%

CEP (1) + (2) 20,00% 28,67% 25,10%



El valencià a València 447

(3) bastant bé 52,00% 38,46% 44,03%
(4) perfectament 28,00% 32,86% 30,86%
(3) + (4) 80,00% 71,32% 74,89%
(1) gens 33,00% 42,65% 38,68%
(2) un poc 29,00% 20,27% 23,86%
(1) + (2) 62,00% 62,93% 62,55%
(3) bastant bé 30,00% 20,27% 24,27%
(4) perfectament 8,00% 16,78% 13,16%

CEA

(3) + (4) 38,00% 37,06% 37,44%

Font: Elaboració pròpia d'E-93.

Com s'hi pot apreciar, els nivells educatius superiors presenten percentatges de

competència més elevats, la qual cosa es relaciona amb els desplaçaments interns en

les possibilitats (1), (2), (3) i (4). Per exemple, en el cas de la competència escrita

passiva (capacitat de llegir), el grup sense estudis i el grup d'estudis primaris

presenten percentatges pròxims al del conjunt (80,3%, 73,5% i 74,6%,

respectivament), però mentre que en el cas de les persones sense estudis hi ha una

major proporció a l'opció «gens» (un 58,9%), en el cas de les persones amb estudis

primaris la proporció major es troba a l'opció «un poc» (54,5%). En el cas dels estudis

secundaris, aquesta peculiaritat pot observar-se clarament en el cas dels percentatges

dels diversos grups a les opcions «bastant bé» i «perfectament» de la capacitat de

llegir. En el cas del batxillerat elemental, els percentatges són, respectivament, 32,7%

i 5,24%; en el cas del batxillerat superior, 47,0% i 18,3%. En el cas dels nivells

formatius terciaris, cal destacar l'orientació diferent del grup amb estudis universitaris

mitjans o superiors, que es pot apreciar en les dades corresponents a la competència

escrita activa. El grup d'universitaris superiors està més polaritzat, presentant

percentatges majors en les opcions (1) i (4) respecte del grup d'universitaris mitjans,

que incrementen la mitjana en les files corresponents a les opcions (2) i (3).

A la primera i segona part d'aquesta Tesi ja havien estat introduïdes algunes

reflexions sobre l'articulació entre competències i usos. Com es recordarà, s'havien
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formulat alguns arguments segons els quals l'autoatribució de competència en una

enquesta sociolingüística habitual podria considerar-se tendencialment equivalent a

una mesura d'aquesta, entesa com una noció dialèctica, però no es podia ampliar

l'argument pel que fa a l'ús de la llengua; per això, s'havia procedit amb una

consideració relativa de les respostes sobre l'ús, tot comparant els resultats referits a

diversos àmbits, i s'havia intentat estudiar l'articulació entre les dues a partir de la

introducció d'alguns conceptes, com ara, l'índex de sobrecompetència.

En la taula 7.25 hi ha els resultats de les preguntes per l'ús a diversos àmbits

(tot sumant les opcions «sempre en valencià» i «generalment en valencià»), tot

distingint els resultats corresponents als diversos nivells educatius.

TAULA 7.25. ÚS (SEMPRE O GENERALMENT) DEL VALENCIÀ, SEGONS ÀMBITS I NIVELLS DE FORMACIÓ

(Ciutat de València, persones majors de 15 anys, 1993)

Total I II III
A la casa 20,43% 25,35% 17,73% 18,93%
A les botigues tradicionals 14,40% 20,84% 10,52% 13,16%
Amb les persones amigues 13,05% 18,59% 9,94% 11,52%
Amb companys/es de treball 10,54% 15,32% 8,06% 9,91%
Relacions externes del treball 10,02% 13,81% 7,85% 9,91%
A les grans superfícies 7,47% 7,60% 6,43% 9,46%
Al carrer 7,02% 9,01% 4,87% 8,64%

Font: Elaboració pròpia d'E-93.

Les respostes sobre ús semblarien presentar una tendència inversa a la descrita

anteriorment a propòsit de les competències, a més formació sembla correspondre

menys ús. Ara bé, una consideració més acurada de les dades permet matisar aquest

resultat. És clar que la columna I, que correspon a la porció de la mostra sense estudis

o amb estudis primaris, presenta uns percentatges superiors a la columna III, que

correspon a les persones amb estudis universitaris. Ara bé, aquesta presenta també uns

percentatges superiors a la columna II, que arreplega els resultats de les persones amb

estudis secundaris, per la qual cosa no podem pas concloure una relació directa entre
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increment de formació i eventual minva de l'ús. En segon lloc, cal analitzar com

funciona per als diversos grups d'instrucció allò que hem anomenat abans la regla

d'inhibició de la llengua. Doncs bé, aquesta presenta diferències en tractar-se de

persones amb una formació o una altra. El cas de l'ús del valencià a les relacions

comercials n'és aclaridor. A la taula 7.26 es representa la proporció que suposa el

percentatge de parlants als àmbits de les relacions comercials respecte del percentatge

d'ús a casa.

TAULA 7.26.- PROPORCIÓ DE PARLANTS A LES RELACIONS COMERCIALS RESPECTE DEL

PERCENTATGE D'ÚS A CASA, SEGONS ELS NIVELLS D'INSTRUCCIÓ

Total I II III
A les botigues tradicionals 70,48% 82,21% 59,33% 69,52%
A les grans superfícies 36,56% 29,98% 36,27% 49,97%

Font: Elaboració pròpia d'E-93.

Hem definit adés la norma d'inhibició de les botigues tradicionals com - 1/3,

que correspondria a un àmbit semiprivat (amb percentatges d'ús pràcticament

superiors a les relaciones amb les persones amigues) i la de les grans superfícies com

- 2/3, equivalent un àmbit públic (com l'ús en les relacions amb persones no

conegudes al carrer). Cal observar a la taula anterior que la norma per al nivell

formatiu I estaria al voltant d'1/5 en el cas de les botigues tradicionals, però el nivell

formatiu III no s'allunya de la norma definida (i el seu percentatge s'acosta molt al

total). Per contra, en el cas de les grans superfícies, que es correspondria amb un

àmbit públic amb una norma d'inhibició de 2/3, el percentatge del nivell formatiu I

s'acosta a 1/4, mentre que el nivell III és pràcticament 1/2.

Pel que fa a l'índex de sobrecompetència, definit adés, hi ha oscil·lacions, des

de la perspectiva de la formació, encara que en general sembla correspondre un índex

major als nivells educatius superiors. Els subgrups amb un menor índex són,

lògicament, aquells que, en estar més castellanitzats, reben una pressió menor per

procedir al canvi de llengua. Vegeu la taula 7.27.
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TAULA 7.27.– ÍNDEX DE SOBRECOMPETÈNCIA , SEGONS ELS NIVELLS DE FORMACIÓ

(Ciutat de València, >15 anys, 1993)

Subgrups COA ús privat ús públic índex
Univ. mitjans 69,00% 20,00% 8,00% 0,0359
Batx. superior 56,21% 17,83% 3,78% 0,0283
Primaris 54,18% 24,41% 7,35% 0,0238
Nivell educ. III 60,49% 18,93% 8,64% 0,0222
Població 54,45% 20,43% 7,02% 0,0216
Nivell educ. I 54,36% 25,35% 9,01% 0,0215
Nivell educ. II 51,65% 17,73% 4,87% 0,0204
Bat. elemental 48,03% 19,21% 4,80% 0,0180
Univ. superiors 54,54% 18,18% 9,09% 0,0150
Estudiants 55,00% 15,55% 7,77% 0,0145
For. profes. 51,51% 14,14% 7,07% 0,0117
Sense estudis 55,35% 30,35% 17,85% 0,0117

Font: Elaboració pròpia d'E-93.

7.5. La llengua a l’ensenyament

Començarem amb una ullada general a la situació de la llengua a

l'ensenyament. L’ensenyament del valencià en l’educació primària i secundària és

obligatori (llevat de les exempcions justificades), com ha reiterat el Tribunal Superior

de Justícia 527. La norma lingüística i la tradició literària impartida són absolutament

respectuoses amb la unitat de la llengua 528. L’any 1991, la Direcció General

                                                
527 Vg. CCEC-94: Balanç i perspectives de la promoció del valencià, 1983-1993, València, Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, 1994; CCEC-95] Balanç i perspectives de la promoció del valencià,
1994-1995, València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995.
528 Vg. F. J. Hernàndez: «La normalització lingüística de l’ensenyament al País Valencià», Butlletí del
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 97,
estiu 1996, pp. 52-57.
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d’Ordenació i Innovació Educativa de la CCEC publicà el llibre Un model educatiu

per a un sistema escolar amb tres llengües. I. Proposta organitzativa529. No es

publicà cap continuació. Tampoc el seu contingut fou establert de manera unitària i

íntegra. Tanmateix, l’administració educativa desenvolupà els programes determinats

al llibre: el programa d’ensenyament en valencià (PEV), adreçat a alumnat

majoritàriament valencianoparlant resident en territori de predomini lingüístic

valencià; el programa d’incorporació progressiva (PIP), adreçat a l’alumnat del

mateix territori i que es defineix per un ús predominant del valencià com a llengua

d’instrucció; i el programa d’immersió lingüística (PIL), adreçat a alumnat

castellanoparlant. En l’estiu de 1996, els autors de la proposta del model descrivien

així la seua situació:

A hores d’ara, l’estatut jurídic de la proposta –apareguda, en la
totalitat en publicacions de la Conselleria d’Educació i Ciència– és,
com a mínim, insòlit. Per una banda, els seus fonaments legals estan
ben contrastats; fins i tot a la part més específica –els programes– se li
pot trobar un referent legal concret [...] però per altra, tot i que gran
part de la terminologia, i dels elements i continguts que s’hi proposen
s’han incorporat progressivament a l’activitat habitual de la Conselleria
i, fragmentàriament, a la normativa de rang inferior (Ordres i
Resolucions), no hi ha hagut cap document legal que l’haja assumit
íntegrament, que n’haja especificat i descrit els elements constitutius, i
que n’haja concretat les condicions d’aplicació. [...] En realitat, aquesta
situació fa palesa una falta de voluntat política de convertir el fet
diferencial lingüístic i cultural del nostre sistema educatiu en el marc
irrenunciable per a l’aplicació d’una política educativa nacional.
D’aquí les incoherències i vacil·lacions que hem esmentat. I d’aquí,
també, la falta d’energia i convicció a l’hora d’aplicar fins i tot la
legislació vigent.530

L'única aportació posterior al panorama descrit per Pasqual i Sala seria

l'establiment a partir de 1998 d'un programa d'educació bilingüe enriquit (PEBE), amb

la incorporació precoç d'una llengua estrangera. Un recent document de la CCEC

                                                
529 Vicent Pascual, Vicent Sala: Un model educatiu per a un sistema escolar amb tres llengües,
València, Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1991.
530 Vicent Pascual, Vicent Sala: «Escola i política lingüística al PV», en Temps d’Educació. Revista de
la Divisió de Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona) , núm. 16, 2n semestre, 1996, pp. 215-
216.
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torna a enunciar aquests programes assumits de facto en un capítol significativament

titulat «Ensenyament de llengües» (no: Ensenyament en llengües)531.

Si el diagnòstic de Pasqual i Sala («falta de voluntat...», «incoherències i

vacil·lacions», etc.) és correcte, caldria deduir que el progrés que ha experimentat

l’ensenyament en valencià en els diversos programes, es deu fonamentalment al

mateix impuls de la societat civil que es pot apuntar com a causa del redreçament de

la llengua pròpia. Realitzar una estimació quantitativa de la distribució de l'alumnat en

els diversos programes d'ensenyament bilingüe presenta, a més de l'habitual manca de

dades desagregades, la dificultat de creuar-les amb les generals d'un sistema educatiu

en reforma. Amb les dades disponibles, però, es poden formular les següents

conclusions. En Educació Infantil, Primària i primer cicle de Secundària (que en bona

mesura es continua realitzant als anteriors centres d'EGB), hi ha un augment sostingut

en termes absoluts de l'alumnat que s'incorpora al PEV i al PIL. En el curs actual

representen 102.000 alumnes, 2/3 dels quals corresponen al PEV i 1/3 al PIL. El PEV

registra un augment anual equivalent del 10,9% i el PIL del 21,6%, durant els anys

noranta. En el cas del segon cicle de l'Educació Secundària i el Batxillerat, el PEV

arreplega 30.000 alumnes, amb un increment anual superior al 25% des del curs

1990/91. En l'Educació Secundària es presenten dificultats per estendre els programes

vigents fàcticament en l'Educació Infantil i Primària, la qual cosa ha estat

entrebancada per altres factors de política educativa, com ara l'endarreriment del mapa

escolar, la gran proporció de professorat que ocupa precàriament el seu lloc de treball

(interinitats, comissions de servei, expectativa de destinació, etc.), i la manca

d'exigència de la competència lingüística del professorat (fins i tot als concursos de

trasllats). Després de 18 anys que la LUEV establira l'obligatorietat per al professorat

de ser competent en valencià, un 13% dels docents d'Educació Primària no

acompleixen aquesta exigència i no hi ha dades de Secundària532. Tant en general,

com considerant les diverses regions lingüístiques, la proporció de alumnat

escolaritzat en PEV o PIL sembla inferior al percentatge de persones que declararien

                                                
531 CCEC: Pacte per a la millora de la qualitat del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
Proposta, València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 2000.
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emprar la llengua pròpia a la casa. Quan s'han ofert dades desagregades comarcalment

de l'alumnat en PEV o PIL venien a reproduir les diferències ja apuntades entre les

distintes regions sociolingüístiques. Així mateix cal destacar que l'escola pública ha

presentat reiteradament els percentatges majors d'alumnat en el PEV o el PIL. Amb

tot, a hores d'ara no es poden cursar els cicles formatius en la nostra llengua. També

destaca l'absència de dades relatives a Formació de Persones Adultes, Formació

Ocupacional i Contínua, etc.533.

L'extensió dels programes de PEV o PIL ha estat animada per un important

moviment social534, perquè «l’existència d’escoles en valencià és sobretot una

conquista quotidiana dels ciutadans interessats, una conquista que s’ha fet línia docent

per línia docent i escola per escola. D’ací que s’haja creat un sector social que ha

d’estar sempre en contacte, sempre organitzat, semper actiu, i molt sovint enfrontat a

obstacles ideològics i burocràtics de tot tipus»535. Aquest moviment ha organitzat més

d'un centenar de Trobades d'Escoles en Valencià, d'àmbit comarcal i supracomarcal

des de 1990, dos congressos promoguts per la Federació Escola Valenciana (1993 i

1997), i una llarga llista d'iniciatives cíviques, que seran comentades a la part quarta

d'aquesta Tesi.

A continuació s'aporten i es comenten les dades que corresponen a l'educació

no universitària a la ciutat de València; després, les dades de l'educació universitària;

i, per últim, es relaciona l'ensenyament en valencià amb altres variables socials.

a) Educació no universitària

                                                                                                                               
532 Levante, 3-2-2000.
533 F. J. Hernàndez: «Deu anys de la LUEV: Anàlisi de l'etapa de Secundària»; «Deu anys de la LUEV:
Anàlisi de l'etapa Infantil i Primària» i «La normalització lingüística de l’ensenyament al País
Valencià», arts. citats.
534 Diego Gómez: «Moviments socials i llengua», en Temps d’Educació. Revista de la Divisió de
Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona), núm. 16, 2n semestre 1996, pp. 259-265.
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A la ciutat de València hi ha vora cent cinc mil xiquets i xiquetes escolaritzats

en Educació Infantil (de 3 anys i més), Educació Primària i Educació Secundària,

obligatòria i post-obligatòria. Alguns milers més, encara que resideixen a la ciutat,

estudien a escoles ubicades fora del terme municipal536. La distribució per etapes,

cicles i cursos educatius s’arreplega a la taula 7.28.

TAULA 7.28.- DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT ENTRE ELS DIFERENTS ETAPES, CICLES I CURSOS A LA

CIUTAT DE VALÈNCIA

(Ciutat de València, dades absolutes i els percentatges verticals)

Curs Alumnat Percentatge vertical
Infantil 3-anys 3.705 3,55%
Infantil 4-anys 4.970 4,76%
Infantil 5-anys 5.343 5,12%
Total-Infantil 14.018 13,44%
Primària-1r 5.934 5,69%
Primària-2n 6.431 6,17%
Primària-3r 6.450 6,18%
Primària-4t 6.270 6,01%
Primària-5é 6.364 6,10%
Primària-6é 6.649 6,37%
Total-Primària 38.095 36,52%
Secundària-1r 6.415 6,15%
Secundària-2n 7.437 7,13%
Secundària-3r 7.995 7,66%
Secundària-4t 7.491 7,18%
Total-ESO 29.338 28,13%
BUP/COU 5.917 5,67%
Batxillerat LOGSE 6.457 6,19%
FP-2 3.309 3,17%
CFGM 2.844 2,73%
CFGS 3.832 3,67%
PGS 496 0,48%
Total-Postobligatòria 22.855 21,91%
                                                                                                                               
535 Adolf Beltran: «La força civil del valencià», El País 2-10-1998.
536 Segons el Cens de Població de 1991, 8.930 persones menors de 16 anys estudiaven a un municipi
diferent, 33 a una província distinta i 73 més fora del País Valencià (segons Anuari Estadístic de la
ciutat de València, 1999, p. 55).
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TOTAL 104.309 100,00%

ESO: Educació Secundària Obligatòria, BUP/COU: Batxillerat Unificat
Polivalent/Curs d'Orientació Universitària (Educació Secundària Postobligatòria de la
Llei General d'Educació); LOGSE: Llei Orgànica d'Ordenació del Sistema Educatiu;
FP-2: Formació Professional de 2n grau (Llei General d'Educació); CFGM: Cicles
Formatius de Grau Mitjà; CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior; PGS: Programes
de Garantia Social.
Font: Elaboració pròpia de dades de Serveis Territorials de València, segons FAPA-
València (Ciutat de València)537.

Una comparació d'aquestes dades amb les corresponents del País Valencià es

troba a la 7.29. Com es pot veure, mentre les dades d'Infantil i Primària són

semblants, les de la Secundària, tant obligatòria com post-obligatòria, presenten

discrepàncies, fins i tot hi ha una certa inversió entre els percentatges d'una i altra

etapa, la qual cosa palesaria l'endarreriment, reiteradament denunciat, de la

construcció d'instituts a la ciutat.

TAULA 7.29. DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT ENTRE ELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS A LA CIUTAT DE

VALÈNCIA I AL CONJUNT DEL PAÍS VALENCIÀ

(Ciutat de València i País Valencià, dades absolutes i percentatges)

Ciutat de València País Valencià
(2000/2001) (1997/1998)

N % vert. N % vert.
Educació Infantil(1) 14.018 13,44% 104.523 14,78%
Educació Primària 38.098 36,52% 264.630 37,43%
Educació Secundària Obligatòria 29.338 28,13% 133.522 18,88%
Educació Secundària Post-
obligatòria(2)

22.855 21,91% 204.364 28,90%

Total(3) 104.309 100,00% 707.039 100,00%

(1) En el cas de la ciutat de València, alumnat major de 3 anys; (2) En el cas del País
Valencià, inclou també FP-1; (3) En el cas del País Valencià, no s’arrepleguen les
dades d’Educació Especial.

                                                
537 En una taula rodona sobre el valencià a València celebrada al Club Diario Levante, el 14 de
desembre de 2000, el representant de FAPA València, José Vicente Higón, va afirmar que les dades
que exposà havien estat les primeres proporcionades per la Conselleria d'Educació sobre el tema.
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Font: Elaboració pròpia de dades de Serveis Territorials de València, segons FAPA-
València (Ciutat de València) i La comunitat valenciana en xifres 1998, segons el
web de l’IVE (País Valencià).

L’escolarització en centres privats a la ciutat, on ultrapassa la meitat de

l’alumnat en la majoria dels nivells educatius, és sensiblement superior que al conjunt

del País, on no arriba al terç del total. Així es pot apreciar en la taula 7.30, on

s'arreplega la proporció d'ensenyament públic a cadascú dels cursos, cicles i etapes, i

en la taula 7.31, on hi ha la comparació amb el conjunt del País Valencià.

TAULA 7.30.- PROPORCIÓ D’ENSENYAMENT PÚBLIC A LA CIUTAT DE VALÈNCIA I AL CONJUNT DEL PAÍS

VALENCIÀ

(Ciutat de València, percentatges globals i percentatges verticals)

Curs Percentatge E. pública Percentatge vertical
Infantil 3-anys 43,97% 3,29%
Infantil 4-anys 49,84% 5,00%
Infantil 5-anys 47,52% 5,12%
Total-Infantil 47,40% 13,41%
Primària-1r 41,98% 5,03%
Primària-2n 42,34% 5,49%
Primària-3r 42,31% 5,51%
Primària-4t 41,18% 5,21%
Primària-5é 41,47% 5,32%
Primària-6é 41,16% 5,52%
Total-Primària 41,74% 32,08%
Secundària-1r 38,16% 4,94%
Secundària-2n 36,47% 5,47%
Secundària-3r 44,72% 7,21%
Secundària-4t 41,58% 6,28%
Total-ESO 40,39% 23,91%
BUP/COU 69,07% 8,24%
Batxillerat LOGSE 63,98% 8,33%
FP-2 74,58% 4,98%
CFGM 54,50% 3,13%
CFGS 74,19% 5,74%
PGS 19,35% 0,19%
Total-Postoblig. 66,40% 30,61%
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TOTAL 47,52% 100,00%

Font: Elaboració pròpia de dades de Serveis Territorials de València, segons FAPA-
València (Ciutat de València)

TAULA 7.31. PROPORCIÓ D’ENSENYAMENT PÚBLIC A LA CIUTAT DE VALÈNCIA I AL CONJUNT DEL PAÍS

VALENCIÀ

(Ciutat de València i País Valencià, percentatges)

Ciutat de València País Valencià
(2000/2001) (1997/1998)

Educació Infantil(1) 47,4% 66,7%
Educació Primària 41,7% 66,3%
Educació Secundària Obligatòria 40,4% 70,5%
Educació Secundària Post-obligatòria(2) 66,4% 75,7%
Total(3) 47,5% 69,9%

(1) En el cas de la ciutat de València, alumnat major de 3 anys; (2) En el cas del País
Valencià, inclou també FP-1; (3) En el cas del País Valencià, no s’arrepleguen les
dades d’Educació Especial.
Font: Elaboració pròpia de dades de Serveis Territorials de València, segons FAPA-
València (Ciutat de València) i La comunitat valenciana en xifres 1998, segons el
web de l’IVE (País Valencià).

El fet que la proporció d'ensenyament públic siga menor a la ciutat de

València que al conjunt del País Valencià no és trivial, ja que hi ha una diferència

notable entre la presència dels programes d'ensenyament en valencià i d'immersió

lingüística entre els centres públics i els privats, on són pràcticament inexistents. De

fet, en el cas de la ciutat de València, llevat d’una excepció –la qual, lògicament,

confirma la regla 538–, els centres privats d’educació no presenten les modalitats

                                                
538 Únicament un centre privat, el Centre Concertat Caferma, presenta alumnat en valencià,
concretament, segons les dades publicades, 11 (EI-4), 12 (EI-5), 11 (EP-1), 13 (EP-2), 13 (EP-3), 15
(EP-4), 13 (EP-5), 14 (EP-6), 14 (ES-1), 20 (ES-2), 17 (ES-3) i 20 (ES-4).
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d’educació bilingüe (programa d'immersió lingüística). Aquesta és, per altra banda,

una situació generalitzada al conjunt del País539.

En síntesi, cal avançar que a l’ensenyament infantil (més de 3 anys) hi ha uns

2.000 xiquets i xiquetes que segueixen un programa d’ensenyament en valencià, uns

3.700 a l’Educació Primària, uns 1.500 a la Secundària, tant obligatòria com

postobligatòria. En total, més de 7.000 xiquets o xiquetes, la pràctica totalitat dels

quals es troba a centres públics d’ensenyament (vegeu la taula 7.32):

TAULA 7.32. PROPORCIÓ D’ENSENYAMENT PÚBLIC A LA CIUTAT DE VALÈNCIA I AL CONJUNT DEL PAÍS

VALENCIÀ

(Ciutat de València, dades absolutes i percentatges)

PIL (pub) PIL (pri) PIL (tot) PIL/pub PIL/tot
Infantil 3-anys 527 0 527 32,35% 14,22%
Infantil 4-anys 760 11 771 30,68% 15,51%
Infantil 5-anys 769 12 781 30,29% 14,62%
Total-Infantil 2056 23 2079 30,94% 14,83%
Primària-1r 810 11 821 32,52% 13,84%
Primària-2n 796 13 809 29,23% 12,58%
Primària-3r 739 13 752 27,08% 11,66%
Primària-4t 547 15 562 21,19% 8,96%
Primària-5é 444 13 457 16,82% 7,18%
Primària-6é 382 14 396 13,96% 5,96%
Total-Primària 3718 79 3797 23,38% 9,97%
Secundària-1r 216 14 230 8,82% 3,59%
Secundària-2n 223 20 243 8,22% 3,27%
Secundària-3r 318 17 335 8,90% 4,19%
Secundària-4t 209 20 229 6,71% 3,06%
Total-ESO 966 71 1037 8,15% 3,53%
BUP/COU 181 0 181 4,43% 3,06%
Batxillerat LOGSE 354 0 354 8,57% 5,48%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 0 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00%

                                                
539 F. J. Hernàndez i Dobon: «Deu anys de la LUEV: Anàlisi de l'etapa de Secundària»; «Deu anys de
la LUEV: Anàlisi de l'etapa d'Infantil i Primària», Primer Congrés de l'Escola Valenciana, pp. 207-
213.
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Total-Postoblig. 535 0 535 3,53% 2,34%
TOTAL 7275 173 7448 14,68% 7,14%

Font: Elaboració pròpia de dades de Serveis Territorials de València, segons FAPA-
València (Ciutat de València)

En l'annex X es troba la desagregació per zones (districtes) d'aquestes dades.

b) Educació Universitària

A la ciutat de València tenen la seua seu la Universitat de València (Estudi

General) (UVEG) i la Universitat Politècnica de València (UPV). Els campus que es

troben al seu terme municipal apleguen la majoria de l’alumnat. No hi ha dades sobre

estudiants que reben efectivament la docència en valencià, una quantitat difícil

d’estimar. Els serveis lingüístics d’ambdós centres superiors comptabilitzen les

«opcions lingüístiques» de l’alumnat, val a dir, la llengua amb la qual demanen rebre

la docència (demanda que no sempre és atesa). Les dades generals dels dos centres

s’arrepleguen a la taula 7.33.

TAULA 7.33.- OPCIÓ LINGÜÍSTICA DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI

GENERAL) I DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(Curs 1999-2000, dades absolutes i percentatges)

UVEG UPV UVEG+UPV
Valencià 24% 16,93% 21,4%
Castellà 63% 60,71% 62,1%
Indiferent 12% 12,41% 12,2%
ns/nc 1% 9,95% 4,3%
Total (N) 52.859 31.450 84.309
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Font: Elaboració pròpia de dades procedents dels serveis lingüístics de la UVEG i de
la UPV

La competència dels estudiants de la ciutat de València i del conjunt de

l’alumnat s’arreplega en la taula 7.34

TAULA 7.34.- COMPETÈNCIA DELS ESTUDIANTS DE LA UVEG I DE LA UPV

(Curs 1999-2000, dades absolutes i percentatges)

UVEG UPV UVEG i UPV
Nascuts a
València

Total
estudiants

Nascuts a
València

Total
estudiants

Nascuts a
València

Total
estudiants

Bé 81,6% 80,0% 77,0% 82,4% 80,2% 80,6%
Regular 12,4% 11,2% 14,6% 10,9% 13,0% 11,1%
Poc 4,1% 4,3% 4,9% 3,8% 4,3% 4,1%

COP

Gens 1,9% 5,0% 3,6% 2,9% 2,4% 4,2%
Bé 40,0% 48,0% 37,0% 51,8% 39,1% 49,1%
Regular 32,8% 25,5% 39,5% 29,6% 34,8% 26,8%
Poc 16,9% 13,5% 15,4% 11,8% 16,5% 12,9%

COA

Gens 10,2% 13,6% 8,2% 6,7% 9,6% 11,1%
Bé 61,9% 69,8% 66,7% 67,4% 65,3% 68,1%
Regular 22,5% 17,7% 19,3% 16,5% 20,3% 16,9%
Poc 9,3% 7,4% 9,2% 8,3% 9,2% 7,9%

CEP

Gens 6,3% 5,1% 4,7% 8,3% 5,2% 7,1%
Bé 42,0% 46,2% 34,1% 44,4% 39,7% 45,4%
Regular 35,3% 29,7% 40,1% 35,2% 36,7% 31,5%
Poc 13,1% 11,1% 15,1% 11,6% 13,7% 11,2%

CEA

Gens 9,6% 13,6% 10,7% 8,8% 9,9% 11,9%
Total (N) 26.451 52.859 11.369 28.321 37.820 81.180

N en les columnes UPV arreplega les respostes obtingudes, sobre les quals han estat
calculats els percentatges per unificar el criteri amb les dades de la UVEG; els totals
de la UPV són 12.878 i 31.450, respectivament.
Font: Elaboració pròpia de les dades procedents dels serveis lingüístics de la UVEG i
la UPV.

c) Escolarització en valencià i altres variables
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La taula següent, 7.35 presenta el percentatge d'escolarització en valencià de

cada districte a l'ensenyament públic, tot considerant només les etapes obligatòries

(Primària i ESO), i d'altres variables sociològiques, ja considerades anteriorment, com

ara el percentatge d'escolarització en la xarxa pública i la competència oral i escrita,

de tipus actiu. La segona i tercera columna, percentatge d'escolarització pública i

ensenyament en valencià, es representen al mapa 7.8 i 7.9, respectivament.

TAULA 7.35.- PERCENTATGES D'ESCOLARITZACIÓ EN LA XARXA PÚBLICA , PROGRAMA D'IMMERSIÓ

LINGÜÍSTICA , COMPETÈNCIA ORAL ACTIVA I COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA

(Ciutat de València, curs 2000-2001, percentatges)

zona / districte pub / tot PIL (pub) COA (>3) CEA (>10)
01 / 03 23,21% 19,31% 49,53%(1) 18,15%(2)
02 24,44% 9,77% 50,46% 18,48%
04 27,91% 14,98% 48,71% 24,79%
05 16,64% 20,79% 46,79% 21,26%
06 24,23% 9,32% 44,16% 19,94%
07 31,88% 7,86% 39,61% 15,86%
08 71,13% 12,00% 43,33% 20,33%
09 68,29% 12,22% 43,63% 19,12%
10 43,68% 18,40% 45,00% 17,37%
11 46,23% 20,93% 57,94% 19,13%
12 28,57% 29,26% 41,24% 17,04%
13 94,34% 8,08% 45,05% 18,33%
14 60,08% 32,40% 45,71% 22,18%
15 53,14% 12,61% 36,77% 16,13%
16 36,66% 27,11% 30,05% 15,21%
17 100,00% 38,26% 73,73% 30,18%
18 47,79% 0,00% 39,99% 17,22%
19 82,62% 30,79% 71,21% 24,97%
Total 41,15% 16,88% 46,13% 18,88%

COA (>·3) es refereix a la competència oral activa de les persones de més de 3 anys;
CEA (>10=), la competència escrita activa de les persones majors de 10 anys; pub i
PIL es refereixen només a les etapes Primària i Secundària obligatòria. (1) Mitjana
dels valors 46,13% i 52,93%, que corresponen als districtes 1 i 3, respectivament; (2)
Mitjana dels valors 16,40% i 19,19%, que corresponen als districtes 1 i 3,
respectivament.
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Font: Elaboració pròpia.
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Mapa 7.8
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Mapa 7.9
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La correlació entre la columna PIL (pub), és a dir, el percentatge d'alumnat en

el programa d'ensenyament bilingüe d'immersió lingüística (ensenyament en

valencià), i la columna COA, capacitat oral activa o percentatge de ciutadania que

declara poder parlar en valencià, presenta un valor de 0,50, i la correlació entre la

columna PIL (pub) i la columna CEA, capacitat d'escriure en valencià, és de 0,53. Val

a dir, en ambdós casos ens trobem davant d'uns relació moderada, encara que

important o substancial. Ara bé, aquesta conclusió cal relacionar-la amb la afirmació

anterior sobre la major presència de l'ensenyament privat a la ciutat que al conjunt del

País, i la pràcticament inexistència de Programes d'Immersió Lingüística en aquests

centres. El percentatge d'ensenyament públic també es correlaciona positivament amb

la COA (0,47) i amb la CEA (0,46), però presenta un valor menor quan es comparen

el percentatge de PIL i el de l'ensenyament públic (0,24). Per últim, la correlació entre

COA i CEA és molt elevada per a les dades dels districtes (0,82%). Per tant, es podria

concloure que allà on hi ha competències actives elevades hom pot esperar més

escolarització en programes d'immersió. Allà on les competències són menors, hom

pot esperar menys escolarització. Llevat d'una excepció, no es pot esperar

escolarització en valencià a l'ensenyament privat, que es distribueix amb una baixa

correlació i es concentra en els districtes amb percentatges de programes d'immersió

baixos. La relació que presenten aquestes variables fa pensar en una dinàmica que

podríem anomenar dualitzadora-negativa, ja que el programes d'ensenyament en

valencià (immersió, en aquest cas), arriben a una porció de la població (una part de

l'ensenyament públic), la integració en els quals sembla relacionada amb les

competències del districte d'origen; una mena d'«efecte Mateu» restringit a una part

de la població.

7.6. Conclusions sobre la norma social de la llengua escrita
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Aquest capítol, tot seguint les hipòtesis suggerides per l'aproximació històrica,

ha estudiat, en primer lloc, la dinàmica evolutiva de les competències escrites, amb el

recurs a la taxa de manteniment de la incompetència, procediment que es mostra

adequat per al cas de la competència escrita activa (capacitat d'escriure). L'evolució de

la capacitat de llegir presenta una certa anomalia. L'estudi de la relació d'aquesta

variable amb la competència oral passiva en valencià i la capacitat d'escriure en

castellà, així com l'estudi de l'enquesta de 1993, palesa que l'anomalia es deu

probablement a la manca d'oportunitats de lectura, i no pas a la de capacitat efectiva.

La presentació dels percentatges de competència escrita passiva i activa als distints

barris sembla relacionar-se, en una primera aproximació, a la diferència entre el

conjunt dels barris i els pobles perifèrics, d'una banda, i la distribució de competències

orals, d'una altra. En qualsevol cas, les dades de la ciutat palesen un procés

d'assoliment de competències anàleg al que es desenvolupa al conjunt del País.

En segon lloc, per tal d'establir la relació entre la competència escrita activa i

altres variables, ha estat formulat un índex de valor cadastral, corresponent als distints

barris, com un indicador socioeconòmic. Competència i índex es correlacionen de

manera no linial, per l'efecte d'agrupaments de dades que corresponen als pobles

perifèriecs i als barris de la classe superior. Hi ha, així, una visualització de la

desafecció secular de la classe superior amb el valencià, que es pot argumentar també

de distintes maneres: a partir del càlcul de correlacions amb altres variables

relacionades amb el capital cultural (com ara, l'invers de la població major de 17 anys

només amb estudis primaris o sense estudis, o la població major de 24 anys amb

estudis universitaris), el càlcul d'una anàlisi de regressió múltiple, més concretament,

l'establiment de la comparació entre els coeficients de correlació simple i els

coeficients de correlació parcial, i, per últim, l'estudi de la comparació de la

distribució de l'analfabetisme en valencià i en castellà.

Després de l'estudi de la competència escrita activa es possible avançar una

proposta de zonificació que es concreta al nivell de barri, front a les publicades

anteriorment, que ho feien al de districte o agrupaments de districtes.



El valencià a València 469

L'estudi de les competències escrites es pot completar aportant les dades sobre

la relació, ja esmentada, amb els nivells formatius, documentada per les fonts

estadístiques disponibles. La formació no presenta una correlació amb la competència,

sinó també s'articula amb l'ús i amb la concreció de la regla d'inhibició i l'índex de

sobrecompetència.

La llengua a l'ensenyament mereix un tractament específic. Malgrat la

indeterminació legal, hi ha un increment sostingut d'ensenyament en valencià en les

diferents modalitats i nivells. Aquest augment es pot observar també si es consideren

les dades dels distints cursos, referides a la ciutat de València, respecte a

l'ensenyament no universitari. Cal destacar la major presència relativa a la ciutat de

l'ensenyament privat, on la presència de programes d'ensenyament en valencià es

pràcticament inexistent. En total, més de 7.000 xiquets o xiquetes, la pràctica totalitat

dels quals es troba a centres públics d'ensenyament, fan servir el valencià com a

llengua vehicular de l'aprenentatge. Aquesta és, en principi, l'opció d'una cinquena

part dels estudiants universitaris que reben classe a la ciutat. En estudiar la relació

entre l'escolarització i altres variables, s'adverteix un efecte de dualització negativa,

amb una clara correlació entre competències actives, tant orals com escrites.

Fins ara ha estat estudiada la llengua oral i la llengua escrita, tant amb una

aproximació històrica com amb una consideració sistemàtica. S'ha mostrat així, per

dir-ho d'alguna manera, allò que ha hagut i allò que hi ha. Es tracta ara de pensar en

termes d'allò que hi haurà. Aquest és el sentit de la quarta part d'aquest treball, aquella

que intentar reflexionar «més enllà de la norma social».
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Quarta part. Més enllà de la norma

social

In Dingen dieser Art aber kann die eigne
Überzeugung sehr fest sein und auch gleichgestimmten
und analog operierenden Genossen sehr leicht
mitteilbar; aber die Form einer Demonstration würde
man der Darstellung vergeblich auszuprägen suchen.

[En assumptes d'aquesta mena, però, la pròpia
convicció pot ser molt ferma i també fàcilment
comunicable als contemporanis que estan d'acord i
obren de manera semblant; tanmateix, inútilment hom
cercaria imprimir a l'exposició la forma d'una
demostració.]

(FRIEDRICH D. E. SCHLEIERMACHER, Sobre el
conecepte d'hermenèutica en relació a les observacions
de F. A. Wolf i al llibre de text de Ast, 1829)
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Capítol vuité. El valencià a la València postmoderna

La transformació de la ciutat apareix vinculada amb el fenòmen del

modernisme 540. No només en el cas de les grans ciutats europees, com ara París,

Viena o Berlín, que foren espais on la modernitat esdevingué, sinó també en el cas

valencià. A grans trets, València ha conegut quatre topologies, cadascuna de les quals

no només ampliava el perímetre de l'anterior, sinó que la superava, amb una nova

ordenació de l'espai social (i no només de l'espai físic)541: la València llatina, la ciutat

àrab –amb la primera muralla–, la València cristiana –amb la muralla que envoltava la

«ciutat vella»– i, en quart lloc, la ciutat modernista –els eixamples de la qual

determinen el segon cinturó de ronda i que es desborda per L'Horta circumdant–542.

La qüestió que resta plantejada immediatament és: Què esdevindrà amb la llengua

pròpia a una València postmodernista?

No és aquest l'espai per determinar si la València postmodernista s'ha realitzat

ja, encara que siga parcialment, o encara no. S'hi poden adduir arguments

                                                
540 Com indica D. Mollà: «De fet, es tracta d'un moviment que es particularitza a cada espai social i hi
rep noms distints: Modernismo a Espanya, Modern Styl a Anglaterra, Art Nouveau a França i Valònia,
Secesion a Àustria, Jugendstil a Alemanya, Liberty a Itàlia i Modernisme a Catalunya i València.» («La
ciutat de València: El procés de metropolització», p. 352). La referència a Benjamin, i el seu intent de
mostrar la mitologia latent a la topografia parisenca, resulta ineludible (Vg. David Frisby: «Modernidad
y Postmodernidad. Georg Simmel, primer sociólogo de la modernidad», compilat en J. Picó (ed.):
Modernidad y postmodernidad , Madrid, Alianza, 1988, pp. 51-85 i també l'estudi introductori del
mateix volum, Josep Picó: «Introducción», pp. 24-27.
541 Sobre el concepte d'espai social, vegeu: Joan-Eugeni Sánchez: Espacio, economía y sociedad,
Madrid, Siglo XXI, 1991. (Economía y demografía).
542 Per la Decadència, com ha estat explicat als capítols 3r i 5é, València no va experimentar la
metamorfosi barroca, animada per les monarquies absolutistes, segons un model ja definit per Leon
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contraposats. Mentre alguns projectes urbanístics recents, com ara la ciutat de l'Est543

o l'ampliació de l'avinguda de Blasco Ibàñez, semblen més bé propis d'una eufòria

modernista544 o, pitjor encara, «una tornada als temps més obscurs del franquisme en

matèria d'urbanisme»545, les mobilitzacions que tracten d'impedir-ho, relacionades

amb aquelles altres que pretenen barrar el pas a un nou anell, són manifestacions

clares de la subpolitik que caracteritza Beck (concepte que serà explicat al capítol

següent). El mateix es podria dir de la Zona d'Activitats Logístiques del port de

València546. Certament, hi ha innovacions arquitectòniques notables i costoses, però

no semblen integrades als centres econòmics ni amb les infraestructures pròpies de la

societat de la informació...547

                                                                                                                               

Battista Alberti al s. XV (sobre aquesta, vegeu: Scott Lash: Sociología del Posmodernismo , Buenos
Aires, Amorrotu, 1997, p. 57).
543 Juan Pecourt: «Ciutat de l'Est: l'urbanisme dels gestos», Saó, núm. 233, octubre 1999, pp. 24-26.
544 El mateix Blasco Ibáñez va escriure: «Cal dur a terme el projecte del boulevard  des de l’antic jardí
del Reial als poblats marítims. València tindria un nou passeig, un vertader carrer modern, semblant a
l’Avinguda del Parc de Bolonya a París, o a la Castellana de Madrid, i la part més extrema del
Cabanyal s’uniria a la ciutat per un camí més curt.» (manllevat de M. Sanchis: La ciutat de València, p.
545, trad. nostra).
545 Trini Simó: «La ciutat vista per...», Saó, núm. 233, octubre 1999, p. 31.
546 Carles Dolç: «Cap on havia de créixer València?», Saó, núm. 233, octubre 1999, pp. 22-23.
547 Per a determinar la modernitat / postmodernitat de la ciutat, potser resulte interessant una
consideració sobre el seu cementeri. Fins al segle XVIII els morts eren soterrats dins la ciutat, al fossar
que tenia cada església parroquial. A la fi de 1807, tot seguint les concepcions modernes de la
Il·lustració, fou inaugurat l'anomenat Cementeri general a l'antic camí de Paiporta (ara, Av. Gaspar
Aguilar). La seua topologia reflexa perfectament no només l'estructura social, sinó també les
modificacions esdevingudes a les dècades següents. Així, els primers «quadres», més pròxims a la
porta principal, presenten l'espai central dedicat a panteons, on hi ha una tota la sèrie de linatges de la
noblesa i l'alta burgesia valenciana de l'època. Els nínxols dels murs es reserven per a burgesia mitjana,
militars, clergues, etc. Una simple ullada, permet advertir l'abundància de cognoms catalans, llevat del
cas dels militars. Les classes inferiors només estan presents excepcionalment. Així, la galeria de
columnes gòtiques, inaugurada en 1885 i recentment restaurada, arreplega dues d'aquestes excepcions:
el sepulcre comú de les víctimes de l'epidèmia de còlera d'aquell any (produí 4.919 morts) i la tomba
del torero local Granero. A l'altra banda de l'avinguda i ara abandonat, el cementeri britànic, conegut
popularment com el protestant o el civil, que marca el territori de l'exclusió de la norma catòlica
(l'ortodoxia de la qual permetria identificar qualificatius tan diversos com «anglés», «protestant» i
«civil»). Al voltant dels quadres més antics, modernistes amb les seues galeries o escultures, quadres i
quadres, com més perifèrics més estandaritzats i, si cap l'expressió, impersonals, que s'acumulen amb
contínues i desordenades ampliacions fins exhaurir l'espai possible. Als darrers anys es produeixen
dues innovacions: d'una banda, els tanatoris i cementeris privats, alguns d'ells ubicats en poblacions de
les rodalies (Catarroja, Loriguilla, etc.) però que presten majoritàriament els seus serveis a anteriors
habitants de la ciutat; d'una altra banda, la incineració. No és difícil relacionar aquestes dues
innovacions amb el neoliberalisme i amb els canvis culturals que acompanyen la postmodernitat, on all
that is solid melts into air, tot just com en el forn crematori.
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Per reflexionar al voltant d'aquesta qüestió cal començar amb la determinació

dels trets més importants de la ciutat postmodernista, la qual cosa s'ha d'emmarcar en

una teoria més ampla de la societat postmoderna. A continuació s'exposaran dues

teories sobre la ciutat postmodernista que corresponen respectivament a la teoria de la

societat-xarxa (Castells) i a la teoria de la societat-risc (Beck).

En el vol. I d'La era de la informació: Economia, Societat i Cultura, M.

Castells reflexiona sobre la forma urbana de la ciutat informacional, que correspon a

l'era de la informació, i dedica un epígraf al cas de les ciutats europees. Aquestes

patiran variacions, en primer lloc, respecte de la seua posició en la nova xarxa

informacional. Quan més baixa siga la seua posició, més dificultat hi haurà en la

transició des de l'era industrial i més tradicional serà la seua estructura urbana 548.

Quan siga més alta, les modificacions que s'hi poden produir seran:

–El centre de negocis, que és el motor econòmic de la ciutat, compost per una

infraestructura de telecomunicacions, comunicacions, serveis avançats i espai

d'oficines, esdevé el nodus d'una xarxa intermetropolitana.

–La nova elite gestora-tecnòcrata-política crea espais exclusius, de major

dimensió que els barris burgesos de la societat industrial, ja que la classe professional

és major. Aquest espais poden ser zones residencials o centres rehabilitats.

–El món suburbà és un espai social molt diversificat, açò és, segmentat en

perifèries diferents al voltant de la ciutat central.

–Els barris obrers tradicionals, habitats cada vegada més per treballadors de

serveis, constitueixen un espai característic que esdevé un camp de batalla entre els

esforços reurbanitzadors del comerç i la classe mitjana alta, i les invasions de les

contracultures. Aquesta ciutat central és también focus de guetos d'immigrants.549

Amb tot, la qüestió fonamental és la separació entre significat simbòlic,

localització funcional i apropiació social de l'espai:

                                                
548 M. Castells: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura . Vol. I. La sociedad red,
Madrid, Alianza, 1999, 3a reimpr., p. 436.
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El factor crític dels nous processos urbans, tant a Europa com
en altres llocs, és el fet que l'espai urbà cada vegada es diferencia més
més en termes socials, a la vegada que s'interrelaciona funcionalment
más enllà de la contigüitat física. D'això se segueix la separació entre
el significat simbòlic, la localització de les funcions i l'apropiació
social de l'espai en l'àrea metropolitana.550

La ciutat pren una nova dimensió a partir de «l'espai dels fluxes»:

l'organització material de les pràctiques socials en temps compartit que funcionen a

través dels fluxes. Aquesta organització es produeix, segons Castells, mitjançant tres

capes de suports materials superposades: el circuit dels impulsos electrònics, els

nodus i els eixos i l'organització espacial de les elites gestores dominants551. Aquest

espai dels fluxes, diferent a l'espai dels llocs552, està, diguem-ne, anunciat pel

moviment postmodern en arquitectura, amb unes creacions ahistòriques i aculturals 553,

més matissada en altres autors554.

En síntesi, doncs, en l'era de la informació la ciutat no estarà, segons Castells,

ordenada per la lògica dels llocs, sinó per la lògica dels fluxes.

                                                                                                                               
549 M. Castells: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura . Vol. I. La sociedad red, pp.
434-436. Sobre els moviments socials al si de la ciutat informacional, vg. M. Castells: La ciudad y las
masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos, Madrid, Alianza, 1986, 6a part, pp. 389-540.
550 M. Castells: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura . Vol. I. La sociedad red, p.
436.
551 M. Castells: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura . Vol. I. La sociedad red, p.
445-451.
552 En el vol. III, Castells es planteja si en lloc de la interacció conflictiva entre les funcions de l'espai
dels fluxes i el sentit de l'espai dels llocs no estarem assistint a l'atrinxerament de les elites globals
dominants en palaus immaterials compostos per xarxes de comunicació i fluxes d'informació. (M.
Castells: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura . Vol. III. Fin de Milenio, Madrid,
Alianza, 1999, p. 386.
553 M. Castells: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura . Vol. I. La sociedad red, p.
451-456. Sobre l'arquitectura postmoderna.
554 Per exemple, Scott Lash: Another Modernity. A different Rationality, Oxford, Blackwell, 1999, pp.
42-58, afirma també que l'espai digital i global és vida en la pantalla tant com vida en la ciutat, però
l'arquitectura postmoderna es presentaria en contrast amb la moderna, caracteritzada per una absència
de memòria.
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Una aplicació de la teoria de la ciutat derivada de la reflexió al voltant de la

societat de risc (Beck, comentada al capítol següent) la realitza Martin Albrow. A més

de la teoria de la modernització reflexiva, parteix de les tesis següents555:

1) Els valors que determinen la vida quotidiana de molts grups
en la societat actual fan referència a estats reals o imaginats del globus
i dels seus habitants (globalisme).

2) Imatges, informacions i mercaderies de totes les bandes del
món estan disponibles a tot arreu i a cada moment per a un nombre
sempre creixent de persones de tot el planeta i, al mateix temps, les
forces i els esdeveniments en el nivell mundial influeixen d'un mode
permanent en la vida local (globalitat)556

3) Les tecnologies de la informació i de la comunicació, a hores
d'ara, fan possible mantenir les relacions socials en tot el món a través
d'una interacció directa (comprensió espai-temporal)557

4) Actualment, els acords institucionals a escala mundial
permeten als homes una mobilitat que va més enllà de les fronteres
nacionals, amb la confiança de què els seus estils i maneres de vida
poden ser conservats on estiguen (desarrelament).558

                                                
555 Martin Albrow: «Viajando más allá de las culturas locales. Paisajes sociales en una ciudad global»,
en U. Beck (ed.): Hijos de la libertad, Buenos Aires, Fondo de cultura económica de Argentina, 1999,
p. 291.
556 Albrow cita R. Robertson, Globalitzation , Londres, 1992. La distinció entre globalisme, globalitat i
globalització, també en Beck: Was ist Globalisierung? Irtümer des Globalismus - Antworten auf
Globalisierung, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1997 (Zweite Moderne).
557 A. Harvey: The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Conditions of Cultural Change,
Cambridge, 1989, cit. segons la trad. cast. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los
orígenes del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 1998, vegeu, especialment, la tercera part).
558 A. Giddens Modernity and Self-identity, Cambridge, de la qual hi ha trad. cast. Modernidad e
identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea , Barcelona, Península, 1995 (Ideas
30). Hom pot veure també: La transformación de la intimidad , Madrid, Cátedra, 1995 (Teorema, serie
mayor) (ed. orig., 1992, reed., 1993); «La vida en una sociedad post-tradicional», Revista de Occidente,
núm. 151 (noviembre, 1993), pp. 61-90; i A. Giddens: «Vivir en una sociedad postradicional», en U.
Beck; A. Giddens, S. Lash: Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social
moderno, pp. 75-136. A aquestas quatre tesis corresponen d'altres quatre sobre «localitat», que són:
1) El lloc pot proporcionar tantes impressions globals com a fonts d'informació i interlocutors haja per
a la comprensió dels esdeveniments a escala.
2) En el lloc, els fets que ocorren a l'altra banda del globus –com ara, l'expulsió dels asiàtics d'Àfrica
oriental– poden mostrar conseqüències que suprimeixen tot sentiment d'aïllament de la resta del món.
3) Les xarxes dels individus en el lloc poden estendre's tant com ho permeten els mitjans i la voluntat
d'emprar els mitjans de comunicació que es troben a l'abast. La compresió espai-temporal fa possible
mantindre relacions de parentiu a l'Índia o a Jamaica d'una manera semblant a com se les podria
mantindre a Birmingham o Brentford.
4) Els recursos i instal·lacions d'un lloc determinat poden establir una comunicació entre aquest lloc i
diverses institucions globals i les seues activitats. Aquest lloc facilita l'accés a productes d'una cultura
global i serveix com a punt de partida de viatges tant com qualsevol altre. Els habitants temporals així
com els permanents poden dur una vida vertaderament oberta al món.
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A partir d'una recerca realitzada a Wandsworth (Londres) identifica a la ciutat

globalitzada distintes esferes socials (entenent «esfera» com a camp semàntic o esfera

d'interessos): Diferents maneres de comportament, que pertanyen a xarxes de

relacions d'un grau clarament distint d'intensitat i s'estenen sobre espais per complet

diferents, que poden anar des de pocs fins a milers de quilòmetres559. La modificació

de les esferes socials es deu a factors independents de les institucions públiques i

privades, en poder de les quals es troben l'espai i la provisió de serveis.

Totes dues teories en que les modificacions de temps i espai que esdevenen a

la postmodernitat afecten decisivament la ciutat: la lògica dels llocs es desacobla de la

lògica dels espais, determinats pels fluxes o per les esferes socials. El cinema s'ha

encarregat d'adelantar-nos les imatges d'aquesta ciutat postmoderna: Los Àngeles de

Blade Runner de Ridley Scott o Berlín de Himmel über Berlin de Wim Wenders560.

Es tracta, en definitiva, de «deshumanització de l'habitat urbà»561. Que pot passar amb

la llengua pròpia en la ciutat dels fluxes i les esferes?562

Al llarg d'aquest treball han estat descrites les normes de la llengua oral i de la

llengua escrita per al valencià a València. En el primer cas, l'afluència de persones

procedents de comunitats castellanoparlants o de l'estranger, semblava determinant;

en el segon cas, l'opció pel castellà de la classe superior es presentava com notable.

Una situació en la qual els individus viuen en esferes més o menys autònomes,

vinculats a fluxes d'informació que circulen per xarxes que vinculen, per definició,

punts (nodus) que poden estar en llocs remots, se'ns presenta com una situació en la

qual d'alguna manera poden neutralitzar-se els factors de minorització que han estat

operants. Els individus poden habitar una «ciutat» en la qual els factors de mobilitat –

                                                
559 Martin Albrow: «Viajando más allá de las culturas locales. Paisajes sociales en una ciudad global»,
p. 303.
560 A. Harvey: La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio
cultural , pp. 340-356.
561 Joan Olmos: «La reconquesta de les nostres ciutats», Saó, núm. 233, octubre 1999, pp. 27-29.
562 Jordi Solé i Camardons ha subratllat la virtualitat de la ciència-ficció per a la recerca
sociolingüística. Vg. Les paraules del futur. Llengües i comunicació en la ciència-ficció, València,
Tres i Quatre, 1995.
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horitzontal i vertical– que han afectat durant segles a la presència del valencià, són,

per dir-ho així, bandejats, i en poden aparéixer uns altres.

La situació sociolingüística que es configura recorda, en cert sentit la descrita

per Eiximenis: «E no-res-menys, trobarets dins aquesta beneita ciutat qui us pot

ensenyar les principals llengües del món» 563.

Cal subratllar també com la ciutat dels fluxes i de les esferes socials no només

obri noves possibilitats per a la llengua, en la mesura en què modifica els factors

determinants fins ara, sinó que també reconfigura la disposició dels grups que la

defensen, inaugurant així una, en termes de Beck, refundació de la política lingüística.

Aquest és el tema del capítol següent.

                                                
563 Al metro de la ciutat ja han estat instal·lades tanques publicitàries d'empreses de transferències de
diners per a immigrants redactats íntegrament en llengües d'Europa oriental.
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Capítol nové. La política lingüística i el valencià a

València

9.1. Política i política lingüística

Des que Aristòtil va escriure l’obra anomenada Política, que –com resumia el

cavaller valencià Martí de Viciana (s. XV)– «mostra modo a saber ciutats e regnes

regir»564, s’han forjat diversos sentits per a aquella paraula. Tot seguint una

classificació d'U. Beck565, els principals significats de política actualment serien els

següents:

a) Política (en anglés, polity) és la constitució d’una societat, i per tant la

forma institucional d’una comunitat, d’una polis, o la seua representació.

b) Política (en anglés, policy) és el conjunt dels trets fonamentals dels

programes per configurar les circumstàncies socials. D’alguna manera aquest

significat està relacionat amb les «bones pràctiques», i produí l’expressió «guàrdia de

policia» (després, simplement, ‘policia’).

c) Per últim, política (en anglés, politics) es refereix a les posicions i el

repartiment de poder, generalment associada a la figura dels partits polítics.

                                                
564 Martí de Viciana: Comentari a l'Econòmica d'Aristòtil, p. 34.
565 Ulrich Beck: «La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva», en U.
Beck, A. Giddens, S. Lash: Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social
moderno, Madrid, Alianza, p. 38.
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Aquesta triplicitat de significats origina tres sentits diferents del concepte

política lingüística.

a) Política lingüística com a representació del caràcter constitiu de la llengua

en una comunitat determinada, de la qual és llengua «pròpia».566

b) Política lingüística (language policy) com a conjunt de «bones pràctiques»

o «actituds i plans d’acció relatius a la llengua»567. En aquest sentit, defineix Miquel

Siguan la política lingüística com a «conjunt sistemàtic d’accions adreçades a assolir

una situació lingüística que hom considera desitjable.»568

c) Política lingüística (language politics) com a «decisió o sèrie de decisions

que impliquen un acte de poder»569, que habitualment es realitza des de formacions

partidàries.

Analitzarem aquests tres significats pel que fa a la política lingüística

valenciana en general570.

Pel que fa al valencià, el caràcter constitutiu ha estat arreplegat de manera

força ambigua (potser amb una ambigüitat calculada) en el marc normatiu valencià.

La Llei Orgànica 5/1982, l’Estatut d’Autonomia, tracta del valencià en l’article 7é del

                                                
566 El primer sentit de política lingüística fa referència al caràcter constitutiu de la llengua per a una
determinada configuració política (allò que tradicionalment s'anomena una nació). Hi ha tot un seguit
de teories que, exacerbant aquesta tesi, defensarien un «subjectivisme individualista» –segons
l'expressió de Valentín N. Voloshinov (El signo ideológico i la filosofía del lenguaje , Buenos Aires,
Nueva Visión, 1976)– segons el qual hi hauria una relació íntima entre la llengua i la nació: Hamann,
Herder, W. v. Humboldt, l’Escola de Jarkov, Vossler, Schmidt-Rohr –«el llenguatge és l’esperit
nacional mateix»– i Trier i Weisberger, que posaren aquestes afirmacions al servei del xovinisme
nazifeixista, tot postulant un Sprachgeist . Com a contrapunt d’aquest corrent, ha estat reiteradament
defensat un «objectivisme abstracte» –segons també l'expressió de Voloshinov–, que trobaríem a les
obres de Durkheim, Meillet, Saussure, Levy-Strauss, etc. Voloshinov defensava una «tercera via» (la
filosofia marxista del llenguatge), que posava l’accent en el caràcter sociohistòric de la llengua i de les
formacions socials.
567 R. L. Ninyoles: Estructura social i política lingüística, Alzira, Bromera, 1989 [19751], p. 47.
568 M. Siguan: España plurilingüe, Madrid, Alianza, 1994 [19921], p. 97. El professor Siguan repassa
les arrels històrics del plurilingüisme i la situació política després de la Constitució de 1978 i els
Estatuts d’Autonomia, així com els processos de normalització. Dedica al «català/valencià» les pp.
125-136 i a l’anàlisi de la Comunitat Valenciana les pp. 201-216.
569 Ninyoles, loc. cit.
570 El lector trobarà a l'annex XII una sèrie de documents legals i polítics, i a l'annex XIII una ampla
cronologia, que complementen allò que s'exposa al capítol.
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títol I, sobre la Comunitat Valenciana, i el defineix com a «llengua oficial» (7.1) i «la

llengua pròpia» (7.5), encara que a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV)

se suprimeix l’article i apareix com a «llengua pròpia» (LUEV art. 7). El caràcter

«constituent» del valencià s’arreplega al Preàmbul, però no a l’articulat de la Llei, en

un fragment ja citat anteriorment.

La reflexió, entre d’altres del professor Ninyoles, sobre l’eix mediterrani ha

plantejat d’una altra manera el caràcter constitutiu de la llengua i, per tant, el primer

sentit de política lingüística. Els territoris on es parla (també) la nostra llengua pròpia

es troben a l’anomenat subsistema, arc o eix mediterrani, que continua amb el

boulevard francés de la Mediterrània, que enllaça amb l’eix Roine-Rin via Ginebra-

Lió i via nord d’Itàlia s’estén fins a Roma i Nàpols. La part de la Península Ibèrica

d’aquest eix, desplegat sobre l’antic camí ibèric, la via augusta i el traçat d’autopistes,

es caracteritza per la similitud de processos demogràfics, la presència de fluxos

comercials i la interrelació productiva; s’hi agrupen un conjunt d’activitats més

innovadores i dinàmiques: al camp de les noves tecnologies, oferta d’oci i

desenvolupament turístic, equipaments i oferta d’obra poc conflictiva, juntament amb

les condicions climàtiques, elements que fan pensar en un eix d’expansió davant la

congestió de l’espai central europeu571.

El dinamisme econòmic sembla, però, desplaçat de la centralitat política; l’eix

i les seues prolongacions no coincideixen amb les línies que uneixen les capitals

estatals de l’Europa occidental; fins i tot, està desplaçat de la ubicació de les seus de

les principals institucions de la UE. L’eix és també un corredor migratori en un doble

sentit: turisme des de l’Europa septentrional i immigració des del Magrib.

La perspectiva de futur de la nostra llengua passaria, per tant, per la

configuració de l’eix mediterrani. En general, «el paper de les identitats socials, la

viabilitat de les llengües i cultures nacionals ha de venir molt condicionada en el

futur, no sols pels factors d’estructuració política, sinó pel seu nivell de



484  El valencià a València

desenvolupament socioeconòmic i per una característica localització de les comunitats

de parlants en els espais europeus, que permet, a banda de la seua extensió

demogràfica, un aprofitament de sistemes densos d’intercanvi social i econòmic,

nivells educatius, fluxos de comunicacions i economies d’escala.»572 Amb aquesta

premissa general, allò que cal determinar és...

...la vigència d’aquell substrat [lingüístic] i de mostrar en quina
mesura el suport cultural, que sovint es considera com un aspecte
obsolet o merament anecdòtic i folklòric –i per tant una limitació–, es
vincula o corresponsabilitza als processos de modernització i
innovació que voldríem [...] La pregunta crucial seria: és possible el
desenvolupament econòmic homogeni, una estratègia
politicoeconòmica, sense un grau de consciència cultural? No n’hi ha
el menor dubte. Però el problema és en quin model de
desenvolupament hauríem de situar-nos.»573

Pel que fa als altres dos sentits esmentats, hom podria defensar que en el cas

valencià ha hagut –i hi ha– una substitució de la language policy per la language

politics. Aquesta substitució es pot definir com una «politització» lingüística (o

«sobrepolítica» lingüística). La «politització» lingüística presenta dues parts: a) una,

diguem-ne, passiva (no realització de la language policy) i b) una altra activa (la seua

substitució per la language politics).

L’objectiu d’una política lingüística en el sentit de language policy en casos

com el nostre és ha estat definit –com ha estat assenyalat adés– com a normalització

lingüística; aquesta presenta «un doble front»: normativització i extensió social574.

Doncs bé, ni l’establiment de la normalització com a objectiu polític (d’una policy), ni

la normativització, ni la promoció de l’extensió social han estat realitzats. O, millor

dir, han estat no realitzats, en el sentit que ja adverteix un refrany alemany: Keine

                                                                                                                               
571 R. L. Ninyoles: El País Valencià a l'eix mediterrani , 2a ed., València, L'Eixam, 1993 [19921], p. 47,
i «Línies de futur de la situació lingüística», II Jornades de Sociolingüística (Alcoi 1993), arreplegat en
T. Mollà (ed.): Política i planificació lingüístiques, Alzira, Bromera, 1997, pp. 61-79, cit., p. 77.
572 R. L. Ninyoles: El País Valencià a l'eix mediterrani , p. 43.
573 R. L. Ninyoles: El País Valencià a l'eix mediterrani , p. 40-41, i «Línies de futur de la situació
lingüística», pp. 72-73.
574 F. Vallverdú: L’ús del català: Un futur controvertit, p. 85.
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Antwort ist auch eine Antwort (cap resposta és també una resposta)575. Així ha

esdevingut:

1r) No determinació de la normalització lingüística com a objectiu de política

lingüística.– De fet, la LUEV bandeja significativament l’expressió «normalització

lingüística», que únicament apareix en la normativa bàsica amb la Llei 7/1990, de

Pressupostos de la GV per a 1991, que crea la Direcció General de Política

Lingüística (DGPL). Així mateix s’ha produït la marginació de l’organisme oficial

encarregat de la normalització. L’esmentada DGPL s’adscriu a la CCEC (Decret

50/91, de 27 de març). Després de les eleccions del 28-3-1995, el nou govern

conservador del Consell de la GV uneix la DGPL a la Direcció General de Innovació i

Ordenació Educativa. Ha estat una reivindicació reiterada pels agents socials576

l’adscripció de la DGPL a la conselleria de Presidència, atés que el procés de

normalització lingüística no està circumscrit a l’ensenyament de i en valencià. La

recent Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) tampoc no

determina la normalització com a objectiu.

2n) Entrebancs i endarreriments al procés de normativització.– Ha estat una

posició reiterada del govern valencià la no afirmació de la unitat del valencià amb la

llengua catalana i la indeterminació de l’autoritat normativa. L’Ordre de 22 de

desembre de 1995, signada pel primer conseller de Cultura i Educació del govern del

PP-UV en la GV, Fernando Villalonga (PP), derogà els apartats d’una Ordre anterior,

de 16 d’agost de 1994, del conseller Joan Romero (PSPV), per la qual s’homologaven

certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià amb els

equivalents de la Junta Avaluadora Catalana de la Comunitat Autònoma de Balears i

de la Junta Permanent del Català de la Generalitat de Catalunya. L’Ordre de Romero

era l’única norma de la GV que reconeixia la unitat del domini lingüístic català i

                                                
575 Una persona entrevistada, parlant dels polítics, fa servir inadvertidament un expressiu canvi de
llengua: «Segurament que en els seus programes diuen: "Hay que fomentar el valenciano", però no s'ho
estan creient, perquè ells no ho posen en pràctica.». Una altra persona entrevistada, que parla de
manera molt pausada i amb un lèxic molt acurat, resumeix: «Han desdinamitzat el valencià, perquè no
els dóna vots.»
576 Vg. MESA D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ: Informe sobre el valencià a l'ensenyament 1995-1996
[València], policopiat, 1997, i MESA D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ: Informe sobre el valencià a
l'ensenyament 1996-1996 [València], policopiat, 1998.
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sembla que els consellers socialistes havien dubtat durant anys fins a signar-la i

remetre-la al Diari Oficial577. La derogació que va efectuar el PP, inclosa en el seu

programa per a les eleccions autonòmiques del 28-3-1995, era reclamada amb

urgència per UV (partit que tenia aleshores un pacte de govern amb el PP, l'anomenat

«Pacte del pollastre») i que defensa tesis lingüístiques seccessionistes i

anticientífiques) com a condició per a aprovar els Pressupostos de la Generalitat de

1996. El Decret de derogació argumentava explícitament que l’Ordre de 1994 havia

«augmentat la politització del tema lingüístic.» Pel que fa a la indeterminació de

l’autoritat normativa, cal considerar que:

–Ha estat reconeguda l’autoritat normativitzadora de l’Institut d’Estudis

Catalans (IEC) sobre la llengua catalana (Reial Decret 3118/76).

–L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, creat pel Decret

238/1994, de 22 de novembre, hereta del precedent Institut de Filologia Valenciana

(creat per Sanchis Guarner el 1978) l’autoritat normativa pel que fa al material

didàctic: «Tot el material didàctic en valencià a utilitzar en les classes, s’haurà

d’ajustar a la normativa gramatical de l’Institut de Filologia Valenciana» (art. 7é,

apartat 2n de l’Ordre d’1 de setembre de 1984 de la CCEC, per la qual es desplega el

Decret 79/1984) (MEV 1998) (Les Corts Valencianes, amb la majoria de PP-UV, es

pronunciaren en 1998 contra aquesta competència).

–Ha estat aprovada la Llei de creació de l’AVL que té «per funció determinar i

elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià» (art. 3). El

nomenament d'acadèmics, per part de les Corts Valencianes, esdevingué el 15 de juny

de 2001.

3r) Sobre les mancances en el procés d’extensió social, cal recordar l’absència

d’institucions de mediació social en el procés normalitzador. Ha estat reclamada

reiteradament 578 una institució de participació social en el procés de normalització

lingüística, a l’estil d’un consorci o consell social assessor de la llengua. Per altra

                                                
577 F. J. Hernàndez: «La normalització lingüística de l’ensenyament al País Valencià», Butlletí del
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 97,
estiu (1996), pp. 52-57.
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banda, ja han estat esmentades la «falta de voluntat... incoherències... vacil·lacions»

pel que fa a l’ensenyament en i de la llengua pròpia. L’incompliment palés de

l’objectiu de «superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües

oficials», proclamat per la LUEV, portà al Govern valencià en 1990 a l’aprovació

d’un Pla Triennal per a la Promoció i Ús del Valencià a la Comunitat Valenciana. A la

fi de 1993 s’aprovà un nou Pla General de Promoció de l’Ús del Valencià, que tindrà

vigència teòricament durant el sexenni 1994-1999. Aquests plans són altament

ambigus –la qual cosa entrebanca la seua avaluació– i no tenen un finançament

aparellat, per la qual cosa la seua realització o la seua eficàcia resulta més que

dubtosa579.

Es pot adduir un altre exemple, relacionat amb la ciutat de València. El ple del

28 de juny de 1996 aprovà el reglament municipal sobre l’ús i la normalització del

valencià a València, que havia d’entrar en vigor abans del 25 d’abril de 1999. El

reglament preveu impulsar l’ús i el coneixement del valencià a l’àmbit municipal i

estableix, per exemple, que tots els acords municipals es redactaran preferentment en

valencià, així com les actes de sessions plenàries i de comissions informatives, ordres

del dia, etc. També preveu la creació d’un gabinet municipal de normalització

lingüística, l’organització de cursos de valencià i l’emissió en valencià de la publicitat

institucional, a més de la retolació dels carrers. En març de 1999, la cap de l’oposició,

Ana Noguera, criticà públicament que no havia estat posat en marxa per l’equip de

govern580.

                                                                                                                               
578 P. ex., MESA D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ: Informe sobre el valencià a l'ensenyament 1995-1996 ,
i MESA D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ: Informe sobre el valencià a l'ensenyament 1996-1996 .
579 Una avaluació «oficial» a CCEC-94] Balanç i perspectives de la promoció del valencià, 1983-1993.
València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1994, i CCEC-95] Balanç i perspectives de la
promoció del valencià, 1994-1995. València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995.
580 El País, 11-3-1999, CV, p. 6.
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9.2. Sobrepolítica (politització) i subpolítica lingüística

Es formula ací el concepte subpolítica lingüística, per la qual cosa cal explicar

el significat que se li dóna. Es pren la noció subpolítica del llibre d'U.Beck, La

reinvenció de la política581. La societat moderna i la postmoderna (la «segona

modernitat» per a Beck) comporten un procés d’individualització, que ja ha estat

descrit per A. Giddens 582 amb les nocions de «desancoratge» i «reancoratge»

(disembedding, reembedding) respecte de les formes de vida de la societat industrial.

Aquest procés d’individualització aporta un nou sentit a la política. Els individus

retornen al nucli d’allò polític: el naixement de formes d’autoorganització, el

sorgiment de la subjectivitat política, d’un concepte expressionista de política

(Habermas). El resorgiment de la capacitat d'autoorganització ja havia estat apuntat

per Hans Magnus Enzensberger a començaments dels anys noranta:

Els polítics es queixen que la gent cada vegada s'interessa
menys per ells; deurien de preguntar-se, més bé, per què. A mi em
dóna la impressió que els partits s'enganyen a soles, que empren una
falsa definició de política. [...] El nucli de la política actual està en la
capacitat d'autoorganitzar-se.583

Aquesta nova «subpolítica» (Subpolitik, també: infrapolítica, en el sentit d'allò

que hi ha per baix de la política) representa canvis en les esferes indicades adés: Hi

haurà una subpolity, una subpolicy i una subpolitics584.

Cal fer algunes puntualitzacions sobre aquest concepte de subpolítica. Com

també ha insistit Giddens, desancoratge i reancoratge es realitzen sobretot respecte de

                                                
581 U. Beck: Die Erfindung des Politischen , Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1993, pp. 149 i ss.
582 Anthony Giddens (1993): Consecuencias de la modernidad , Madrid, Alianza, 1993 [19901], (AU
760) i «Vivir en una sociedad postradicional», a Beck; Giddens; Lash (1977), pp. 75-136.
583 H. M. Enzensberger: Mittelmass und Wahn, Frankfurt a. M., 1991, pp. 230 i ss., cit. per Beck en el
seu article «La desaparició de la solidaritat», en W. Dettling (comp.): Perspektiven für Deutschland ,
Munic: Droemer Knaut, 1994, pp. 29-38, trad. cast. en U. Beck: La democracia y sus enemigos. Textos
escogidos. Barcelona, Paidós, 2000, p. 40.
584 U. Beck: Die Erfindung des Politischen , p. 163, i U. Beck: «La reinvención de la política: hacia una
teoría de la modernización reflexiva.», pp. 38-39.
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determinades configuracions espaciotemporals585. Per això, el debat de la subpolítica

condueix al debat de la globalització que, tot seguint la dialèctica esmentada, s’entén

com una ubicació en la globalitat i en la localitat: la «glocalització»

(Glokalisierung)586. El concepte de subpolítica permet així considerar la dialèctica

global-local sense haver de referir-se necessàriament a nocions com ara nació o

nacionalisme.587

En principi, també en el camp de les llengües trobem aquella dialèctica global-

local, aquella glocalització, que podem referir a l’expansió del plurilingüisme.

Vallverdú, per exemple, afirma encertadament:

Des del punt de vista sociolingüístic, considero que els trets que
més caracteritzen avui les societats europees –més potser que en altres
parts del món, perquè està relacionat amb el nivell de desenvolupament
econòmic– són: d’una banda l’expansión del plurilingüisme, que ha
desbordat els sectors socials tradicionalment plurilingües
(intel·lectuals, diplomàtics, intèrprets) fins a atènyer quasi tota la
població activa; i d’una altra banda, el replantejament de les funcions
socials fins ara atribuïdes a certs parlars minoritaris.588

Si aquest plurilingüisme és el correlat de la «glocalització», seria factible

enunciar un concepte de subpolítica lingüística, a partir de la noció de subpolítica,  i

tot just com un tret de modernitat, altrament dit, com la reinvenció de la política, front

a –i potser com a reacció contra– la politització lingüística esmentada adés (allò que

ara podríem ben bé anomenar una sobrepolítica lingüística). Per això mateix, com ha

estat estudiat en algun cas, pot esdevenir la «normalització» sense una «política

lingüística»589.

                                                
585 Sobre aquest tema, vg. F. J. Hernàndez: «Contribución a una teoría del proletariado ecológico.
Sociología del peligro nuclear y clases sociales» a VI Jornadas de Economía Crítica . Màlaga, 12-14
març 1998, passim.
586 U. Beck: Was ist Globalisierung? Irtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung.
587 També permet una aproximación a la conceptualització dels nous moviments socials sense haver de
comprometre’s en determinacions quantitatives (pel seu tamany o abast) o qualitatives (la problemàtica
caracterització axiològica proposada, per exemple, per Ronald Inglehart).
588 F. Vallverdú: L'ús del català: Un futur controvertit, p. 80.
589 «Einar Haugen, en su obra Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwegian
([Cambridge, Harvard University Press] 1966) ha mostrado, sin embargo, la ausencia de una
planificación lingüística en el caso noruego, lo que no obstó para que se produjese en el país un fuerte
movimiento social a favor del idioma: "Poco a poco –escribe Haugen–, se puso en marcha una
avalancha lingüística que avanzaba y que ninguno supo detener, aunque muchos se hubieran sentido
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Un exemple de subpolítica que posa Beck és el seguiment del boicot proposat

per l'organització ecologista Greenpeace per evitar que la multinacional Shell

enfonsés una plataforma al Mar del Nord. Deixant de banda l’organització ecologista,

l’actitud d’una persona que al volant d’un autòmobil opta per una gasolinera llunyana

i atorga una rellevància política al seu acte, no es distingeix molt d’aquella altra

persona que al nostre País i per garantir l’ensenyament en valencià, ha d’assistir o

portar els seus infants a un centre educatiu més allunyat que un altre on no és

possible. En els dos casos són actes individuals que tenen sentit per als actors socials

en funció d’un objectiu general polític (en el sentit de constitutiu, de polity), i que, per

dir-ho així, posen en qüestió la relació policy-politics (la capacitat dels mecanismes

habituals de representació política d’assolir bones pràctiques per a la col·lectivitat).

Actes polítics com el de l’exemple, representarien el substrat, la subpolítica,

sobre la qual emergeixen d’altres manifestacions socials. El cas de la Crida per la

Solidaritat en seria un exemple clar. Al País Valencià, en la mateixa orientació, ha

hagut més de 100 Trobades d’Escoles en Valencià d’abast comarcal i supracomarcal

(1990-1998), sense oblidar els dos congressos promoguts per la Federació Escola

Valenciana (1993 i 1997) i altres actes hi relacionats. Aquests fets conceptualitzats

habitualment com l’expressió d’un moviment social590, d’una «via cívica»591, tenen un

fonament «subpolític» clar. Adolf Beltran ho expressa així:

L’existència d’escoles en valencià és sobretot una conquista
quotidiana dels ciutadans interessats, una conquista que s’ha fet línia
docent per línia docent i escola per escola. D’ací que s’haja creat un
sector social que ha d’estar sempre en contacte, sempre organitzat,

                                                                                                                               

satisfechos de poder haberlo hecho". El caso estudiado por Haugen muestra, entre muchos otros, que
una normalización –en el sentido aquí dado, esto es, como proceso histórico– puede cumplirse en
ausencia de una auténtica planificación lingüística, políticamente dirigida.» (R. L. Ninyoles: Idioma y
poder social , p. 87).
590 Diego Gómez: «Moviments socials i llengua», en Temps d’Educació. Revista de la Divisió de
Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona), núm. 16, 2n semestre (1996), pp. 259-265. EV-FAL
[ESCOLA VALENCIANA-FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA]: Una llengua, 100 trobades,
100 propostes. [València]: EV-FAL (fullet), 1998.
591 Vicent Pitarch (1994): Parlar i (con)viure al País Valencià. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1994, pp. 125 i ss., i «La modernitat de l’opció pel valencià», L’illa [Alzira, Bromera],
1998, núm. 20, p. 9. En el mateix sentit: «Opressió lingüística: opressió nacional», en AAVV: Els
valencians davant la qüestió nacional , pp. 11-40.
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semper actiu, i molt sovint enfrontat a obstacles ideològics i
burocràtics de tot tipus.592

La defensa de l’escola valenciana, el redreçament de la llengua, es presenten

així com a expressions d’una subpolítica (lingüística) que es pot inscriure en les

coordenades glocals de la segona modernitat.

                                                
592 Adolf Beltrán: «La força civil del valencià», El País 2-10-1998 (edic. Comunidad Valenciana).
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Capítol desé. Conclusions de la quarta part

La quarta part d'aquesta Tesi no té caràcter demostratiu, sinó argumentatiu. Per

això, els dos capítols anteriors intentaven més que formular i provar o refutar hipòtesi,

comentar teories que permeten pensar la situació futura del valencià a València. Les

reflexions sobre la ciutat postmoderna o la política en la modernització reflexiva són

dos elements ineludibles sobre d'aquest pensament. Ara bé, amb aquestes reflexions

s'ha plantejat una articulació nova que cal ara precisar, i que es pot determinar com la

relació entre la subcompetència i la subpolítica.

Al llarg d'aquesta tesi han estat emprades les nocions de subcompetència i

sobrecompetència, d'una banda, i subpolítica i sobrepolítica lingüística, d'una altra. La

selecció terminològica no ha estat casual. Ara es tracta d'arreplegar els fils, i plantejar

la possible articulació entre les dues parelles de nocions.

Aquesta articulació permetria revisar la noció de diglòssia, introduïda en la

sociolingüística catalana per Aracil i, sobretot, Ninyoles. Aquest autor construeix una

noció de diglòssia bifront. Per una banda es refereix a la dinàmica lingüística i per una

altra als processos sociohistòrics593.

                                                
593 Per exemple: «La diglosia, tal como queda aquí definida, hace, pues, referencia a un tipo de
organización lingüística a nivel macrosociológico. Una situación diglósica, a diferencia de eventuales
bilingüismos resultantes, es siempre un asunto público de estructura. Identifica una realidad global
que se alza tras los bilingüismos particulares que los individuos pueden experimentar como
particulares inquietudes. En suma: tiene que ver con la sociedad y con la historia, y no sólo con los
limitados ambientes que parecen fundamentar nuestra observación inmediata.» (Idioma y poder social,
p. 36).
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Al temps de la formulació del concepte hi havia una dificultat no

menyspreable per tal d'oferir una demostració suficient de l'articulació dels processos

de substitució lingüística amb l'estructura de classe, que tenia, en la mancança de

dades sociolingüístiques disponibles, el primer dels seus factors. Però no l'únic. Al

llarg d'aquesta Tesi el lector podrà haver advertit la complexitat de les

argumentacions, necessària per poder donar raó en termes d'estructura social (i

d'anàlisi de classe) dels comportaments lingüístics. Així s'ha hagut de partir de

l'anàlisi de les competències i, des d'aquests, remuntar el curs, tot construint artificis

conceptuals, fins als usos lingüístics (i, d'altres comportaments, com ara, l'adscripció a

programes d'ensenyament en valencià, etc.). El resultat ha estat mostrar les

peculiaritats del cas valencià (en l'àmbit de la ciutat de València), on la classe baixa es

mostra dividida en un grup que presenta una alta competència i que habita pobles

perifèrics, i un altre que es correspon a població forana de comunitats

castellanoparlants o de l'estranger; i amb una classse superior que manté la seua

desafecció pel valencià. Però si les argumentacions precedents es considerara que

superen les dificultats demostratives de la noció de diglòssia, encara hi ha un altre

problema en la seua enunciació teòrica.

La situació de diglòssia es defineix en funció de les «ideologies diglòssiques»

que pretenen la seua estabilització, com a hipostatització del bilingüisme594. Aquest ús

de la noció d'ideologia és ambivalent. Per una banda, s'orienta a l'explicació, en

termes de psicologia social, dels processos de substitució lingüística, i per una altra

banda, a una anàlisi sociològica, de caire estructuralista dels conflictes de classes.

                                                
594 «Nuestra tesis, tal como será desarrollada en los próximos capítulos, es que las ideologías
diglósicas , intentan desestabilizar idealmente una situación que es, de hecho, inestable o
desequilibrada; la hipostatización del bilingüismo es, en su forma usual, una de las expresiones
características [nota: Al objeto de nuestro estudio es importante distinguir entre las ideologías
asimilistas y las ideologías que denominamos "diglósicas". El hecho de que los antiguos abogados del
asimilismo hayan pasado hoy a cultivar los tópicos tradicionales del bilingüismo liberal es muy
significativo. Y se entiende sin dificultad porque, a pesar del creciente descrédito político de los
anteriores argumentos asimilistas, los soportes institucionales se orientan, en la práctica , a la
sustitución. De este modo el progreso acelerado del cambio lingüístico podrá ser presidido y
estimulado por ideologías estáticas que mantendrán una compatibilidad ideal de los elementos
constitutivos de conflicto.]. Las ideologías diglósicas son, en nuestro concepto, estrictamente
conservadoras. Intentan perpetuar el statu quo , ignorando –o negando categóricamente– aquella
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Aquesta ambigüitat, en definitiva, està inscrita en la mateixa tradició del concepte

d'ideologia, el qual al·ludeix tant als prejudicis inevitables del coneixement, com a

representacions que emmascaren el domini de classes595. Ha estat defensada la

inconciliabilitat d'ambdues nocions 596.

No es tracta ací, òbviament, d'emetre un judici definitiu sobre aquesta noció i

el seu rerafons. Únicament es tracta de mostrar la virtualitat de la seua reformulació

en termes d'articulació entre sub/sobrecompetència i sub/sobrepolítica (lingüística).

En aquest sentit, una situació de diglòssia es pot entendre com una combinació de

sobrecompetència i sobrepolítica, donan raó així al caràcter bifront esmentat adés. Al

temps, permet obrir l'anàlisi a la teorització de la societat en el període posterior, ja

siga caracteritzat com a modernització reflexiva, societat informacional, post-

tradicional, etc., així com acostar el model a altres propostes teòriques de tipus ideal

per entendre la realitat valenciana (tant de la ciutat, com del País)597 i superar aquella

«confusió sociològica màxima» de la que parlava Josep Vicent Marqués.

                                                                                                                               

disyuntiva real: el dilema entre la sustitución lingüística o la normalización.» (R. L. Ninyoles: Idioma
y poder social, 54).
595 La teoria dels idola de F. Bacon és el precedent de la noció d'ideologia com a conjunt de prejudicis
inevitables. Per exemple, en Novum Organum Scientiarum XXXVIII, Bacon afirma: «No només esdevé
que els ídols i les nocions falses que ja han penetrat l'enteniment humà i hi han posat arrels fondes,
ocupen de tal manera els esperits que la veritat a penes pot trobar-hi l'accés, sinó que, una vegada obert
el camí, ells concorren de nou en la restauració de les ciències, i encara resulten un obstacle, si els
homes no són advertits de defensar-se'n i prendre contra ells tota mena de precaucions.» (la definició
dels diferents idola  continua als paràgrafs XXXVIII-XLIV, trad. segons l'edició Oeuvres de Bacon, a cura
de M. F. Riaux, París, Charpentier, 1845, pp. 13-15, i F. Bacon: Instauratio Magna; Novum Organum;
Nueva Atlántida, Mèxic, Porrúa, 1975, pp. 41-43). Els idola són una hipòtesi ad hoc necessària per a
l'argumentació burgesa, ja que d'una banda proposa una teoria general de la raó humana,
necessàriament ahistòrica (exigència imprescindible per establir un pacte originari com a noció
reguladora a partir d'alguna característica de la subjectivitat projectada a un passat hipotètic, a la
manera de Hobbes o Rousseau), i d'altra ha de justificar la permanència de la superstició i l'error. La
possibilitat de realitzar una història de la raó pura s'obri amb la Revolució, com palesa Kant al darrer
capítol de la Crítica de la raó pura . Pel que fa a la noció d'ideologia com a emmascarament conscient
del domini de classe, en altre lloc (Teoria crítica i educació , Alzira, Set i mig, 2001) hem mostrat la
dificultat d'articular la teoria de la ideologia formulada per Marx als anys quaranta del segle XIX, amb
el projecte teòric formulat en la seua obra.
596 Vg. Th. W. Adorno, Dialéctica negativa , Madrid, Taurus, 1975, p. 198.
597 Castelló, Ciscar, González i Pérez, en la seua anàlisi de les actituds lingüístiques als entorns urbans
valencians (Alacant, Castelló i Elx) distingeixen cinc tipologies, segons l'esquema següent:

Gr. L.Com. L.Inst.1 L.Inst.2 L.Inst.E. Valorat. Act.  ling. Tipologia
1 - - - - - No compet., no instrumental,

no valorativa
Assimilats
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2 - - - - + Valorativa, no competencial,
no instrumental

Idealitzadors

3 + + + + + Valorativa, competencial
instrumental

Lleials

4 + - - + - Competencial, no valorativa,
instrumental (escrita)

Competents

5 +/- + + - + Instrumental (parlada),
valorativa, competencial

Usuaris

Gr.: Grup; L.: Lleialtat; Com.: Competencial; Inst.: Instrumental; 1: Primària; 2. Secundària; E.:
Escrita; Act. Actitud; ling.: Lingüística.

És clar que es podrien establir vincles entre la tipologia esmentada i la doble distinció
sub/sobrecompetència i sub/sobrepolítica, de la manera següent:

subcompetència
(=L. Com.)

sobrecompetència

subpolítica
(=Valorativa)

Lleials
Usuaris

Idealitzadors

sobrepolítica Competents Assimilats

Castelló ha elaborat una altra tipologia a propòsit de les posicions nacionals al País Valencià i
Catalunya, que se simplifica en quatre grups, que anomena: unione vehemens, foederaticus fidelis,
haereticus, i legitimator haud affectus. És clar que una ulterior recerca podria establir vincles entre
aquesta tipologia i el doble criteri lingüístic i policolingüístic plantejat (sub/sobrecompetència;
sub/sobrepolítica). Vg. R. Castelló: Les posicions nacionals al País Valencià: diferències en la
composició de la definició nacional de la realitat, València, Quaderns de Ciències Socials de la
Facultat de Ciències Socials, 2001.
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Annex I. Índex de districtes i barris de la ciutat
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Mapa Annex 0.1



502  El valencià a València



El valencià a València 503



504  El valencià a València

Aiora (barri 12.1)

Albors (barri 12.2)

Algirós (districte 13)

Amistat, L’.– Vg. L’Amistat

Arrancapins (barri 3.4)

Bàrcena, Cases de.– Vg. Cases de Bàrcena

Benicalap (barri 16.1)

Benicalap (districte 16)

Benifaraig (barri 17.1)

Beniferri (barri 18.2)

Benimaclet (barri 14.1)

Benimaclet (districte 14)

Benimàmet (barri 18.1)

Beteró (barri 11.4)

Borbotó (barri 17.7)

Botànic, El.– Vg. El Botànic

Cabanyal, El.– Vg. El Cabanyal-El Canyamelar

Calvari, El.– Vg. El Calvari

Camí de Vera (barri 14.2)

Camí Fondo (barri 12.4)

Camí Real (barri 9.5)

Camins al Grau (districte 12)

Campanar (barri 4.1)

Campanar (districte 4)

Canyamelar, El.– Vg. El Cabanyal-El Canyamelar

Carme, El.– Vg. El Carme

Carpesa (barri 17.3)

Carrasca, La.– Vg. La Carrasca

Cases de Bàrcena (barri 17.4)

Castellar, El.– Vg. El Castellar-L’Oliveral
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Ciutat Fallera (barri 16.2)

Ciutat Jardí (barri 13.2)

Ciutat Universitària (barri 6.4)

Ciutat Vella (districte 1)

Creu Coberta, La.– Vg. La Creu Coberta

Creu del Grau, La.– Vg. La Creu del Grau

Eixample, L’.– Vg. L’Eixample

El Botànic (barri 3.1)

El Cabanyal-El Canyamelar (barri 11.2)

El Calvari (barri 4.3)

El Canyamelar.– Vg. El Cabanyal-El Canyamelar

El Carme (barri 1.3)

El Castellar-L’Oliveral (barri 19.2)

El Forn d’Alcedo (barri 19.1)

El Grau (barri 11.1)

El Mercat (barri 1.5)

El Palmar (barri 19.5)

El Perellonet (barri 19.6)

El Pilar (barri 1.4)

El Pla del Real (districte 6)

El Pla del Remei (barri 2.2)

El Saler (barri 19.4)

Els Orriols (barri 15.1)

En Corts (barri 10.2)

Exposició (barri 6.1)

Extramurs (districte 3)

Faitanar (barri 19.8)

Favara (barri 8.5)

Fonteta de Sant Lluís, La.– Vg. La Fonteta de Sant Lluís

Fontsanta, La.– Vg. La Fontsanta
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Forn d’Alcedo, El.– Vg. El Forn d’Alcedo

Gran Via (barri 2.3)

Grau, El.– Vg. El Grau

Hort de Senabre, L’.– Vg. L’Hort de Senabre

Illa Perduda, L’.– Vg. L’Illa Perduda

Jaume Roig (barri 6.3)

Jesús (districte 9)

L’Amistat (barri 13.3)

L’Eixample (districte 2)

L’Hort de Senabre (barri 9.2)

L’Illa Perduda (barri 13.1)

L’Oliveral.– Vg. El Castellar-L’Oliveral

L’Olivereta (districte 7)

La Carrasca (barri 13.5)

La Creu Coberta (barri 9.3)

La Creu del Grau (barri 12.3)

La Fonteta de Sant Lluís (barri 10.4)

La Fontsanta (barri 7.4)

La Gran Via.– Vg. Gran Via

La Llum (barri 7.5)

La Malva-rosa (barri 11.3)

La Petxina (barri 3.3)

La Punta (barri 10.6)

La Raiosa (barri 9.1)

La Roqueta (barri 3.2)

La Saidia (districte 5)

La Seu (barri 1.1)

La Torre (barri 19.7)

La Vega Baixa (barri 13.4)

La Xerea (barri 1.2)
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Les Moreres (barri 11.6)

Les Tendetes (barri 4.2)

Llum, La.– Vg. La Llum

Malilla (barri 10.3)

Malva-rosa, La.– Vg. La Malva-rosa

Marxalenes (barri 5.1)

Massarojos (barri 17.6)

Mauella (barri 17.5)

Mercat, El.– Vg. El Mercat

Mestalla (barri 6.2)

Montolivet (barri 10.1)

Moreres, Les.– Vg. Les Moreres

Morvedre (barri 5.2)

Na Rovella (barri 10.5)

Natzaret (barri 11.5)

Nou Moles (barri 7.1)

Oliveral, L’.– Vg. El Castellar-L’Oliveral

Olivereta, L’.– Vg. L’Olivereta

Orriols, Els.– Vg. Els Orriols

Palmar, El.– Vg. El Palmar

Patraix (barri 8.1)

Patraix (districte 8)

Penya-roja (barri 12.5)

Perellonet, El.– Vg. El Perellonet

Petxina, La.– Vg. La Petxina

Pilar, El.– Vg. El Pilar

Pinedo (barri 19.3)

Pla del Real, El.– Vg. El Pla del Real

Pla del Remei, El.– Vg. El Pla del Remei

Poblats Marítims (districte 11)
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Poble Nou (barri 17.2)

Pobles de l’Oest (districte 18)

Pobles del Nord (districte 17)

Pobles del Sud (districte 19)

Punta, La.– Vg. La Punta

Quatre Carreres (districte 10)

Raiosa, La.– Vg. La Raiosa

Rascanya (districte 15)

Roqueta, La.– Vg. La Roqueta

Russafa (barri 2.1)

Safranar (barri 8.4)

Saidia, La.– Vg. La Saidia

Saler, El.– Vg. El Saler

Sant Antoni (barri 5.5)

Sant Francesc (barri 1.6)

Sant Isidre (barri 8.2)

Sant Llorenç (barri 15.3)

Sant Marcel·lí (barri 9.4)

Sant Pau (barri 4.4)

Seu, La.– Vg. La Seu

Soternes (barri 7.2)

Tendetes, Les.– Vg. Les Tendetes

Tormos (barri 5.4)

Torre, La.– Vg. La Torre

Torrefiel (barri 15.2)

Tres Forques (barri 7.3)

Trinitat (barri 5.3)

Vara de Quart (barri 8.3)

Vega Baixa, La.– Vg. La Vega Baixa

Xerea, La.– Vg. La Xerea



El valencià a València 509

Annex II. Descripció dels districtes i barris de la ciutat

Aiora (barri 12.1)

El barri d’Aiora es troba al districte de Camins al Grau (12) i rep el seu nom

del Parc d’Aiora, que es troba centre septentrional. Limita amb els carrers Sants Just i

Pastor (N), Serradora (E), avinguda del Port (S) i Dr. Manuel Candela (O), llevat l’illa

que formen els carrers Duc de Gaeta i Pobla de Farnals.

Població 22.836
Població nascuda a la ciutat 12.804
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 5.743
Competència oral passiva (>3 anys) 90,93%
Competència oral activa (>3 anys) 41,07%
Competència escrita passiva (>10 anys) 39,64%
Competència escrita activa (>10 anys) 15,83%

Albors  (barri 12.2)

El barri d’Albors es troba també al districte de Camins al Grau (12). Limita

amb els carrers Sants Just i Pastor (N) i Dr. Manuel Candela (E), i les avingudes del

Port (S) i Cardenal Benlloch (O), a més de l’illa que formen els carrers Duc de Gaeta i

Pobla de Farnals. S’hi troba el mercat d’Algirós, encara que aquesta és la

denominació del districte 13.

Població 9.107
Població nascuda a la ciutat 5.025
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Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.132
Competència oral passiva (>3 anys) 90,95%
Competència oral activa (>3 anys) 45,29%
Competència escrita passiva (>10 anys) 52,64%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,95%

Algirós (districte 13)

El districte d’Algirós està format pels barris de L’Illa Perduda, Ciutat Jardí,

L’Amistat, La Vega Baixa i La Carrasca. Limita amb el terme municipal d’Alboraia

(N), Els Poblats Marítims (E), tot seguint una línia trencada formada per la línia de

ferrocarril València-Tarragona, els carrers Enginyer Fausto Elio, Campillo de

Altobuey i, creuant l’avinguda Blasco Ibáñez, Crevillent, Alguer, Enginyer R. Janini,

Campoamor, Pere de València i Serradora (de N a S), el carrer Sants Just i Pastor (S),

l’avinguda del Cardenal Benlloch i, més enllà de Blasco Ibáñez, els carrers Clariano i

Palància, i l’avinguda de Catalunya, que es continua amb l’autopista A-7 i E-6. En

aquest districte es troba el Campus de Tarongers de la Universitat de València i el

campus principal de la Universitat Politècnica de València.

Població 41.654
Població nascuda a la ciutat 22.649
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 9.657
Competència oral passiva (>3 anys) 91,18%
Competència oral activa (>3 anys) 45,05%
Competència escrita passiva (>10 anys) 42,34%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,33%

Amistat, L’.– Vg. L’Amistat

Arrancapins  (barri 3.4)

El barri d’Arrancapins es troba al districte Extramurs (3). Limita pels carrers

Erudit Orellana i Àngel Guimerà (NO) i les instal·lacions de RENFE (SE) i el segon i
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el tercer cinturó, les avingudes de Ferran el Catòlic (NE) i Pérez Galdós (SO), llevat

de l’illa formada pel carrer Sant Vicent amb Rois de Corella. Al centre del barri es

troba l’antic Mercat d’Abastos.

Població 23.981
Població nascuda a la ciutat 13.961
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.751
Competència oral passiva (>3 anys) 92,18%
Competència oral activa (>3 anys) 51,67%
Competència escrita passiva (>10 anys) 56,96%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,81%

Bàrcena, Cases de .– Vg. Cases de Bàrcena

Benicalap (barri 16.1)

El barri de Benicalap (no confondre amb el districte homònim) té una forma

irregular, fins i ttot al N i al SO presenta una ampla extensió d’horta. Limita al N amb

camins d’horta, com ara el Cami Vell de Godella i el Camí de Montcada, que també el

tanca per llevant, junt amb l’avinguda de Joan XXIII. Al S limita amb les avingudes

del Doctor Peset Aleixandre i el General Avilés, a més de les illes que tanquen els

carrers Doctor Miguel Servet, Monestir de Poblet i l’avinguda de Pius XII, que també

el limita pel SO. A l’O, on hi ha horta, limita pel Camí Nou de Paterna, el carrer

Doctor Nicasio Benlloch, el carrer Quartell, tot creuant l’avinguda de Burjassot, el

carrer Lluís Braille i el límit amb la Ciutat Fallera.

Població 32.366
Població nascuda a la ciutat 17.017
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 9.289
Competència oral passiva (>3 anys) 85,61%
Competència oral activa (>3 anys) 31,61%
Competència escrita passiva (>10 anys) 33,13%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,44%
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Benicalap (districte 16)

El districte de Benicalap està format pel barri homònim (16.1) i la Ciutat

Fallera (16.2). Per tant, presenta els mateixos límits que el barri de Benicalap, més al

NO el Parc de Benicalap, la Ciutat Fallera, pròpiament dita, i l’horta que l’envolta al

N.

Població 38.749
Població nascuda a la ciutat 20.188
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 11.365
Competència oral passiva (>3 anys) 85,02%
Competència oral activa (>3 anys) 30,05%
Competència escrita passiva (>10 anys) 31,23%
Competència escrita activa (>10 anys) 15,21%

Benifaraig (barri 17.1)

Benifaraig és un dels Pobles del Nord, que es disposa pràcticament sobre un

eix NS, el carrer Ferrer i Bigne i un altre EO, el carrers de la Creu i Venta del Moro.

Limita al N amb els termes de Montcada i Alfara del Patriarca i al S per una zona

d’horta que arriba fins a Borbotó (barri 17.7) i Carpesa (barri 17.3), tots dos també

Pobles del Nord.

Població 948
Població nascuda a la ciutat 751
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 38
Competència oral passiva (>3 anys) 99,35%
Competència oral activa (>3 anys) 94,28%
Competència escrita passiva (>10 anys) 78,80%
Competència escrita activa (>10 anys) 32,41%

Beniferri (barri 18.2)
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Beniferri és un dels Poblats de l’Oest (18), junt amb Benimàmet. Limita amb

els districtes de Benicalap (16) (O) i Campanar (S), i es disposa a ponent de

l’Avinguda de Pius XII, prop del nou Palau de Congressos.

Població 548
Població nascuda a la ciutat 308
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 119
Competència oral passiva (>3 anys) 88,53%
Competència oral activa (>3 anys) 44,55%
Competència escrita passiva (>10 anys) 45,85%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,21%

Benimaclet (barri 14.1)

El barri de Benimaclet (no confondre amb el districte homònim) té una forma

molt irregular. Limita al N amb la línia dels FGV València-Rafelbunyol i una sèrie de

carrers en ziga-zaga, com ara el carrer Albocàsser o l’avinguda de Valladolid, que el

separen del barri del Camí de Vera (14.2). Al SE i SO el tanquen les avingudes de

Catalunya (i la seua prolongació en l’autopista A-7 i E-6) i Primat Reig, llevat de les

illes tancades al N i E pel carrer del Doctor Vicente Zaragoza i Emilio Baró.

Població 24.151
Població nascuda a la ciutat 12.406
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 6.164
Competència oral passiva (>3 anys) 92,56%
Competència oral activa (>3 anys) 47,12%
Competència escrita passiva (>10 anys) 49,14%
Competència escrita activa (>10 anys) 22,46%

Benimaclet (districte 14)

El districte de Benimaclet està format en bona part pel barri homònim (14.1) i

pel barri del Camí de Vera. Les extensions d’horta d’aquest barri tanquen el districte

pel N i per l’E, on limita amb el terme municipal d’Alboraia i l’autopista A-7 i E-6.
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Pel SO el seu límit és pràcticament l’avinguda del Primat Reig i pel NO el límit del

barri de Benimaclet i el carrer Emilio Baró.

Població 29.253
Població nascuda a la ciutat 15.288
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 7.333
Competència oral passiva (>3 anys) 93,10%
Competència oral activa (>3 anys) 45,71%
Competència escrita passiva (>10 anys) 47,48%
Competència escrita activa (>10 anys) 22,18%

Benimàmet (barri 18.1)

El barri de Benimàmet és un dels Pobles de l’Oest, junt amb Beniferri (18.2).

Limita amb els termes municipals de Burjassot (N i NE), Paterna (N i NO), límit on es

troba la Fira Mostrari Internacional.

Població 11.776
Població nascuda a la ciutat 6.635
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.927
Competència oral passiva (>3 anys) 92,10%
Competència oral activa (>3 anys) 39,78%
Competència escrita passiva (>10 anys) 41,44%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,14%

Beteró (barri 11.4)

El barri de Beteró és un dels Poblats Marítims. Es troba a l’O d’El Cabanyal-

Canyamelar. Al N i al S de la fi (actual) de l’avinguda Blasco Ibáñez.

Població 8.282
Població nascuda a la ciutat 5.085
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.762
Competència oral passiva (>3 anys) 92,38%
Competència oral activa (>3 anys) 53,35%
Competència escrita passiva (>10 anys) 52,20%
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Competència escrita activa (>10 anys) 25,52%

Borbotó (barri 17.7)

Borbotó és un dels Pobles del Nord, situat a l’esquerra del camí de Benifaraig

a Montcada. Presenta un eix NS, el camí de Borbotó a Massarrojos, i un eix EO, el

camí de Borbotó a Godella que continua pel carrer Doctor Constantino Gómez. A la

cruïlla d’ambdós eixos es troba la plaça del Moraral, encara que també ocupa un lloc

central la plaça de la Patrona. El poble està envoltat d’horta.

Població 767
Població nascuda a la ciutat 641
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 42
Competència oral passiva (>3 anys) 100,00%
Competència oral activa (>3 anys) 93,11%
Competència escrita passiva (>10 anys) 78,40%
Competència escrita activa (>10 anys) 33,94%

Botànic, El.– Vg. El Botànic

Cabanyal, El.– Vg. El Cabanyal-El Canyamelar

Calvari, El.– Vg. El Calvari

Camí de Vera (barri 14.2)

El Camí de Vera és un barri del districte de Benimaclet (14), junt al barri

homònim (14.1). Una ampla extensió d’horta tanca el barri pel N i per l’E, on limita

amb el terme municipal d’Alboraia i l’autopista A-7 i E-6. Al S del barri es troba el

camí que li dóna nom, que creua l’autopista i continua pel districte d’Algirós (de fet,
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s’hi troba un fragment major al barri de La Carrasca, però una vegada més la

denominació dels barris no és adequada a allò que inclouen). Per l’O limita pel carrer

Emilio Baró i, més al S, una sèrie de carrers en ziga-zaga, com ara el carrer

Albocàsser o l’avinguda de Valladolid, que el separen del barri de Benimaclet.

Població 5.102
Població nascuda a la ciutat 2.882
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.169
Competència oral passiva (>3 anys) 95,70%
Competència oral activa (>3 anys) 39,04%
Competència escrita passiva (>10 anys) 39,43%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,83%

Camí Fondo (barri 12.4)

El Camí Fondo és un barri del districte de Camins al Grau (12). Limita al N

amb l’avinguda del Port, que el separa dels barris d’Albors i Aiora, i a l’E amb el

carrer Lebón, d’on parteix una llarga i estreta franja formada per l’avinguda del Port i

el carrer Illes Canàries, i que arriba fins a Pintor Maella. Al S té el camí que li dóna

nom, batejat com carrer Astúries i avinguda de les Balears, entre el carrer Riu

Escalona i l’avinguda del Cardenal Benlloch. Com sol passar en altres barris, el

fragment més llarg de la via que dóna nom al barri es troba en altres, de toponímia

diferent.

Població 3.649
Població nascuda a la ciutat 1.967
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 931
Competència oral passiva (>3 anys) 90,55%
Competència oral activa (>3 anys) 41,55%
Competència escrita passiva (>10 anys) 43,23%
Competència escrita activa (>10 anys) 14,99%

Camí Real (barri 9.5)
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El Camí Real és un barri del districte de Jesús (9) de forma molt irregular, ja

que inclou un altre barri ben definit, Sant Marcel·li (9.4), al qual tanca per l’E, S i O, i

el Cementeri General, a l’O del barri. Els seus límits són una línia trencada al N,

formada per camins de l’horta al N del cementeri, l’avinguda Gaspar Aguilar, el

carrer Tomàs de Villaroya, els límits esmentats de Sant Marcel·lí i el camí Rambleta

fins a l’avinguda de Federico García Lorca, que és el nom que té l’accés del

ferrocarril València-Alacant entre l’estació central i el nou llit del Túria, el qual és el

límit al S del barri que arriba fins al carrer Campos Crespo. La línia de ferrocarril

València-Madrid creua el barri al S i delimita els dos nuclis de població més

importants: entre la via i el carrer Sant Vicent, l’antic Camí Real, i, al S, l’anomenada

Ciutat de l’Aprenent, al voltant de l’antic Institut Sant Vicent, ara José Viguer.

Població 2.574
Població nascuda a la ciutat 1.479
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 596
Competència oral passiva (>3 anys) 90,39%
Competència oral activa (>3 anys) 27,99%
Competència escrita passiva (>10 anys) 57,34%
Competència escrita activa (>10 anys) 7,04%

Camins al Grau (districte 12)

El districte de Camins al Grau està format per cinc barris, Aiora (12.1), Albors

(12.2), La Creu del Grau (12.3), Camí Fondo (12.4) i Penya-Roja (12.5), que tenen

com a límits aproximats els carrers Sants Just i Pastor (N), Serradora i Eivissa (E),

l’antic llit del Túria (S) i l’avinguda del Cardenal Benlloch i el carrer Eduardo Boscà

(O).

Població 49.151
Població nascuda a la ciutat 26.810
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 12.805
Competència oral passiva (>3 anys) 90,48%
Competència oral activa (>3 anys) 41,24%
Competència escrita passiva (>10 anys) 43,39%
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Competència escrita activa (>10 anys) 17,04%

Campanar (barri 4.1)

El barri de Campanar, forma part del districte homònim, i s’organitza al

voltant de l’antic poble, amb els límits següents: l’avinguda Pius XII (NE) (i més

enllà encara la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i la Ciutat Sanitària "La

Fe"), el llit vell del Túria (SE), l’avinguda Mestre Rodrigo i el carrer Eduardo Soler y

Pérez (SO) i l’avinguda del General Avilés (NO).

Població 13.141
Població nascuda a la ciutat 7.655
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.619
Competència oral passiva (>3 anys) 94,27%
Competència oral activa (>3 anys) 53,91%
Competència escrita passiva (>10 anys) 58,75%
Competència escrita activa (>10 anys) 27,59%

Campanar (districte 4)

El districte de Campanar inclou tres barris: Campanar (4.1), Les Tendetes (4.2)

i El Calvari (4.3), en el camí del qual es troba certament la Conselleria de Cultura,

Educació i Ciència. Limita amb l’avinguda de Burjassot (NE), el llit vell del Túria

(SE), l’avinguda Mestre Rodrigo i el carrer Eduardo Soler y Pérez (SO) i l’avinguda

del General Avilés, el carrer Monestir de Poblet, Conchita Piquer i de nou General

Avilés (NO).

Població 30.220
Població nascuda a la ciutat 16.606
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 7.144
Competència oral passiva (>3 anys) 92,27%
Competència oral activa (>3 anys) 48,71%
Competència escrita passiva (>10 anys) 52,51%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,79%
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Canyamelar, El.– Vg. El Cabanyal-El Canyamelar

Carme, El.– Vg. El Carme

Carpesa (barri 17.3)

Carpesa és un dels Pobles del Nord (districte 17). Envoltat d’horta, limita amb

diversos camins que porten als pobles de les rodalies: Camí de Carpesa a Bonrepós

(N), carrer del Reverend José Valero (E), Avinguda del Palmaret i Camí de Carpesa a

Tavernes Blanques (S) i Camí Vell de Carpesa a Borbotó i el Camí del Cep (O). El

Camí del Calvari, que continua pels carrers de l’Ermita de Sant Roc, de Carmelo

Vicent i del Mestre Cristobal León, i enllaça amb el Camí de Carpesa a Montcada

forma el seu eix NS.

Població 1.329
Població nascuda a la ciutat 920
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 234
Competència oral passiva (>3 anys) 96,56%
Competència oral activa (>3 anys) 74,41%
Competència escrita passiva (>10 anys) 44,86%
Competència escrita activa (>10 anys) 33,85%

Carrasca, La.– Vg. La Carrasca

Cases de Bàrcena (barri 17.4)

El barri de les Cases de Bàrcena és un altre dels Pobles del Nord. La zona

habitada es disposa al llarg del camí homònim, mentre que la major part de la seua
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superfície està ocupada per l’horta. El barri limita amb els termes municipals de

Vinalesa i Foios (N), Meliana (E), Almàssera (SE) i Bonrepós i Mirambell (SO i O).

Població 460
Població nascuda a la ciutat 265
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 94
Competència oral passiva (>3 anys) 96,04%
Competència oral activa (>3 anys) 75,82%
Competència escrita passiva (>10 anys) 55,50%
Competència escrita activa (>10 anys) 31,14%

Castellar, El.– Vg. El Castellar-L’Oliveral

Ciutat Fallera (barri 16.2)

El barri de la Ciutat Fallera és un dels dos que formen el districte de Benicalap

(districte 16) –l’altre és el barri també anomenat de Benicalap–. Hi ha una zona

urbana, delimitada pels carrers Carlos Cortina (NE), Salvador Cervera i altres (SE),

Francisco Morote Greus (SO) –que el separa del Parc de Benicalap– i Amadeo

Desfilis i el carrer del Foc (NO), i una ampla superfície d’horta en la part

septentrional.

Població 6.383
Població nascuda a la ciutat 3.171
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.076
Competència oral passiva (>3 anys) 82,01%
Competència oral activa (>3 anys) 22,19%
Competència escrita passiva (>10 anys) 21,66%
Competència escrita activa (>10 anys) 9,03%

Ciutat Jardí (barri 13.2)
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El barri de Ciutat Jardí es troba al districte d’Algirós (13). Limita amb el camí

del Cabanyal (N), el camí que porta a la plaça de l’Actor Enrique Rambal i, més enllà

de l’avinguda Blasco Ibáñez el carrer Músic Ginés (E), el carrer dels Sants Just i

Pastor (S) i els carrers Ramon Llull i Doctor Manuel Candela.

Població 14.597
Població nascuda a la ciutat 7.793
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.466
Competència oral passiva (>3 anys) 90,97%
Competència oral activa (>3 anys) 46,21%
Competència escrita passiva (>10 anys) 48,14%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,49%

Ciutat Universitària (barri 6.4)

El barri anomenat Ciutat Universitària forma part del districte Pla del Real (6)

i arreplega la part septentrional del Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de

València. Limita per l’avinguda Menéndez y Pelayo, el carrer Doctor Gómez Ferrer i

l’avinguda del Primat Reig (N), els carrers Palància i Rubén Darío (E), l’avinguda de

Blasco Ibáñez (S) i el principi del carrer Jaume Roig (O).

Població 2.707
Població nascuda a la ciutat 1.521
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 483
Competència oral passiva (>3 anys) 91,24%
Competència oral activa (>3 anys) 51,69%
Competència escrita passiva (>10 anys) 72,88%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,24%

Ciutat Vella (districte 1)

El districte de Ciutat Vella arreplega, com el seu nom indica, els barris de

l’antiga ciutat delimita per la muralla cristiana, que són La Seu (1.1), La Xerea (1.2),

El Carme (1.3), El Pilar (1.4), El Mercat (1.5) i Sant Francesc (1.6). Té la forma
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aproximada d’un cercle, tancat per l’anomenat primer cinturó de ronda: carrers

Blanqueries, Colom, Xàtiva i Guillem de Castre. A aquest perímetre medieval cal

afegir l’antiga Ciutadella militar, és a dir, les illes tancades pel Passeig de la

Ciutadella, el carrer del Justícia i el del General Tovar.

Població 24.027
Població nascuda a la ciutat 13.876
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.854
Competència oral passiva (>3 anys) 91,80%
Competència oral activa (>3 anys) 52,36%
Competència escrita passiva (>10 anys) 48,67%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,40%

Creu Coberta, La.– Vg. La Creu Coberta

Creu del Grau, La.– Vg. La Creu del Grau

Eixample, L’.– Vg. L’Eixample

El Botànic (barri 3.1)

El barri d’El Botànic és una part del districte Extramurs (3) i es troba, per tant,

entre el primer cinturó de ronda, aquell que tanca el districte de Ciutat Vella, i el

segon, format a ponent fonamentalment per l’avinguda de Ferran el Catòlic. Els límits

del barri són, per tant, el passeig de la Petxina (al marge dret del vell llit del Túria)

(N), el carrer Guillem de Castre (E), el primer tram del carrer de Conca (S) i

l’avinguda de Ferran el Catòlic (O). Pren el seu nom, òbviament, de l’amenaçat Jardí

Botànic.
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Població 6.168
Població nascuda a la ciutat 3,784
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 959
Competència oral passiva (>3 anys) 93,03%
Competència oral activa (>3 anys) 55,26%
Competència escrita passiva (>10 anys) 60,23%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,57%

El Cabanyal-El Canyamelar (barri 11.2)

La unitat El Cabanyal-El Canyamelar, format pel nucli tradicional d’El

Cabanyal (carrers de la Reina, de la Barraca, del Pare Lluís Navarro, etc.) i, més al N,

El Canyamelar, constitueix un dels barris dels Poblats Marítims (districte 11). De fet,

constituí fins a 1897 el municipi del Poblenou de la Mar. Limita amb el barri de la

Malva-rosa, per l’avinguda dels Tarongers i el carrer Séquia (N), la Mediterrània (E),

les instal·lacions del Port Autònom de València, és a dir, la plaça de la Duana, el

carrer Marcos Sopena i el carrer Francisco Cubells (S) i el carrer Serradora (O).

Població 21.326
Població nascuda a la ciutat 15.429
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.924
Competència oral passiva (>3 anys) 95,15%
Competència oral activa (>3 anys) 68,44%
Competència escrita passiva (>10 anys) 48,22%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,88%

El Calvari (barri 4.3)

El barri d’El Calvari es troba a la part septentrional del districte de Campanar

(4). Els seus límits són l’avinguda de Burjassot (NE), els carrers Cuirassat i Alfons

Verdeguer –que es troben a la plaça de Salvador Rueda (SE), la part N de la Ciutat

Sanitària "La Fe" i, creuant l’avinguda de Campanar, de la Conselleria de Cultura,

Educació i Ciència, és a dir, els carrers de Ricardo Mico i Monestir de Poblet (S) i el
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carrer Miquel Servet fins l’avinguda General Avilés (O). L’avinguda de Campanar el

travessa com un eix NS aproximadament.

Població 5.448
Població nascuda a la ciutat 2.632
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.661
Competència oral passiva (>3 anys) 87,55%
Competència oral activa (>3 anys) 25,20%
Competència escrita passiva (>10 anys) 32,02%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,45%

El Canyamelar.– Vg. El Cabanyal-El Canyamelar

El Carme  (barri 1.3)

El barri d’El Carme al districte Ciutat Vella (1), «resum i concentració de tots

els extrems» de la ciutat, segons Joan Francesc Mira, pren el seu nom de l’església del

mateix nom a la plaça homònima. Limita amb el carrer Blanqueries (N), al marge dret

del vell llit del Túria, la plaça dels Furs, el carrer Serrans (E), la plaça de Manises, on

és el Palau de la Generalitat, i en línia recta fins el cantó de l’església de Sant Nicolau,

al carrer de Cavallers (S); després de la Porta de Quart, el carrer Guillem de Castre li

serveix de límit (O), tot incloent així l’IVAM i els museus de La Beneficència.

Població 5.401
Població nascuda a la ciutat 3.271
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 843
Competència oral passiva (>3 anys) 94,44%
Competència oral activa (>3 anys) 58,62%
Competència escrita passiva (>10 anys) 55,01%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,47%

El Castellar-L’Oliveral (barri 19.2)
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El barri El Castellar-L’Oliveral és un dels Pobles del Sud (districte 19 de la

ciutat), que es troba al S del nou llit del riu Túria, a la dreta del Forn d’Alcedo (19.1) i

a l’esquerra –encara que més distant– de Pinedo (19.3). El llit del riu, amb l’autovia,

es el seu límit septentrional i, dins del barri, el camí de Ribas. Presenta un eix NS,

format pel carrer Principal, que continua a la plaça Verge de Lepanto, el carrer

Vicente Puchol, el carrer del Crist del Refugi, etc. Paral·lela a aquesta via hi ha a la

dreta l’avinguda del Doctor Ruiz y Comes.

Població 6.979
Població nascuda a la ciutat 5.574
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 649
Competència oral passiva (>3 anys) 98,37%
Competència oral activa (>3 anys) 83,69%
Competència escrita passiva (>10 anys) 59,88%
Competència escrita activa (>10 anys) 22,69%

El Forn d’Alcedo (barri 19.1)

El barri anomenat El Forn d’Alcedo és un dels Pobles del Sud (districte 19 de

la ciutat), que es troba al S del nou llit del riu Túria, a la dreta de la Torre (19.7) i a

l’esquerra d’El Castellar-L’Oliveral (19.2). A l’E del barri es troba l’avinguda Ausiàs

Marc (principi de l’anomenada Pista de Silla) i al S el terme municipal de Sedaví, del

qual el separa el camí Assagador de la Torre.

Població 1.303
Població nascuda a la ciutat 843
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 261
Competència oral passiva (>3 anys) 91,73%
Competència oral activa (>3 anys) 67,21%
Competència escrita passiva (>10 anys) 58,53%
Competència escrita activa (>10 anys) 33,97%

El Grau (barri 11.1)
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El barri d’El Grau forma part dels Poblats Marítims (districte 11). Està limitat

per l’avinguda del Port (N), les instal·lacions del Port, de les quals el separen els

carrers del Doctor Juan José Domine i l’avinguda Manuel Soto (E), l’antic llit del

Túria, al tram entre el Pont de Drassanes i el pont del ferrocarril València-Tarragona

(S) i l’avinguda d’Eivissa i el carrer Serradora (O). Presenta dos eixos OE, les

avingudes del Port i de França.

Població 8.041
Població nascuda a la ciutat 5.060
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.558
Competència oral passiva (>3 anys) 90,71%
Competència oral activa (>3 anys) 52,76%
Competència escrita passiva (>10 anys) 46,32%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,09%

El Mercat (barri 1.5)

El barri d’El Mercat, al districte de Ciutat Vella (1), es disposa al voltant del

Mercat Central –que li dóna el nom– i, és clar, la Llotja i l’església de Sant Joan del

Mercat (o dels Sants Joans). El seu límit, com correspon a l’estructura laberíntica

d’aquest barri antic, el forma una línia trencada, una ziga-zaga que passa per la plaça

Sant Jaume, carrer Cavallers, carrer Sant Nicolau, plaça del mateix nom, i plaça del

Forn homònim, carrers de Cadirers, de la Corregeria, dels Adobadors, de la Sabateria

dels Xiquets, plaça de Lope de Vega, i junt a l’esglesia de Santa Caterina, la plaça

homònima i el breu carrer de la Capelleria (N i NE), pel qual el límit arriba al carrer

de Sant Vicent, des de la plaça de la Reina fins al cantó del carrer Mestre Clavé (SE),

segueix per aquest i Adresadors (SO), recorre un fragment de l’avinguda Baró de

Càrcer (la popular avinguda de l’Oest), trenca novament pel carrer Beata i continua

cap al N pel carrer Maldonado, segueix per la corba que formen els carrers Peu de la

Creu i Santa Teresa, després el breu carrer dedicat a la memòria del Rei Jaume I (17

números!) (O) i el carrer Quart fins a la plaça de Sant Jaume.
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Població 2.858
Població nascuda a la ciutat 1.633
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 473
Competència oral passiva (>3 anys) 94,87%
Competència oral activa (>3 anys) 56,38%
Competència escrita passiva (>10 anys) 57,59%
Competència escrita activa (>10 anys) 14,06%

El Palmar (barri 19.5)

El Palmar és un dels Pobles del Sud (districte 19 de la ciutat), que es troba al

Parc Natural de l’Albufera. El poble té una forma allargada, segons un eix NS, amb

un parell de carrers centrals que presenten diversos noms (Francisco Monleón,

Vicente Baldobí, Redolins, etc.) i una sèrie de breus carrers transversals. El conjunt

està envoltat per la sèquia d’El Palmar, que s’uneix amb l’anomenada Carrera de la

Reina Nova.

Població 895
Població nascuda a la ciutat 827
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 31
Competència oral passiva (>3 anys) 99,43%
Competència oral activa (>3 anys) 97,26%
Competència escrita passiva (>10 anys) 67,32%
Competència escrita activa (>10 anys) 30,58%

El Perellonet (barri 19.6)

El Perellonet és un dels Pobles del Sud (districte 19 de la ciutat), situat a quasi

20 km del centre urbà. Està format per dues avingudes paral·leles a la mar,

anomenades de les Goles i de les Gavines, la qual és un fragment de la carretera

Natzaret-Oliva, i una sèrie de carrers transversals, entre la platja i el Parc Natural de

l’Albufera. El Perellonet té al N la Gola del Perellonet i al S la Gola del Perelló.

Població 865
Població nascuda a la ciutat 544
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Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 109
Competència oral passiva (>3 anys) 97,27%
Competència oral activa (>3 anys) 73,07%
Competència escrita passiva (>10 anys) 60,42%
Competència escrita activa (>10 anys) 29,15%

El Pilar (barri 1.4)

El barri del Pilar rep el seu nom de l’església i la plaça homònimes que es

troben a ponent del districte Ciutat Vella (1). Limita amb el carrer de Quart (N), amb

una sèrie de carrers que el separen del barri d’El Mercat (1.5), que són el carrer Rei

Jaume (ja ha estat assenyalat el contrast entre la brevetat de la via i la magnitud del

personatge), els carrers Santa Teresa i Peu de la Creu, que formen una corba, el carrer

Maldonado i el carrer Beata, que arriba fins a l’avinguda Baró de Càrcer (la popular

avinguda de l’Oest) (límit E del barri), el carrer de l’Hospital (S) i el primer cinturó de

ronda, el carrer Guillem de Castre (O).

Població 3.861
Població nascuda a la ciutat 1.993
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 831
Competència oral passiva (>3 anys) 81,14%
Competència oral activa (>3 anys) 42,60%
Competència escrita passiva (>10 anys) 26,41%
Competència escrita activa (>10 anys) 9,02%

El Pla del Real (districte 6)

El districte d’El Pla del Real (6) està format per quatre barris: Exposició (6.1),

Mestalla (6.2), Jaume Roig (6.3) i Ciutat Universitària (6.4), els quals formen un

rombe que té com a costats les avingudes Primat Reig (NE), Cardenal Benlloch i

Eduardo Boscà (SE), el Passeig de l’Albererda i el vell llit del Túria (SO) i els carrers

General Elio i Cavanilles, que el separen del Vivers Municipals o Jardins del Real.

Creua el districte l’avinguda Blasco Ibáñez (l’anomenat també Passeig València al

Mar), un projecte reclamat per l’escriptor en la seua activitat política (vg. supra).
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Població 30.401
Població nascuda a la ciutat 16.364
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 5.996
Competència oral passiva (>3 anys) 89,75%
Competència oral activa (>3 anys) 44,16%
Competència escrita passiva (>10 anys) 55,83%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,94%

El Pla del Remei (barri 2.2)

El poema «Reportatge» del Llibre de Meravelles de Vicent Andrés Estellés

comença: «Es plantava la fira en el Pla del Remei / Era una fira humil, la fira de

Nadal, / feta de llums modestos i de modestes músiques, / cavallets de cartó i llocs de

tir al blanc, / i al costat el silenci impressionant del riu ...». També «No me’n recorde»

comença amb idèntic primer vers. El Pla del Remei és un dels barris del districte

L’Eixample (2). Limita amb el vell llit del Túria, des de l’anomenat Pont de Calatrava

fins al pont d’Aragó (NE), l’avinguda de Marqués del Túria (SE), el carrer de Russafa

(SO) i els carrers Colom i del Justícia (NO). Aproximadament al centre del barri es

troba el Mercat de Colom.

Població 7.700
Població nascuda a la ciutat 4.834
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.018
Competència oral passiva (>3 anys) 91,28%
Competència oral activa (>3 anys) 44,76%
Competència escrita passiva (>10 anys) 44,07%
Competència escrita activa (>10 anys) 14,59%

El Saler (barri 19.4)

El Saler és considerat un barri dels Pobles del Sud (districte 19 de la ciutat).

Està format per una sèrie de nuclis de vivendes entre la Mar Mediterrània i les sèquies

i el llac de l’Albufera, que estan units per diverses vies paral·leles a la línia de costa,
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com ara l’autopista d’El Saler, i la carrertera d’El Saler, que pren el nom d’avinguda

dels Pinars, i és un fragment de la carretera Natzaret-Oliva.

Població 1.005
Població nascuda a la ciutat 586
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 222
Competència oral passiva (>3 anys) 93,61%
Competència oral activa (>3 anys) 61,69%
Competència escrita passiva (>10 anys) 55,55%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,66%

Els Orriols (barri 15.1)

Els Orriols és un barri del districte de Rascanya (15), amb una forma irregular.

Al N del barri està el Monestir de Sant Miquel dels Reis. Per l’E continua amb una

línia irregular que passa pel carrer Arquitecte Rodríquez i arriba a a plaça dels

Germans Bécquer i el carrer Motilla del Palancar. Al S limita, com el districte, amb

l’avinguda del Primat Reig. Per l’O el tanca una línia trencada, en ziga-zaga, que

passa per l’avinguda de la Constitució, carrer del Duc de Mandas, de Sant Joan

Bosco, de Joan de la Penya, de Santiago Rusiñol, etc.

Població 16.638
Població nascuda a la ciutat 8.738
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 4.793
Competència oral passiva (>3 anys) 90,05%
Competència oral activa (>3 anys) 33,90%
Competència escrita passiva (>10 anys) 34,94%
Competència escrita activa (>10 anys) 12,43%

En Corts (barri 10.2)

En Corts és un barri del districte Quatre Carreres (10), que pren el seu nom de

l’antiga carrera En Corts. Té la forma aproximada d’un rombe que limita amb el

carrer Sapadors (NE), l’avinguda de la Plata (SE), irregular fins el límit amb
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l’avinguda Ausiàs Marc (el principi de la Pista de Silla) (SO) i l’avinguda de Peris i

Valero (NO).

Població 11.242
Població nascuda a la ciutat 6.817
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.287
Competència oral passiva (>3 anys) 93,11%
Competència oral activa (>3 anys) 46,51%
Competència escrita passiva (>10 anys) 32,01%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,50%

Exposició (barri 6.1)

El barri de l’Exposició, del districte Pla del Real (6), pren el seu nom de l’antic

recinte de l’Exposició Regional. Limita amb l’avinguda Blasco Ibáñez (N), de Suècia

i el carrer del Naturalista Rafael Cisternes (E), el d’Amadeu de Saboia i el principi del

carrer Armando Palacio Valdés, el passeig de la Ciutadella (S) i el carrer General Elio

(O). Inclou, per tant, la part meridional del Campus Blasco Ibáñez de la Universitat de

València, els Jardins de Monfort i, fins i tot, el fragment de l’antic llit del Túria entre

el Pont del Real i l’anomenat Pont de Calatrava.

Població 7.117
Població nascuda a la ciutat 4.028
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.145
Competència oral passiva (>3 anys) 90,40%
Competència oral activa (>3 anys) 48,07%
Competència escrita passiva (>10 anys) 57,07%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,00%

Extramurs  (districte 3)

El districte d’Extramurs està format pels barris d’El Botànic (3.1), La Roqueta

(3.2), La Petxina (3.3) i Arrancapins (3.4), i es disposa entre el primer cinturó de

ronda (la muralla) i el tercer, que per ponent i al S del vell llit del riu està format per
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les avingudes de Pérez Galdós i César Giorgeta. Al N limita amb el marge del vell llit

del riu, és a dir, el passeig de la Petxina, i al sud amb l’anomenada avinguda Federico

García Lorca, que és l’accés ferroviari a l’Estació del Nord (per cert, que aquest nom,

de tot punt inexacte per la ubicació de l’estació i del seu accés, obert al migdia, més

encara quan hi havia una altra important estació, la d’Aragó, al N del riu, potser

derive del nom de la Companyia de Ferrocarrils del Nord d’Espanya, i s’hauria

mantingut durant el període de la RENFE, per una combinació d’abreviatura i

distracció toponòmica).

Població 49.670
Població nascuda a la ciutat 29.271
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 7.801
Competència oral passiva (>3 anys) 92,71%
Competència oral activa (>3 anys) 52,93%
Competència escrita passiva (>10 anys) 58,11%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,19%

Faitanar (barri 19.8)

Faitanar és un dels Pobles del Sud (districte 19), els quals es troben al S del

nou llit del Túria. Faitanar ocupa la posició més occidental, enfrontat als barris de

Sant Isidre (8.2) i Camí Real (9.5), que es troben a la banda esquerra. La major part de

la seua extensió l’ocupa l’horta i una població molt dispersa. El nom deriva

probablement d’un dels braçals de la séquia de Quart, l’anomenat Quart-Faitanar.

Població 240
Població nascuda a la ciutat 129
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 79
Competència oral passiva (>3 anys) 81,17%
Competència oral activa (>3 anys) 57,32%
Competència escrita passiva (>10 anys) 52,63%
Competència escrita activa (>10 anys) 15,78%
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Favara (barri 8.5)

Favara és un dels barris del districte de Patraix (8), que pren el seu nom de la

séquia homònima, que és una de les séquies de la dreta del riu (junt amb Quart,

Mislata i Rovella). La sèquia, actualment coberta, travessa el barri per la seua part

NO, i certament recorre una distància major en altres barris que no han estat

anomenats així. Limita amb l’avinguda Gaspar Aguilar (popularment, camí del

Cementeri) (E), una línia irregular que passa per l’horta al N del Cementeri General

(un nou cinturó de ronda meridional) (S) i el carrer Campos Crespo (O i N). S’hi troba

l’Hospital «Peset Aleixandre».

Població 2.928
Població nascuda a la ciutat 1.611
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 691
Competència oral passiva (>3 anys) 92,05%
Competència oral activa (>3 anys) 48,77%
Competència escrita passiva (>10 anys) 43,09%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,79%

Fonteta de Sant Lluís, La.– Vg. La Fonteta de Sant Lluís

Fontsanta, La.– Vg. La Fontsanta

Forn d’Alcedo, El.– Vg. El Forn d’Alcedo

Gran Via (barri 2.3)

Gran Via és un barri del districte L’Eixample (2), que pren el seu nom de la

Avinguda Marqués del Túria, que el tanca pel NO, una de les «grans vies» de la

ciutat, junt a l’avinguda de Ferran el Catòlic, que marcaren el seu eixamplament.
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Limita amb la vora del vell llit del riu, és a dir, l’avinguda Jacinto Benavente i amb

l’avinguda Antic Regne de València (abans dedicada a un notable feixista). Els seus

carrers es disposen en la forma quadriculada, característica dels barris d’eixample.

Població 13.002
Població nascuda a la ciutat 7.990
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.908
Competència oral passiva (>3 anys) 91,27%
Competència oral activa (>3 anys) 50,11%
Competència escrita passiva (>10 anys) 54,75%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,33%

Grau, El.– Vg. El Grau

Hort de Senabre, L’.– Vg. L’Hort de Senabre

Illa Perduda, L’.– Vg. L’Illa Perduda

Jaume Roig (barri 6.3)

El barri Jaume Roig s’organitza al voltant del carrer homònim, al districte d’El

Pla del Real (6), que el creua com un eix NS. Limita amb l’avinguda del Primat Reig

(N), el carrer del Doctor Gómez Ferrer (E), l’avinguda Menéndez y Pelayo i, pel

carrer Jaume Roig, l’avinguda Blasco Ibáñez (S) i el carrer Calatrava (O), a més d’una

illa al N de Primat Reig, entre el carrer Cavanilles i l’avinguda Emilio Baró.

Població 7.128
Població nascuda a la ciutat 4.090
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.373
Competència oral passiva (>3 anys) 88,84%
Competència oral activa (>3 anys) 39,96%
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Competència escrita passiva (>10 anys) 56,76%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,18%

Jesús  (districte 9)

El districte de Jesús es troba al S de la ciutat. Pren el seu nom del carrer Jesús,

encara que  només un breu fragment del qual es troba al districte, més concretament el

tram entre l’avinguda César Giorgeta i la plaça de Jesús (en algun temps anomenada

del Doctor Marco Merenciano, encara que aquesta denominació fou traslladada a una

altra plaça). El carrer i la plaça s’anomenen així perquè portaven a l’església de Santa

Maria de Jesús (abreviada: de Jesús), annexa a l’Hospital Psiquiàtric del Pare Jofré (el

Manicomi de Jesús). El districte inclou els barris de La Raiosa (9.1), L’Hort de

Senabre (9.2), La Creu Coberta (9.3), Sant Marcel·lí (9.4) i Favara (9.5), ubicats entre

l’avinguda César Giorgeta (N), l’avinguda Federico García Lorca (E), el nou llit del

Túria (S) i una línia irregular formada per la prolongació de Campos Crespo, la zona

d’horta al N del Cementeri General, l’avinguda Gaspar Aguilar i l’esmentat carrer de

Jesús.

Població 50.129
Població nascuda a la ciutat 27.451
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 12.189
Competència oral passiva (>3 anys) 91,04%
Competència oral activa (>3 anys) 43,63%
Competència escrita passiva (>10 anys) 46,06%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,12%

L’Amistat (barri 13.3)

El barri de L’Amistat es troba al SO del districte d’Algirós (13). Té una forma

pràcticament quadrada, que limita amb l’avinguda Blasco Ibáñez (N), els carrers

Doctor Manuel Candela (E) i Sants Just i Pastor (S) i l’avinguda del Cardenal

Benlloch (O), amb el carrer Yecla com a eix diagonal.
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Població 7.845
Població nascuda a la ciutat 4.050
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.011
Competència oral passiva (>3 anys) 88,72%
Competència oral activa (>3 anys) 40,78%
Competència escrita passiva (>10 anys) 45,15%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,03%

L’Eixample (districte 2)

L’Eixample és un districte format per tres barris: Russafa (2.1), El Pla del

Remei (2.2) i La Gran Via (2.3), ubicats entre el llit vell del Túria (NE), les avingudes

Peris i Valeri (SE) i Federico García Lorca (l’accés ferroviari a l’Estació del Nord)

(O) i el carrer Colom (NO). Llevat del nucli antic de Russafa, al voltant de l’església

de Sant Valer (i que més bé arreplega el culte a Sant Blai), tot el districte presenta

l’estructura quadriculada pròpia dels barris d’eixample. Amb un eix diagonal

incomplet, l’avinguda de l’Antic Regne de València, i un altre central, la Gran Via o

avinguda Marqués del Túria, on es pot percebre més que en qualsevol alter lloc de la

ciutat, «un gust i un aire burgès», com escriu Joan F. Mira.

Població 45.082
Població nascuda a la ciutat 27.112
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 6.956
Competència oral passiva (>3 anys) 91,58%
Competència oral activa (>3 anys) 50,46%
Competència escrita passiva (>10 anys) 50,19%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,48%

L’Hort de Senabre  (barri 9.2)

La distracció toponímica i urbanística habitual permet que el barri de L’Hort

de Senabre no incloga aquest petit jardí, llargament reclamat pel veïnat en quedar

abandonada la villa de propietari homònim, que està a la plaça dedicada al misioner

"Santi" Suarez al barri de La Creu Coberta (9.3). Els seus límits són el carrer Marqués
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de Bellet (N), una línia trencada, formada pels carrers de Sant Vicent, Joaquín

Navarro, Llanera de Ranes i Carters (tot just deixant fora l’hort esmentat i tot el grup

de vivendes de La Valvanera) (E), fins a l’avinguda Tomàs de Villaroya (S). Des de la

plaça situada davant la porta principal del Cementeri General, el límit del barri puja

per l’avinguda Gaspar Aguilar (O).

Població 16.938
Població nascuda a la ciutat 9.462
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 4.096
Competència oral passiva (>3 anys) 88,54%
Competència oral activa (>3 anys) 41,07%
Competència escrita passiva (>10 anys) 40,61%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,17%

L’Illa Perduda (barri 13.1)

El barri L’Illa Perduda es troba al districte d’Algirós (13). Limita, de N a E,

amb l’avinguda Blasco Ibáñez i una línia trencada que el separa del barri de La

Malva-rosa i que formen els carrers Crevillent, Alguer, Enginyer R. Janini,

Campoamor, Pere de València i Serradora (de N a S). Al S del barri hi ha el carrer

Sants Just i Pastor i el carrer Músic Ginés a l’O.

Població 9.508
Població nascuda a la ciutat 5.617
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.163
Competència oral passiva (>3 anys) 92,87%
Competència oral activa (>3 anys) 45,41%
Competència escrita passiva (>10 anys) 24,49%
Competència escrita activa (>10 anys) 14,15%

L’Oliveral.– Vg. El Castellar-L’Oliveral
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L’Olivereta (districte 7)

L’Olivereta és el districte 7 de la ciutat. Presenta un eix NS, el carrer Nou

d’Octubre i l’avinguda de les Tres Creus, i un altre EO, l’avinguda del Cid (en altre

temps, anomenada de Castilla i que és el principi de l’A-3). Els límits del districte són

el terme municipal de Mislata i el vell llit del riu Túria (N), l’avinguda de Pérez

Galdós (E), el carrer Tres Forques (S) i els termes de Xirivella i Mislata, abans

d’arribar al llit nou del riu) (O). En cadascú dels quadrants determinats pels eixos hi

ha un dels barris del districte, segon el moviment del rellotge: Nou Moles (7.1), Tres

Forques (7.3), La Fontsanta (7.4) i La Llum (7.5), i Soternes (7.2).

Població 48.905
Població nascuda a la ciutat 25.527
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 13.035
Competència oral passiva (>3 anys) 89,45%
Competència oral activa (>3 anys) 39,61%
Competència escrita passiva (>10 anys) 43,13%
Competència escrita activa (>10 anys) 15,86%

La Carrasca (barri 13.5)

La Carrasca, que pren el seu nom de la parada del tradicional trenet,

actualment tramvia, i aquesta, òbviament, d'un arbre, a hores d'ara inexistent, és un

barri del districte Algirós, format al N per una zona amb horta i el Campus de

Tarongers de la Universitat de València i al S per les edificacions en la banda

esquerra de Blasco Ibáñez, entre el barri de La Malvarrosa (E) i el carrer Ramon Llull

(O).

Població 3.387
Població nascuda a la ciutat 1.764
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 752
Competència oral passiva (>3 anys) 89,64%
Competència oral activa (>3 anys) 49,71%
Competència escrita passiva (>10 anys) 41,67%
Competència escrita activa (>10 anys) 15,06%
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La Creu Coberta (barri 9.3)

La Creu Coberta és un dels barris del districte Jesús, que pren el seu nom

d’una de les creus que assenyalaven els límits de la ciutat, més concretament de la

meridional, que es troba al carrer de Sant Vicent, en la cruïlla amb el carrer Torre

Macana (nom que indica un vestigi arquitectònic desaparegut). Limita amb el carrer

dedicat a la Pianista Amparo Iturbi, filla de l’eminent músic, l’avinguda del Poeta

Federico García Lorca (E), el camí Rambleta i Tomàs de Villaroya (S), els carrers

Carters, Joaquín Navarro i Sant Vicent (O).

Població 6.767
Població nascuda a la ciutat 3.645
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.649
Competència oral passiva (>3 anys) 92,17%
Competència oral activa (>3 anys) 47,75%
Competència escrita passiva (>10 anys) 53,96%
Competència escrita activa (>10 anys) 23,02%

La Creu del Grau (barri 12.3)

La Creu del Grau és un dels barris del districte Camins al Grau (12), que limita

amb l’avinguda del Port (N), el carrer Eivissa (E), el camí Fondo del Grau i

l’avinguda de les Balears (S), i el carrer Lebon (O), llevat de l’estreta franja atribuïda

al barri Camí Fondo (12.4), que ja ha estat descrita.

Població 12.416
Població nascuda a la ciutat 6.417
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.715
Competència oral passiva (>3 anys) 89,64%
Competència oral activa (>3 anys) 38,13%
Competència escrita passiva (>10 anys) 42,80%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,49%
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La Fonteta de Sant Lluís (barri 10.4)

La Fonteta de Sant Lluís és un dels barris al S del districte de Quatre Carreres

(10). Format per una gran extensió d’horta i un nucli de vivendes, al N de les

instal·lacions ferroviàries i a l’E de l’avinguda d’Ausiàs Marc (Pista de Silla).

Població 3.030
Població nascuda a la ciutat 2.103
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 523
Competència oral passiva (>3 anys) 96,50%
Competència oral activa (>3 anys) 62,38%
Competència escrita passiva (>10 anys) 42,58%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,55%

La Fontsanta (barri 7.4)

El barri de la Fontsanta es troba al districte de L’Olivereta i pren el nom de la

Mare de Déu homònima, de culte en terres de Múrcia, a la qual està dedicat un dels

barris més característics dels que s’hi construïren per allotjar l’immigració dels anys

50 i 60. Limita amb les instal·lacions de l’Hospital General (N), les avinguda dels

Tres Creus (E) i de les Tres Forques (S) i el complexe educatiu de La Misericòrdia

(antiga Casa de La Misericòrdia) (O).

Població 4.007
Població nascuda a la ciutat 2.346
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.012
Competència oral passiva (>3 anys) 89,06%
Competència oral activa (>3 anys) 26,19%
Competència escrita passiva (>10 anys) 26,54%
Competència escrita activa (>10 anys) 6,97%

La Gran Via.– Vg. Gran Via
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La Llum (barri 7.5)

La Llum és un dels barris dels districte de L’Olivereta (7), la gènesi del qual és

anàloga a la del barri de La Fontsanta (7.4), descrit adés. Limita amb l’Hospital

General i el barri esmentat (O), el terme municipal de Xirivella (SO) i l’avinguda del

Cid (N).

Població 4.344
Població nascuda a la ciutat 2.113
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.296
Competència oral passiva (>3 anys) 78,02%
Competència oral activa (>3 anys) 30,70%
Competència escrita passiva (>10 anys) 44,93%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,99%

La Malva-rosa (barri 11.3)

La Malva-rosa és un dels barris dels Poblats Marítims (districte 11). Limita al

N amb el terme municipal d’Alboraia, del qual el separa el carrer Arnau de Vilanova

(per cert que és una qüestió debatuda si la Vilanova de l’eminent físic medieval era la

Vilanova del Grau o un altre poble homònim).

Població 13.492
Població nascuda a la ciutat 8.593
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.014
Competència oral passiva (>3 anys) 92,18%
Competència oral activa (>3 anys) 52,43%
Competència escrita passiva (>10 anys) 35,13%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,81%

La Petxina (barri 3.3)

El barri de La Petxina es troba al districte d’Extramurs (3). Pren el seu nom del

Passeig de la Petxina, al marge dret del vell llit del riu, que és el seu límit
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septentrional, concretament entre els ponts de Campanar i d’Ademús. Es tanca a més

per l’avinguda Ferran el Catòlic (NE) i la de Pérez Galdós (SO) i pels carrers Erudit

Orellana i Àngel Guimerà (SE).

Població 15.391
Població nascuda a la ciutat 9.128
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.504
Competència oral passiva (>3 anys) 92,99%
Competència oral activa (>3 anys) 53,21%
Competència escrita passiva (>10 anys) 59,84%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,78%

La Punta (barri 10.6)

La Punta és (per ara, i si no es realitzen els projectes del megaport) un barri del

districte Quatre Carreres (10), que es troba al S del districte i del barri de Natzaret

(11.5), en una zona d’horta i població dispersa que té com a límit meridional el nou

llit del riu Túria.

Població 6.685
Població nascuda a la ciutat 4.343
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.254
Competència oral passiva (>3 anys) 94,46%
Competència oral activa (>3 anys) 55,20%
Competència escrita passiva (>10 anys) 47,64%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,30%

La Raiosa (barri 9.1)

La Raiosa és el barri més septentrional del districte de Jesús (9), que limita

amb l’avinguda César Giorgeta (N), l’avinguda del Poeta Federico García Lorca, el

carrer Pianista Amparo Iturbi i el carrer de Sant Vicent (E), el carrer Marqués de

Bellet (S) i l’avinguda Gaspar Aguilar i el carrer Jesús (O). Pren el seu nom d’un

raval àrab.
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Població 13.696
Població nascuda a la ciutat 7.530
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.890
Competència oral passiva (>3 anys) 93,27%
Competència oral activa (>3 anys) 47,73%
Competència escrita passiva (>10 anys) 44,21%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,79%

La Roqueta (barri 3.2)

El barri de La Roqueta pren el seu nom de l’església de Sant Vicent Màrtir,

aixecada al lloc de la Roqueta. Segons la tradició hi va ser enterrat el màrtir patró de

la cristiandat valenciana (per altra banda, sempre representat lligat a una roda de

molí), a la vora de la qual hi ha una estàtua de Sant Vicent Màrtir (abans ubicada a la

plaça de Sant Agustí), molt més marginal que la dedicada al Cid Campeador. Limita,

com el barri d’El Botànic, que també està al mateix districte Extramurs (3), amb el

primer cinturó de ronda (NE), és a dir, els carrers Guillem de Castre i Xàtiva, i

l’avinguda de Ferran el Catòlic (SO), el primer tram del carrer de Conca (NO) i el

carrer Alacant, entre la Plaça de Bous i l’Estació del Nord.

Població 4.130
Població nascuda a la ciutat 2.398
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 587
Competència oral passiva (>3 anys) 94,33%
Competència oral activa (>3 anys) 55,75%
Competència escrita passiva (>10 anys) 55,13%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,03%

La Saidia (districte 5)

La Saidia és un districte de la ciutat format pels barris de Marxalenes (5.1),

Morvedre (5.2), Trinitat (5.3), Tormos (5.4) i Sant Antoni (5.5), que limita

pràcticament amb l’avinguda del Primat Reig i el carrer Cofrents (N), el carrer
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Cavanilles (E), el vell llit del riu Túria (S), i les avingudes de Burjassot i del Doctor

Peset Aleixandre (O).

Població 46.830
Població nascuda a la ciutat 25.848
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 10.417
Competència oral passiva (>3 anys) 92,26%
Competència oral activa (>3 anys) 46,79%
Competència escrita passiva (>10 anys) 48,77%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,26%

La Seu (barri 1.1)

La Seu és el primer barri de la ciutat del districte Ciutat Vella, on hi havia el

primitiu enclavament de la València romana. S’hi troba el Palau de la Generalitat,

amb la Presidència del Consell, la Seu arquebisbal i altres destacades institucions.

Limita amb el vell llit del Túria, entre la Porta de Serrans i l’antiga porta de Bab as-

Sahar, on flameja per primera vegada la senyera, és a dir, la plaça dels Furs, el carrer

del Pintor López, la plaça del Poeta Llorente, el carrer Trinitaris, i, cap al S, en una

línia trencada que segueix aproximadament el carrer d’Avellanes, fins al carrer del

Mar i el carrer de la Pau (per cert, on hi ha el carrer dedicat a la memòria de Joan

Lluís Vives, l’intel·lectual valencià més conegut arreu del món, la celebritat del qual

contrasta amb la brevetat de la via –10 números!–). Des de la Plaça de la Reina, el

límit del barri descriu la mateixa línia trencada cap al N que el separa del barri d’El

Mercat i que ja ha estat descrita: el breu carrer de la Capelleria, les places de Santa

Caterina i de Lope de Vega, el breu carrer de la Sabateria dels Xiquets, els carrers

amb noms gremials, dels Adobadors, de la Corregeria, de Cadirers, la plaça del Forn

de Sant Nicolau, la plaça dedicada al mateix sant, on arriba els dilluns la seua beateria

(O) i, ja en el límita amb el barri d’El Carme, una línia que passa pel carrer Serrans

(O) i arriba a la Plaça dels Furs.

Població 2.514
Població nascuda a la ciutat 1.375
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Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 368
Competència oral passiva (>3 anys) 95,54%
Competència oral activa (>3 anys) 58,61%
Competència escrita passiva (>10 anys) 49,05%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,63%

La Torre  (barri 19.7)

La Torre és un dels Pobles del Sud (districte 19), ubicat en el Camí Reial

(continuació de Sant Vicent), entre els barris de Faitanar (esquerra) i el Forn d’Alcedo

(dreta).

Població 5.186
Població nascuda a la ciutat 2.917
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.245
Competència oral passiva (>3 anys) 91,02%
Competència oral activa (>3 anys) 48,91%
Competència escrita passiva (>10 anys) 48,68%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,56%

La Vega Baixa (barri 13.4)

La Vega Baixa és un barri del districte Algirós (13). Limita amb els carrers

Palància, Clariano i Albalat dels Tarongers (al N), Ramon Llull (E), l’avinguda

Blasco Ibáñez (S) i Rubén Darío (O).

Població 6.317
Població nascuda a la ciutat 3.425
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.265
Competència oral passiva (>3 anys) 93,07%
Competència oral activa (>3 anys) 44,74%
Competència escrita passiva (>10 anys) 52,89%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,75%

La Xerea (barri 1.2)
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El barri de La Xerea del districte Ciutat Vella (1) deriva d’un petit raval

islàmic, que té com a centre la plaça de Sant Bult, on fou trobada una imatge de

Nostre Senyor (el Sant Bult). Limita amb el vell riu del Túria (N). Després d’incloure

l’antiga Ciutadella militar, el carrer del Justícia, la Plaça Porta de la Mar, i la part

meridional de La Glorieta, el límit continua pel principi del carrer de la Pau, en la

plaça Alfons el Magnànim, i, pel carrer de l’Olivera (per cert, esmentat als Diàlegs de

Joan Lluís Vives), i el carrer Bonaire. Arriba així a la plaça Els Pinazo on (paradoxes

de la història) comença a incloure l’antic call (tot just en aquesta plaça ha estat

trobada una necròpolis jueva). Continua per la part meridional de l’edifici central de

la Universitat de València, carrer Salvà, i pel carrer de l’Ambaixador Vich i la

cantonada de Fernando García Sanchis fins la porta del Palau del Marqués de Dos

Aigües, i pel carrer homònim segueix en una línia irregular que el separa del barri de

La Seu, la part principal de la qual seria el carrer d’Avellanes, arriba al carrer de

Trinitaris i, a la plaça dedicada al Poeta Llorente (amb l’estàtua del pintor Ribera –el

poeta té la seua estàtua en un altre carrer i el pintor té un altre carrer dedicat,

lògicament sense la seua estàtua: paradoxes d’aquesta ciutat).

Població 3.861
Població nascuda a la ciutat 2.209
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 633
Competència oral passiva (>3 anys) 91,98%
Competència oral activa (>3 anys) 43,25%
Competència escrita passiva (>10 anys) 40,04%
Competència escrita activa (>10 anys) 10,39%

Les Moreres (barri 11.6)

Les Moreres és un dels barris del districte anomenat Poblats Marítims (11),

que pren el seu nom del camí (anomenat Passeig) de les Moreres, que marxa pel

marge dret del vell llit del riu del Túria, atalla la seua darrera corba i s’adreça en línia

recta fins al N del barri de Natzaret. El barri ocupa pràcticament la zona d’horta i

població dispersa entre el vell llit i l’anomenada Autopista a El Saler (V-15).
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Població 1.217
Població nascuda a la ciutat 794
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 583
Competència oral passiva (>3 anys) 91,68%
Competència oral activa (>3 anys) 44,31%
Competència escrita passiva (>10 anys) 23,08%
Competència escrita activa (>10 anys) 6,84%

Les Tendetes (barri 4.2)

Les Tendetes és un barri del districte de Campanar (4), al N del vell llit del

Túria. Limita amb l’avinguda de Burjassot (NE) i el marge esquerre del riu,

concretament el carrer Mauro Guillem i l’avinguda de Menéndez Pidal (SE); el carrer

de Ricardo Mico el separa de l’Estació Central d’Autobusos (SO) i, en passar el carrer

Joaquin Ballester, també de la Ciutat Sanitària «La Fe»; per últim, el tanquen els

carrers Cuirassat i Alfons Verdeguer –que es troben a la plaça de Salvador Rueda–

(NO).

Població 5.673
Població nascuda a la ciutat 3.020
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.412
Competència oral passiva (>3 anys) 90,74%
Competència oral activa (>3 anys) 47,48%
Competència escrita passiva (>10 anys) 47,70%
Competència escrita activa (>10 anys) 23,20%

Llum, La.– Vg. La Llum

Malilla (barri 10.3)

El barri de Malilla està al districte de Quatre Carreres, i pren el nom de la

carrera Malilla, que marxa des de l’avinguda Peris i Valero fins al vell llit del riu. El
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barri limita amb l’avinguda Ausiàs Marc –el principi de la Pista de Silla– (E), una

línia que passa pel carrer Illa Cabrera i arriba a la carrera Malilla i, més enllà de la

línia de ferrocarril a Saragossa i Barcelona (S), fins a l’avinguda del Poeta de

Federico García Lorca (O).

Població 16.976
Població nascuda a la ciutat 9.665
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.962
Competència oral passiva (>3 anys) 91,07%
Competència oral activa (>3 anys) 40,58%
Competència escrita passiva (>10 anys) 51,68%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,17%

Malva-rosa, La.– Vg. La Malva-rosa

Marxalenes (barri 5.1)

El barri de Marxalenes és el més occidental del districte La Saidia (5). Limita

amb la línia del FGV (N), l’avinguda de la Constitució (E), el carrer Pla de Saidia i

l’avinguda de Burjassot (S) i aquesta i la del Doctor Peset Aleixandre (O).

Població 11.782
Població nascuda a la ciutat 6.271
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.957
Competència oral passiva (>3 anys) 93,01%
Competència oral activa (>3 anys) 42,78%
Competència escrita passiva (>10 anys) 49,29%
Competència escrita activa (>10 anys) 21,37%

Massarojos (barri 17.6)

És un dels Pobles del Nord (districte 17), fins i tot el més septentrional dels

barris valencians. Al N i a l’E limita amb el terme municipal de Montcada i al S i a
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l’O, en direcció a Rocafort, presenta una zona d’horta que pertany al terme municipal

de València. L’eix NO-SE està format pels carrers Senent Ibáñez i General Ibáñez

Alonso, que formen les places d’El Somniador i els Màrtirs. L’eix NE-SO el forma el

carrer Doctor Andrés Piquer que enllaça amb el carrer Rocafort.

Població 1.139
Població nascuda a la ciutat 774
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 125
Competència oral passiva (>3 anys) 97,57%
Competència oral activa (>3 anys) 81,97%
Competència escrita passiva (>10 anys) 66,82%
Competència escrita activa (>10 anys) 29,09%

Mauella (barri 17.5)

És un dels Pobles del Nord (districte 17), de fet la més menuda d’aquestes

aglomeracions disperses per la subcomarca de L'Horta Nord.

Població 73
Població nascuda a la ciutat 44
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 10
Competència oral passiva (>3 anys) 98,61%
Competència oral activa (>3 anys) 84,72%
Competència escrita passiva (>10 anys) 18,57%
Competència escrita activa (>10 anys) 14,28%

Mercat, El.– Vg. El Mercat

Mestalla (barri 6.2)

El barri de Mestalla pren el seu nom de l’estadi de futbol del València CF,

conegut com el camp de Mestalla o de Luis Casanova, que el pren d’una de les

séquies septentrionals del Túria (les séquies de l’esquerra del riu són també Tormos i
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Rascanya). El seu eix NS està format per l’avinguda d’Aragó, anomenada així perquè

s’hi trobava fins els anys 60 l’estació de ferrocarrils de la línia d’Aragó i els tallers

annexos. El barri limita amb l’avinguda Blasco Ibáñez (N), l’avinguda del Cardenal

Benlloch i el carrer Eduardo Soler (E), el marge septentrional del vell llit del riu, fins

al pont anomenat de Calatrava i, després, una línia trencada que el separa del barri

d’Exposició (6.1) i que passa per l’avinguda de Suècia, el carrer del Naturalista Rafael

Cisternes, el d’Amadeu de Saboia i el principi del carrer Armando Palacio Valdés

(O).

Població 13.449
Població nascuda a la ciutat 6.725
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.995
Competència oral passiva (>3 anys) 89,60%
Competència oral activa (>3 anys) 42,81%
Competència escrita passiva (>10 anys) 51,13%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,84%

Montolivet (barri 10.1)

Montolivet és un barri del districte de Quatre Carreres (10), amb la forma d’un

rombe, que limita amb el llit vell del Túria, carrer de l’Alcalde Reig i principi de

l’autopista d’El Saler (NE), l’avinguda de la Plata (SE), el carrer de Sapadors (SO) i

l’avinguda Peris i Valero (NO). S’hi troba el mercat de Montolivet.

Població 19.537
Població nascuda a la ciutat 11.875
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.732
Competència oral passiva (>3 anys) 94,10%
Competència oral activa (>3 anys) 49,64%
Competència escrita passiva (>10 anys) 46,69%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,35%

Moreres, Les.– Vg. Les Moreres
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Morvedre  (barri 5.2)

El barri de Morvedre pren el seu nom de l’altra denominació de Sagunt, que es

mantingué fins al s. XIX, i que és emprada perquè el carrer Sagunt (anomenat així

perquè constituïa la via tradicional d’eixida cap al N de la ciutat) creua el barri com el

seu eix NS. Limita amb el tramvia (FGV) que el separa del barri de Sant Antoni (N),

el carrer Almassora (on es troba l’Estació del Pont de Fusta), la vora esquerra del vell

llit del riu, és a dir, el carrer Guadalaviar (per cert, també l’altra denominació del

Túria) i l’avinguda de la Constitució.

Població 9.773
Població nascuda a la ciutat 5.878
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.722
Competència oral passiva (>3 anys) 94,66%
Competència oral activa (>3 anys) 52,05%
Competència escrita passiva (>10 anys) 60,93%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,01%

Na Rovella (barri 10.5)

Na Rovella és un barri del districte Quatre Carreres (10), de forma

pràcticament triangular. Limita amb l’avinguda Gisbert Rico (E), una línia trencada

amb l’avinguda Ausiàs Marc (SO) i l’avinguda de La Plata (NO).

Població 10.447
Població nascuda a la ciutat 5.908
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.626
Competència oral passiva (>3 anys) 84,88%
Competència oral activa (>3 anys) 30,37%
Competència escrita passiva (>10 anys) 38,16%
Competència escrita activa (>10 anys) 10,69%
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Natzaret (barri 11.5)

El barri de Natzaret és un dels barris que formen el districte anomenat Poblats

Marítims (11). Està format bàsicament per la formació urbana que hi ha

immediatament al S de l’últim tram de l’antic llit del Túria. Limita amb el carrer Pont

de Drassanes i les instal·lacions del Parc Esportiu (N), i del Port, més enllà de la

carretera N-335 (E). Presenta un breu límit meridional, que travessa el Camí

d’Algemesí, i continua pel camí del Canal i la breu però exacta Ronda de Natzaret

(O). La platja d’aquest barri ha estat sacrificada a les instal·lacions portuàries, la

voracitat de les quals sembla reclamar ara nous terrenys més al S.

Població 6.466
Població nascuda a la ciutat 4.060
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.541
Competència oral passiva (>3 anys) 88,98%
Competència oral activa (>3 anys) 49,52%
Competència escrita passiva (>10 anys) 36,68%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,75%

Nou Moles (barri 7.1)

Nou Moles és el barri ubicat en el quadrant NE del districte L’Olivereta (7),

entre el passeig de La Petxina (N), l’avinguda de Pérez Galdós (E), la d’El Cid (S) i el

carrer Nou d’Octubre (O).

Població 26.511
Població nascuda a la ciutat 13.927
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 6.896
Competència oral passiva (>3 anys) 91,24%
Competència oral activa (>3 anys) 43,41%
Competència escrita passiva (>10 anys) 49,44%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,64%

Oliveral, L’.– Vg. El Castellar-L’Oliveral
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Olivereta, L’.– Vg. L’Olivereta

Orriols, Els.– Vg. Els Orriols

Palmar, El.– Vg. El Palmar

Patraix (barri 8.1)

El barri de Patraix (no confondre amb el districte homònim) fou durant segles

una baronia. El nom de Patraix sembla derivar de «Petraix», topònim que apareix com

«Petraher» i «Petraer», i que deriva d’una expressió mossàrab que significaria

‘pedrera’. Així apareix en documents del repartiment d’aquestes terres a la família

Escrivà. Allò que era possessió del musulmà «Albuçach Alyfragy» fou repartit pel rei

Jaume I: cinc jovades de terra a Jaques Sanç i Guillem Escrivà «in Petraer Fauquia».

D’allò que descriuen els documents reials («campos, vineas, reales et ortos, cum

pratis, pascuis, herbis, aquis et lignis et cum omnibus aliis») ben poca cosa queda (vg.

Batllori 1983: 190 i ss., amb un considerable aparell). El barri, al voltant de l’antic

poble, que té com a centre la plaça de Patraix, limita amb les avingudes del Cid i de

Pérez Galdós (N), el carrer Jesús i l’avinguda Gaspar Aguilar (E) –deixant fora la

carretera Escrivà (refereix aquest nom la família dels primers senyors de Patraix ?)–,

el carrer Fontanars (S), i els carrers Tres Forques i Enguera (O).

Població 23.678
Població nascuda a la ciutat 12.851
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 5.514
Competència oral passiva (>3 anys) 93,26%
Competència oral activa (>3 anys) 47,34%
Competència escrita passiva (>10 anys) 48,86%
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Competència escrita activa (>10 anys) 21,06%

Patraix (districte 8)

El districte de Patraix inclou els barris de Patraix (8.1), Sant Isidre (8.2), Vara

de Quart (8.3), Safranar (8.4) i Favara (8.5). El barri que li dóna nom constitueix el

seu límit N, junt amb l’avinguda Tres Forques. A l’E, el districte limita amb una línia

irregular que passa pels carrers Jesús i Campos Crespo. Al S limita amb el nou llit del

riu fins al terme municipal de Xirivella (E).

Població 54.648
Població nascuda a la ciutat 29.910
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 13.028
Competència oral passiva (>3 anys) 92,17%
Competència oral activa (>3 anys) 43,33%
Competència escrita passiva (>10 anys) 46,43%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,33%

Penya-roja (barri 12.5)

El barri Penya-roja es troba al districte Camins al Grau (12) i ocupa la seua

part meridional, entre l’antic camí Fondo del Grau (N) i el nou llit del riu Túria (S). El

tanquen els carrers d’Eivissa (E) i Eduardo Boscà (O).

Població 1.143
Població nascuda a la ciutat 597
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 284
Competència oral passiva (>3 anys) 86,72%
Competència oral activa (>3 anys) 45,50%
Competència escrita passiva (>10 anys) 51,55%
Competència escrita activa (>10 anys) 22,52%

Perellonet, El.– Vg. El Perellonet
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Petxina, La.– Vg. La Petxina

Pilar, El.– Vg. El Pilar

Pinedo (barri 19.3)

Pinedo és un dels Pobles del Sud, que es troba, com tots ells, a la banda dreta

del nou llit del riu Túria. Concretament, Pinedo es troba junt a la desembocadura.

Presenta un eix EO, la Travessia de Pinedo a la Mar i a ponent el tanca la carrera del

Riu i, més enllà, l’autopista d’El Saler.

Població 2.450
Població nascuda a la ciutat 1.850
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 295
Competència oral passiva (>3 anys) 98,56%
Competència oral activa (>3 anys) 80,05%
Competència escrita passiva (>10 anys) 66,85%
Competència escrita activa (>10 anys) 36,02%

Pla del Real, El.– Vg. El Pla del Real

Pla del Remei, El.– Vg. El Pla del Remei

Poblats Marítims  (districte 11)

El districte dels Poblats Marítims, que foren annexats ara fa poc més d’un

segle a la ciutat, està format per sis barris: El Grau (11.1), El Cabanyal-El Canyamelar

(11.2), La Malva-rosa (11.3), Beteró (11.4), Natzaret (11.5) i Les Moreres (11.6). Tots
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ells es disposen en la franja litoral, envoltant les instal·lacions del Grau, ara Port

Autònom de València.

Població 58.824
Població nascuda a la ciutat 39.021
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 11.382
Competència oral passiva (>3 anys) 92,72%
Competència oral activa (>3 anys) 57,94%
Competència escrita passiva (>10 anys) 43,73%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,13%

Poble Nou (barri 17.2)

El Poble Nou és un dels set Pobles del Nord (districte 17), de fet el més

meridional d’aquestes aglomeracions disperses per L'Horta Nord.

Població 1.502
Població nascuda a la ciutat 848
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 410
Competència oral passiva (>3 anys) 89,50%
Competència oral activa (>3 anys) 42,77%
Competència escrita passiva (>10 anys) 36,20%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,85%

Pobles de l’Oest (districte 18)

Els Pobles de l’Oest, que estan agrupats com a districte 18, són Benimàmet

(barri 18.1) i Beniferri (18.2). Es troben envoltats pels termes de Burjassot i Paterna.

Població 12.324
Població nascuda a la ciutat 6.943
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.046
Competència oral passiva (>3 anys) 91,94%
Competència oral activa (>3 anys) 39,99%
Competència escrita passiva (>10 anys) 41,62%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,22%
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Pobles del Nord (districte 17)

Els Pobles del Nord formen un districte, cadascú dels quals té consideració de

barri. Són: Benifaraig (17.1), El Poble Nou (17.2), Carpesa (17.3), Les Cases de

Bàrcena (17.4), Mauella (17.5), Massarrojos (17.6) i Borbotó (17.7). Per la seua

dispersió a L'Horta Nord, presenten límits amb pràcticament tots els pobles d’aquesta

subcomarca: Montcada, Alfara del Patriarca, Vinalesa, Foios, Meliana, Almàssera,

Bonrepós i Mirambell...

Població 6.218
Població nascuda a la ciutat 4.243
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 953
Competència oral passiva (>3 anys) 95,87%
Competència oral activa (>3 anys) 73,73%
Competència escrita passiva (>10 anys) 56,68%
Competència escrita activa (>10 anys) 30,18%

Pobles del Sud (districte 19)

El districte Pobles del Sud està format per una sèrie de poblacions, amb

consideració de barri, que es troben o bé immediatament a la dreta del nou llit del riu

Túria, i que seguint el seu curs són Faitanar (barri 19.8), La Torre (19.7), El Forn

d’Alcedo (19.1), El Castellar-L’Oliveral (19.2) i Pinedo (19.3), o bé, encara més al S,

entre el Parc Natural de l’Albufera i la mar, com ara El Saler (19.4), El Palmar (19.5)

i El Perellonet (19.6).

Població 18.923
Població nascuda a la ciutat 13.270
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.891
Competència oral passiva (>3 anys) 95,44%
Competència oral activa (>3 anys) 71,21%
Competència escrita passiva (>10 anys) 57,65%
Competència escrita activa (>10 anys) 24,97%
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Punta, La.– Vg. La Punta

Quatre Carreres (districte 10)

El districte de Quatre Carreres ocupa una àmplia extensió, generalment

d’horta. Limita amb el camí de les Moreres i el límit del barri de Natzaret (N i E), el

nou llit del Túria (S) i l’avinguda del Poeta Federico García Lorca (la via d’accés

ferroviària a l’Estació del Nord) i l’avinguda de Peris i Valero (O).

Població 67.917
Població nascuda a la ciutat 40.711
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 14.384
Competència oral passiva (>3 anys) 91,89%
Competència oral activa (>3 anys) 45,00%
Competència escrita passiva (>10 anys) 44,08%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,37%

Raiosa, La.– Vg. La Raiosa

Rascanya (districte 15)

El districte de Rascanya, que pren el seu nom d’una de les sèquies de la banda

esquerra del Túria, està format pels barris d’Els Orriols (15.1), Torrefiel (15.2) i Sant

Llorens (15.3). Ocupa una ampla zona al N de les avingudes del Doctor Peset

Aleixandre i Primat Reig (S), al dos costats de l’antic camí de Barcelona, i que arriba

a una zona d’horta, en el límit dels termes municipals d’Alboraia, Tavernes Blanques

i els pobles situats al N de la ciutat. A l’E arriba, de manera irregular, fins a

l’avinguda Emilio Baró i a l’O fins al camí de Montcada i l’avinguda Joan XXIII.

Població 43.758
Població nascuda a la ciutat 23.168
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Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 12.544
Competència oral passiva (>3 anys) 91,17%
Competència oral activa (>3 anys) 36,77%
Competència escrita passiva (>10 anys) 38,25%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,13%

Roqueta, La.– Vg. La Roqueta

Russafa (barri 2.1)

Aquest barri, del districte L’Eixample (2) fou originalment un palau d’esplai,

amb jardins, construït pels primers sobirans islàmics. Un text d’al-Adjubí la descriu

així: «En eixir de la ciutat hi ha arreu delitosos llocs d’esbargiment.... De gran

amenitat i esplai és la Russafa, lloc predilecte d’Ibn ‘Amir...». Aquest verger només

es conserva en la poesia àrab d’Ibn Jafa el seu nebot Ibn al-Zaqaq, o Ibn Gàlib,

anomenat al-Russafí, i potser en la memòria genètica de les bandades d’ocells que es

resisteixen a abandonar els arbres de la Gran Via. Els límits del barri actual el

configuren com un triangle equilàter, amb un vèrtex a la Plaça de Bous, els catets a les

avingudes de l’Antic Regne i del Poeta Federico García Lorca, i la hipotenusa a

l’avinguda de Peris i Valero.

Població 24.380
Població nascuda a la ciutat 14.288
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 4.030
Competència oral passiva (>3 anys) 91,85%
Competència oral activa (>3 anys) 52,46%
Competència escrita passiva (>10 anys) 49,68%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,72%

Safranar (barri 8.4)

El Safranar és un barri del districte de Patraix (8), que pren el seu nom d’una

denominació popular (que han fet servir un casino i alguna entitat recreativa), també
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emprada en femení (Safranera). El gènere apunta a un origen toponímic diferent: en

lloc d’un camp de safrà (?), una instal·lació de manufactura o venda. Limita amb el

carrer Fontanars (NE), el carrer Campos Crespo (SE), el bulevard Sud (SO) i

l’avinguda de l’Arxiduc Carles. La séquia Favara travessa, encara que coberta,

l’extrem de llevant d’aquest barri.

Població 6.962
Població nascuda a la ciutat 3.889
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a
l'estranger

1.620

Competència oral passiva (>3 anys) 92,53%
Competència oral activa (>3 anys) 40,72%
Competència escrita passiva (>10 anys) 52,01%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,33%

Saidia, La.– Vg. La Saidia

Saler, El.– Vg. El Saler

Sant Antoni (barri 5.5)

Sant Antoni és un barri del districte La Saidia (5), que pren el seu nom de la

parroquia de Sant Antoni Abat (‘el del porquet’), que està al carrer de Sagunt. El barri

té una forma pràcticament triangular. Els seus límits serien l’avinguda del Primat Reig

i el carrer Almassora (NE), la línia del tramvia (FGV) que marxa pel carrer Frai Pedro

Vives (S) i l’avinguda de la Constitució (NO).

Població 8.927
Població nascuda a la ciutat 5.094
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.759
Competència oral passiva (>3 anys) 91,19%
Competència oral activa (>3 anys) 49,62%
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Competència escrita passiva (>10 anys) 48,22%
Competència escrita activa (>10 anys) 23,44%

Sant Francesc (barri 1.6)

Aquest barri pren el seu nom de l’antiga Vallada (o Baixada) de Francesc, que

després d’algunes reformes s’uní al Parc de Castelar i formà la plaça d’Emilio

Castelar, que, per les peripècies històriques ha conegut també altres denominacions:

del Cabdill, del País Valencià, i de l’Ajuntament, nom aquest que indica la presència

de la casa consistorial. És el barri meridional del districte Ciutat Vella (1), per la qual

cosa els seus límits són d’una banda, una línia trencada que el separa dels barris d’El

Pilar (1.4), El Mercat (1.5), La Seu (1.1) i La Xerea (1.2), el caracter de ziga-zaga de

la qual ja ha estat explicat adés en definir els límits d’aquests barris, per la qual cosa

no es repeteix ací la llarga sèrie de carrers (generalment, carreronets) que la formen;

d’una altra banda, el límit és el primer cinturó de ronda, que forma un arc que tanca el

barri des de la Plaça de la Porta del Mar fins l’ermita de Santa Llúcia, és a dir, els

carrers Colom, Xàtiva i, parcialment, Guillem de Castre.

Població 5.532
Població nascuda a la ciutat 3.395
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 706
Competència oral passiva (>3 anys) 93,26%
Competència oral activa (>3 anys) 54,51%
Competència escrita passiva (>10 anys) 59,18%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,57%

Sant Isidre  (barri 8.2)

Aquest barri pren el seu nom d’un poblet o pedania (fa temps amb un idílic

pou) que hi havia al camí Vell de Picanya, i que la conversió del camí Nou de Picanya

en la ràpida avinguda de l’Arxiduc Carles, i la seua prolongació, també en forma

d’autovia fins a Torrent, el nou llit del Túria, amb la seua autovia de la vora dreta, el

nou corredor sud i, per acabar-ho d’arrodonir, les cotxeres l’EMT, poden convertir-lo
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en poc menys que una àrea de servei del trànsit. Les vies ràpides indicades, més el

carrer Campos Crespo (per on circulen les línies 1 i 2 del metro), són els seus límits.

Població 9.199
Població nascuda a la ciutat 5.190
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.170
Competència oral passiva (>3 anys) 90,50%
Competència oral activa (>3 anys) 37,05%
Competència escrita passiva (>10 anys) 37,89%
Competència escrita activa (>10 anys) 18,39%

Sant Llorenç (barri 15.3)

És el barri més a llevant del districte de Rascanya (15) –que per cert alberga

l’estadi del Llevant–. Limita amb els termes municipals de Tavernes Blanques i

Alboraia (N), una línia irregular que passa, entre altres vies, per l’avinguda Emilio

Baró, l’assagador d’Alboraia i el carrer Alfahuir (E), l’avinguda del Primat Reig (S) i

el límit amb el barri d’Els Orriols, ja descrit adés.

Població 3.717
Població nascuda a la ciutat 1.889
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 977
Competència oral passiva (>3 anys) 90,10%
Competència oral activa (>3 anys) 41,46%
Competència escrita passiva (>10 anys) 50,59%
Competència escrita activa (>10 anys) 23,20%

Sant Marcel·lí (barri 9.4)

El barri de Sant Marcel·lí, que es troba al districte de Jesús (9) es constitueix al

voltant del grup de vivendes promogudes en temps dels nacionalcatolicisme per

l’arquebisbe de València Marcelino Olaechea, del nom del qual deriva el del barri,

autor d’altres iniciatives immobiliàries i socials com el Seminari Metropolità i la

Tòmbola de la Plaça de la Verge, i al qual està dedicat l’eix EO del barri (el NS al
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mateix Sant Marcel·lí). Com altres barris perifèrics de vivendes humils, acollí el

corrent d’immigració dels anys 50 i 60. Limita amb l’avinguda Tomàs de Villaroya

(N), el carrer de Sant Vicent (E), l’accés a aquest carrer des de les autovies del riu (S)

i el carrer de Pius IX (altres barris promoguts pel mateix arquebisbe permeteren

dedicar carrers també a Pius XI i Pius XII). Els límits E, S i O, com ja ha estat indicat

adés, s’estableixen amb el barri de Cami Reial (9.5) del mateix districte, però de

característiques menys homogènies.

Població 10.154
Població nascuda a la ciutat 5.335
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.958
Competència oral passiva (>3 anys) 91,60%
Competència oral activa (>3 anys) 43,63%
Competència escrita passiva (>10 anys) 49,54%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,99%

Sant Pau (barri 4.4)

El barri de Sant Pau el forma una gran extensió, fonamentalment d’horta, a

ponent del districte de Campanar (4), que limita fonamentalment amb Beniferri (N), el

barri de Campanar i l’avinguda de Burjassot (E), el vell llit del riu Túria (S) i el terme

municipal de Mislata (O).

Població 5.958
Població nascuda a la ciutat 3.299
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.452
Competència oral passiva (>3 anys) 93,71%
Competència oral activa (>3 anys) 48,88%
Competència escrita passiva (>10 anys) 62,86%
Competència escrita activa (>10 anys) 28,09%

Seu, La.– Vg. La Seu
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Soternes (barri 7.2)

Soternes és un barri del districte de L’Olivereta (7), de forma pràcticament

triangular, que limita amb el terme municipal de Mislata, del qual el separa el camí

vell de Xirivella, i el vell llit del Túria (N i O), el carrer Nou d’Octubre (E) i

l’avinguda del Cid (S). El travessen els carrers Alcàsser i Archena, i altres de

perpendiculars.

Població 4.701
Població nascuda a la ciutat 2.226
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.380
Competència oral passiva (>3 anys) 89,48%
Competència oral activa (>3 anys) 41,20%
Competència escrita passiva (>10 anys) 45,15%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,73%

Tendetes, Les.– Vg. Les Tendetes

Tormos (barri 5.4)

El barri de Tormos, al districte La Saidia (5), pren el seu nom de la séquia

homònima. Limita amb l’avinguda del Doctor Peset Aleixandre (N i O), l’avinguda de

la Constitució (E) i una línia trencada que passa pel carrer Belchite, l’avinguda de

Portugal i algun tram de la línia del tramvia (FGV) (S i O).

Població 7.815
Població nascuda a la ciutat 4.266
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.012
Competència oral passiva (>3 anys) 91,90%
Competència oral activa (>3 anys) 42,14%
Competència escrita passiva (>10 anys) 39,87%
Competència escrita activa (>10 anys) 16,90%
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Torre, La.– Vg. La Torre

Torrefiel (barri 15.2)

El barri de Torrefiel està format per una quadrícula de carrers, a ponent del

districte de Rascanya (15). Limita amb el barri dels Orriols (O), l’avinguda del Doctor

Peset Aleixandre (S), l’avinguda de Joan XXIII i el camí de Montcada (O).

Població 23.403
Població nascuda a la ciutat 12.541
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 6.774
Competència oral passiva (>3 anys) 92,14%
Competència oral activa (>3 anys) 38,09%
Competència escrita passiva (>10 anys) 38,76%
Competència escrita activa (>10 anys) 17,73%

Tres Forques (barri 7.3)

El barri de Tres Forques pren el seu nom del carrer homònim que el tanca pel

S. Altres límits són: l’avinguda del Cid (N), els carrers Enguera i Arxiduc Carles (O) i

l’avinguda de les Tres Creus (O). Al N i al S del carrer Músic Ayllón, que el creua

com a eix EO, hi ha diversos barris de característiques anàlogues al descrit al barri de

La Fontsanta.

Població 9.342
Població nascuda a la ciutat 4,915
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 2.451
Competència oral passiva (>3 anys) 89,78%
Competència oral activa (>3 anys) 37,91%
Competència escrita passiva (>10 anys) 30,78%
Competència escrita activa (>10 anys) 12,76%
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Trinitat (barri 5.3)

El barri de Trinitat pren el seu nom del Reia Monestir de La Trinitat, que es

troba al principi del carrer Alboraia i que fou abans de la construcció del Seminari

Metropolità de Montcada,  Seminari Menor per a seminaristes pobres (els rics anaven

al del carrer Trinitaris). Limita amb el carrer Cofrents, per on circula el tramvia

(FGV) (N), el carrer Cavanilles que, amb una curiosa metamòrfosi, es converteix en

General Elio abans d’arribar a la plaça de la Legió Espanyola (E), el vell llit del riu,

amb el carrer Sant Pius V (S) i el carrer Alboraia (O). En aquest barri, que forma part

del districte La Saidia (5),es troben Els Jardins del Real, coneguts com Vivers

(municipals), que es troben al lloc on Abd al-Aziz es construí el palau reial o almúnia.

Població 8.533
Població nascuda a la ciutat 4.339
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 1.967
Competència oral passiva (>3 anys) 89,96%
Competència oral activa (>3 anys) 47,62%
Competència escrita passiva (>10 anys) 42,64%
Competència escrita activa (>10 anys) 19,61%

Vara de Quart (barri 8.3)

Vara de Quart és una denominació popularment associada a un polígon

industrial. Efectivament, bona part d’aquest barri del districte Patraix, està ocupada

per instal·lacions comercials i industrials, com ara les editorials dels dos diaris més

importants de la ciutat. Els límits estan clarament establerts pel carrer Tres Forques

(N), Arxiduc Carles (SE) i el nou llit del riu Túria (SO). El barri està creuat per

l’avinguda dels Tres Creus, com un eix NO-SE, que separa una zona septentrional,

amb vivendes, i una altra meridional, amb el polígon esmentat.

Població 11.881
Població nascuda a la ciutat 6.369
Població nascuda a comunitats castellanoparlants o a l'estranger 3.033
Competència oral passiva (>3 anys) 91,12%
Competència oral activa (>3 anys) 40,32%
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Competència escrita passiva (>10 anys) 45,54%
Competència escrita activa (>10 anys) 20,79%

Vega Baixa, La.– Vg. La Vega Baixa

Xerea, La.– Vg. La Xerea
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Annex III. Sobre les fonts de dades numèriques. Fitxes

tècniques d'E-92, E-93 i E-95 i qüestions i P-96

A) Enquesta sobre l’ús del valencià (any 1992)

(SERVEI D’INVESTIGACIÓ I ESTUDIS SOCIOLINGÜÍSTICS)

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents a la Comunitat

Valenciana, segons els Padrons Municipals d'Habitants del 1986.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.675 entrevistes.

MARGE D’ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,2% (per a la mostra total ponderada) i

± 3% (per a cada una de les mostres).

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%.

DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Es consideren 6 zones (5

valencianoparlants i 1 castellanoparlant), per a cada una de les quals es va dissenyar

una mostra independent.

La distribució de les entrevistes és la següent:

Regió d’Alacant 1.113 entrevistes.
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Regió d’Alcoi-Gandia 1.111 entrevistes.

Regió de València 1.111 entrevistes.

Àrea Metropolitana de València 1.114 entrevistes.

Regió de Castelló 1.112 entrevistes.

Comarques castellanoparlants 1.114 entrevistes.

UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La unitat última de mostreig s’ha

seleccionat mitjançant un sistema de ruta aleatòria (Random Route), complementat

amb un sistema de quotes que ha reflectit la distribució per sexes i edats del Padró de

cada municipi

REALITZACIÓ DEL TREBALL: Novembre de 1992.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del

Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política

Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES S.L

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.

QÜESTIONS

1.– Entén vosté el valencià?

2.– Sap parlar en valencià?

3.– Sap llegir en valencià?

4.– Sap escriure en valencià?

§ Gens

§ Un poc

§ Bastant bé

§ Perfectament
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5.– En quina llengua parla vosté...?

A. A casa.

B. Amb els amics.

C. Al carrer, amb gent que no coneix.

D. Quan va de compres, en botigues tradicionals.

E. Quan va de compres, en grans superfícies: grans magatzems, hipermercats, etc.

§ Sempre en valencià

§ Generalment en valencià

§ Més en valencià que en castellà

§ Indistintament

§ Més en castellà que en valencià

§ Generalment en castellà

§ Sempre en castellà

6.– Vosté llig en valencià...?

§ Rètols, senyalitzacions

§ Anuncis publicitaris, propaganda

§ Textos festius: cartellets o explicació de falles, fulls solts de festes, etc.

§ Comunicacions d’organismes oficials, de bancs o caixes d’estalvis, etc.

§ Revistes: de quiosc, butlletins informatius municipals o comarcals, etc.

§ Llibres

§ Cap cosa

7.– Escriu vosté en valencià en alguna ocasió o en raó d’alguna activitat

§ Sí

 Quan?

§ No

 8.– En la seua opinió, el valencià s’usa actualment...?

§ Gens

§ Poc

§ Normal

§ Bastant
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§ Molt

§ NS/NS

9.– En general, a nivell social, pensa vosté que el valencià s’usa més, igual o

menys que fa uns anys?

10.– Creu que deuria d’usar-se més, igual o menys?

§ Més

§ Igual

§ Menys

§ NS/NC

B) Enquesta sociològica a la ciutat de València (any 1993)

(SERVEI D’INVESTIGACIÓ I ESTUDIS SOCIOLINGÜÍSTICS)

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu d’individus majors de 15 anys i residents al municipi de

València segons el Padró Municipal d’Habitants del 1991.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.111 entrevistes.

MARGE D’ERROR ESTADÍSTIC: ± 3%

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: La mostra es

distribuïx entre els 19 districtes municipals de València de forma directament

proporcional a la població major de 15 anys resident en cada un d’ells. La població de

més de 15 anys de cada districte i el nombre d’entrevistes corresponents són els

següents:
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Districte Població Entrevistes

01- Ciutat Vella 23.350 43

02- L’Eixample 40.273 73

03- Extramurs 44.836 82

04- Campanar 24.409 44

05- La Saïdia 40.373 73

06- El Pla del Real 25.828 47

07- L’Olivereta 43.178 79

08- Patraix 39.905 73

09- Jesús 40.610 74

10- Quatre Carreres 55.115 100

11- Poblats Marítims 47.379 86

12- Camins al Grau 38.949 71

13- Algirós 32.153 58

14- Benimaclet 22.247 40

15- Rascanya 35.312 64

16- Benicalap 29.158 53

17- Pobles del Nord 4.907 9

18- Pobles de l’Oest 9.611 17

19- Pobles del Sud 14.122 25

Total València 611.715 1.111

Dins de cada districte, les entrevistes corresponents es distribuïxen

proporcionalment a la població dels seus barris i a les quotes de sexe i estrats d’edat

reflectides en el Padró Municipal d’Habitants de 1991.

SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG:

La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de

ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró

Municipal.
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REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1993.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del

Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política

Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.

QÜESTIONS

Cap. IV. La llengua, competència, usos i actituds respecte al valencià

46.–

A. Entén vosté el valencià?

B. Sap parlar en valencià?

C. Sap llegir en valencià?

D. Sap escriure en valencià?

§ Gens

§ Un poc

§ Bastant bé

§ Perfectament

47.– En quina llengua parla vosté...?

A. A casa.

B. Amb els amics.

C. En el treball, amb els companys.

D. En el treball, en les relacions externes: clients, proveidors, públic, etc.

E. Al carrer, amb gent que no coneix.

F. Quan va de compres, en botigues tradicionals.

G. Quan va de compres, en grans superfícies: grans magatzems, hipermercats, etc.
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§ Sempre en valencià

§ Generalment en valencià

§ Més en valencià que en castellà

§ Indistintament

§ Més en castellà que en valencià

§ Generalment en castellà

§ Sempre en castellà

48.–

Vosté llig en valencià...?

§ Rètols, senyalitzacions

§ Anuncis publicitaris, propaganda

§ Textos festius: cartellets o explicació de falles, fulls solts de festes, etc.

§ Comunicacions d’organismes oficials, de bancs o caixes d’estalvis, etc.

§ Revistes: de quiosc, butlletins informatius municipals o comarcals, etc.

§ Llibres

§ Cap cosa

49.–

Escriu vosté en valencià en alguna ocasió o en raó d’alguna activitat

§ Sí

 Per què?

§ No

 50.–

 En la seua opinió, el valencià s’usa actualment, en el municipi de València:

§ Molt

§ Bastant

§ Normal

§ Poc

§ Gens

§ NS/NS

51.–
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A. En general, a nivell social, pensa vosté que el valencià s’usa més, igual o menys

que fa uns anys en el municipi de València?

B. Creu que deuria d’usar-se més, igual o menys?

§ Més

§ Igual

§ Menys

§ NS/NC

C) Enquesta sobre l’ús del valencià (any 1995)

(SERVEI D’INVESTIGACIÓ I ESTUDIS SOCIOLINGÜÍSTICS)

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents a la Comunitat

Valenciana, segons el Padró Municipal d'Habitants de 1991.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.600 entrevistes.

MARGE D’ERROR ESTADÍSTIC: La grandària de la mostra de la zona

valencianoparlant (1.200) entrevistes ens permet treballar, per al conjunt de la zona,

amb un marge d'error estadístic del ±2,9%.

Per a la zona castellanoparlant (400 entrevistes), el marge d'error estadístic és

del ±5%.

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%.

DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Les entrevistes corresponents a cada

zona s'han distribuït en les seues regions de forma directament proporcional al

nombre d'habitants de més de 15 anys de cada una.
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Succesivament, dins de cada regió s'ha fet la mateixa distribució proporcional

per grandària de l'hàbitat, intervals d'edat i sexes. Les entrevistes corresponents a cada

zona s'han distribuït en les seues regions de forma directamet proporcional al nombre

d'habitants de més de 15 anys de cada una d'estes.

Dins de la zona valencianoparlant, s'han considerat 5 regions diferenciades:

REGIÓ D'ALACANT: el Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó, la

Marina Baixa.

REGIÓ D'ALCOI-GANDIA: la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall

d'Albaida, la Safor.

REGIÓ DE VALÈNCIA: la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp

de Túria, el Camp de Morvedre.

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA: València, L'Horta Nord,

L'Horta Oest, L'Horta Sud.

REGIÓ DE CASTELLÓ: la Plana Baixa, la Plana Alta, l'Alcalatén, l'Alt

Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports.

La zona castellanoparlant, està formada per dos regions:

REGIÓ DE REQUENA-SOGORB: l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Racó

d'Ademús, els Serrans, la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel, la Vall d'Aiora, la Canal de

Navarrés.

REGIÓ D'ORIOLA: l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Segura.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1995.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del

Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política

Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES S.L

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.

QÜESTIONS
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1.– Entén vosté el valencià?

2.– Sap parlar en valencià?

3.– Sap llegir en valencià?

4.– Sap escriure en valencià?

§ Gens

§ Un poc

§ Bastant bé

§ Perfectament

5.– En quina llengua parla vosté...?

A. A casa.

B. Amb els amics.

C. Al carrer, amb gent que no coneix.

D. Quan va de compres, en botigues tradicionals.

E. Quan va de compres, en grans superfícies: grans magatzems, hipermercats, etc.

§ Sempre en valencià

§ Generalment en valencià

§ Més en valencià que en castellà

§ Indistintament

§ Més en castellà que en valencià

§ Generalment en castellà

§ Sempre en castellà

6.– Vosté llig en valencià...?

§ Rètols, senyalitzacions

§ Anuncis publicitaris, propaganda

§ Textos festius: cartellets o explicació de falles, fulls solts de festes, etc.

§ Comunicacions d’organismes oficials, de bancs o caixes d’estalvis, etc.

§ Revistes: de quiosc, butlletins informatius municipals o comarcals, etc.

§ Llibres

§ Cap cosa
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7.– Escriu vosté en valencià en alguna ocasió o en raó d’alguna activitat

§ Sí

 Quan?

§ No

 8.– En la seua opinió, el valencià s’usa actualment...?

§ Gens

§ Poc

§ Normal

§ Bastant

§ Molt

§ NS/NS

9.– En general, a nivell social, pensa vosté que el valencià s’usa més, igual o

menys que fa uns anys?

10.– Creu que deuria d’usar-se més, igual o menys?

§ Més

§ Igual

§ Menys

§ NS/NC

D) Padró municipal 1996

(AJUNTAMENT DE VALÈNCIA)

Coneiximent (sic) del valencià

 –Senyaleu ab (sic) una «x» el quadre corresponent:

1.– No l’entén.

2.– L’entén (pero no el parla).
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3.– L’entén i el llig (però no el parla).

4.– El sap parlar.

5.– El sap parlar i llegir.

6.– El sap parlar, llegir i escriure.

Definicions emprades per C-91:

–Una persona entén el valencià quan és capaç de comprendre una conversa en

valencià sobre un tema corrent.

–Una persona sap llegir en valencià quan és capaç de llegir textos corrents,

com anuncis, notícies del diari, etc.

–Una persona sap parlar en valencià quan es capaç de mantenir una conversa

en valencià sobre un tema corrent

–Una persona sap escriure en valencià quan és capaç de redactar notes, postals,

etc., amb una correcció suficient encara que no siga total.
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Annex IV. Relació de persones entrevistades

–Maria Adoración Benito (Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i

Transports)

–Carme ? (Corts Valencianes)

–Enric Bosch (Conselleria de Sanitat)

–Empar ? (Conselleria de Benestar Social)

–Emili Fèlix (Conselleria de Benestar Social)

–Mònica Fernàndez (Corts Valencianes)

–Xavier Gallego (Conselleria de Sanitat)

–Isabel Garcia (Corts Valencianes)

–Josep Lozano (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques)

–Teresa Marí (Comissions Obreres)

–Carme Mompó (Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports)

–Empar Morelló (Comissions Obreres)

–Casimir Nalda (Universitat Politècnica de València)

–Pilar Orellana (Diputació de València)

–Rosanna Pasqual (Corts Valencianes)

–Tomasa Plata (Diputació de València)

–Toni ? (Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports)
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Annex V. Ampliacions teòriques

1. Sociologia i Lingüística, segons P. Bourdieu

La Sociologia només pot alliberar-se de les formes de
dominació que la Lingüística i els seus conceptes exerceixen encara
sobre les ciències socials a condició de fer patents les operacions de
construcció de l'objecte en què aquesta ciència s'ha fundat, i les
condicions socials de producció i de circulació dels seus conceptes
fonamentals. Si el model lingüístic s'ha transportat tan fàcilment al
terreny de l'Etnologia i la Sociologia, això s'ha degut a una
consideració essencialista de la Lingüística, és a dir, a la filosofia
intel·lectualista que fa del llenguatge, més que una eina d'acció i de
poder, un objecte d'intel·lecció. Acceptar el model saussurià i els seus
pressuposts, és tractar el món social com un univers d'intercanvis
simbòlics i reduir l'acció a un acte de comunicació que, com la paraula
de Saussure, està destinat a ser desxifrat per mitxà d'una xifra o d'un
codi, llengua o cultura.

Per trancar aquesta filosofia social, cal mostrar que, per legítim
que siga tractar les relacions socials –i les pròpies relacions de
dominació– com a interaccions simbòliques, és a dir, com a relacions
de comunicació que impliquen el coneixement i el reconeixement, no
cal oblidar que aquestes relacions de comunicació per excel·lència que
són els intercanvis lingüístics són també relacions de poder simbòlic on
s'actualitzen les relacions de força entre els locutors i els seus
respectius grups. En suma, cal superar l'alternativa corrent entre
l'economisme i el culturalisme, per intentar elaborar una economia dels
intercanvis simbòlics.
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Tot acte de paraula i, més generalment, tota acció, és una
conjuntura, una trobada de sèries causals independents: per una banda,
les disposicions, socialment modelades, de l'habitus lingüístic, que
impliquen una certa propensió a parlar i dir determinades coses (interés
expressiu) i una certa capacitat de parlar definida a la vegada com a
capacitat lingüística d'infinita creació de discursos gramaticalment
semblants i com a capacitat social que permet utilitzar adequadament
aquesta competència en una determinada situació; per altra, les
estructures del mercat lingüístic, que s'imposen com un sitema de
sancions i censures específiques.

Aquest model simple de producció i de circulació lingüístic
com a relació entre els habitus lingüístics i els mercats en què
s'ofereixen els seus productes no té com a objectiu ni recusar ni
substituir l'anàlisi pròpiament lingüístic del codi; però permet
comprendre les errades i els fracasos a què la Linguística es condemna
quan, a partir d'un només dels factors en joc, la comptència pròpiament
lingüística, que es defineix en abstracte al marge de tot allò que
aquesta competència deu a les seues condicions socials de producció,
intenta donar raó del discurs en la seua singularitat conjuntural. En
efecte, en tant que ignoren el límit que és constitutiu de la seua ciència,
els lingüistes no tenen una altra elecció que buscar desesperadament en
la llengua allò que s'inscriu en les relacions socials on funciona, o de
fer Sociologia sense saber-ho ells, és a dir, amb el perill de descobrir
en la gramàtica mateixa allò que la sociologia espontània del lingüista
ha importat inconscientment.598

                                                
598 Trad. de P. Bourdieu: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid,
Akal, 1985, pp. 11-12.
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2. Sobre les nocions aritmomòrfiques i dialèctiques en N.

Georgescu Roegen.

Segons Nicholas Georgescu-Roegen599, la dialèctica fou introduïda per

Plató600, per tal de abordar l'antinòmia entre la unitat i la pluralitat. és a dir per tractar

del coneixement d'allò universal, per exemple, el trànsit al coneixement des dels

triangles concrets a la idea de triangle;  aquells són «molts», mentre que la idea de

triangle és «una». Segons aquest començament (que bandeja Heràclit), la consideració

epistemologia de la dialèctica seria, més bé, subjectiva; no s'hi parla de dialèctica

objectiva, d'aquella que s'esdevé en la realitat històrico-social (més endavant, es

corregirà un tant aquesta impressió). A partir de l'antinòmia entre la unitat i la

pluralitat, Georgescu-Roegen defineix les nocions dialèctiques com aquelles oposades

a les anomenades «aritmomòrfiques». Uns conceptes són discretament distingibles, se

separen nítidament dels seus oposats; uns altres, no, com ara «bé», «justícia», etc. En

general, hom pot dir que en l'epistemologia de Georgescu-Roegen, els conceptes

dialèctics s'oposen als conceptes aritmomòrfics601. Les nocions dialèctiques estan

«envoltades per una zona de penombra amb la qual elles se superposen damunt dels

conceptes oposats»602. Un exemple d'aquestes nocions envoltades per una penombra

que permet que s'encavalquen amb les seues oposades, o dit en altres termes,

conceptes no interpretables unívocament, serien l'ús (en un moment històric concret i

en una nació determinada) del concepte «democràcia». Pensem que, per exemple, el

                                                
599 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process, p. 45.
600 Fedro , 265D i República, VI, 507.
601 Joseph C. Dragan; Mihai C. Demetrescu: Entropy and Bioeconomics. The New Paradigm of
Nicholas Georgescu-Roegen. Roma:  Nagard, 1986, 19912, p. 75
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concepte de democràcia inclou el dret al vot, però no res més s'hi especifica603. Les

nocions afectades per penombra als seus límits no són pròpies del llenguatge no

especialitzat. Es troben al si de disciplines com el dret o les ciències naturals; així a la

biologia apareix la noció de «virus-cristal·litzats» d'Alfred J. Lotka. Com que hi ha

una zona de penombra, hem de prescindir de postular una «perfecta» eina de mesura

(una ment perfecta), per a la qual sí que seria possible la distinció nítida entre un

concepte i el seu contrari. Com a conseqüència d'aquestes dues característiques de les

nocions dialèctiques, «en certes instàncies» pot no acomplir-se el principi de

contradicció, una llei fonamental de la lògica. Clàssicament definit, aquest principi

lògic afirma que «B no pot ésser alhora A i no A». Per a moltes nocions essencials per

al judici humà resulta més bé que «B és alhora A i no A». En definitiva, tot seguint

Georgescu-Roegen, cal «referir els conceptes que poden violar el principi de

contradicció com a dialèctics». Altrament dit, per a les nocions aritmomòrfiques seria

aplicable el principi de terç exclòs (A o no A); per a les nocions dialèctiques, no. No

s'hi aplica allò de tertium non datur, ja que es possible la situació d'A i no A, per

l'existència de «zones de penombra». Front a les, diguem-ne, reduccions de la

dialèctica al triple moviment de tesi, antítesi i síntesi, Georgescu-Roegen adverteix

que és un error reduir la diferència bàsica entre anàlisi i síntesi a tres categories

mútuament excloents (A, no A, A i no A alhora)604. Amb tot i això, Georgescu-

Roegen reconeix la complexitat de la lògica hegeliana, i encara més, el risc de seguir

Hegel, com faria ell mateix, «només en part»605.

Les nocions dialèctiques no són discretament distingibles; ho són en el seu

caràcter. Com diu literalment Georgescu-Roegen, «encara que no siguen discretament

distints, els conceptes dialèctics són tanmateix distints.»606 No es poden entendre

(determinar) sense «el rang sencer de denotacions». La zona de penombra, que ho

                                                                                                                               
602 N. Georgescu-Roegen: Analytical Economics, p. 25, cit. J. C. Dragan; M. C. Demetrescu: Entropy
and Bioeconomics, op. cit.; també: N. Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic
Process, p. 45
603 N. Georgescu-Roegen (1971): The Entropy Law and the Economic Process, pp. 45-46.
604 N. Georgescu-Roegen: An Epistemological Analysis of Statistics, cit. J. C. Dragan; M. C.
Demetrescu, op. cit.
605 N. Georgescu-Roegen: The Entropy Law..., nota 27.
606 N. Georgescu-Roegen: The Entropy Law..., p. 47.
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determina, és la causant també d'algunes paradoxes que s'hi produeixen, com és el cas

del retorn a l'infinit dialèctic que trobem a les apories de Zenó d'Elea607. Es podria

admetre que les paradoxes formulades per la lògica han posat en dubte la possibilitat

d'un, podríem dir, llenguatge referencial perfecte, com es palesa a les objeccions de

Russell als Principis de l'Aritmètica de Frege608. Tanmateix, la presència de conceptes

dialèctics no seria, diguem-ne, rebutjable, perquè no es fonamentaria en un mal ús del

llenguatge o del coneixement (Kant), sinò en l'emergència del canvi, de la història. Com

resumeixen Dragan i Demetrescu: La causa de la nostra incapacitat de funcionar sense

conceptes dialèctics és l'omnipresència del canvi qualitatiu, inherent a la realitat en la

qual vivim. Allò que està subjecte a un canvi inevitable no pot ésser descrit per una

invariant, com ara les representacions aritmomòrfiques. Un parell més d'exemples trets

de la ciència, adduïts per Georgescu-Roegen poden aclarir el sentit de les nocions

dialèctiques. Niels Bohr va formular un «principi de complementarietat», segons el qual

calia acceptar dues teories sobre l'electrò (un corpuscle i una ona), que haurien

d'interpretar-se com a complementàries. Complementarietat no hi sembla sinònim

d'oposició; és a dir, no trobaríem ací un acompliment rigorós del principi de terç exclòs,

per la qual cosa podríem parlar de nocions dialèctiques. Cal afegir que Georgescu-

Roegen pensa que aquest principi podria ser aplicat a l'economia, perquè de vegades una

teoria només no copsa totalment un fenomen econòmic. També es podria pensar que va

estar fonamental per als descobriments de Darwin el fet servir una noció de «espècie»

que no tenia uns contorns, per dir-ho així, clars, que no es podia descriure amb precisió,

                                                
607 Georgescu-Roegen estaria parlant de la possibilitat de repetir il·limitadament els arguments que
Zenó basteix per fer caure l'adversari en una paradoxa (per exemple: per tal que Aquil·les agafe la
tortuga haurà de passar pel punt on es troba aquesta, però quan el corredor hi arribe, la tortuga que
marxa molt més lenta però sense aturar-se ja no hi serà, perquè haurà arribat a un punt més enllà; per
tal que Aquil·les agafe la tortuga...). El retorn a l'infinit paradoxal no és pas quelcom negatiu; ans al
contrari hi trobem «el mèrit més excel·lent dels conceptes dialèctics», en la mesura que palesen així «el
més essencial aspecte del canvi». No deixa de sorprendre, tanmateix, que Georgescu-Roegen (o, potser,
els seus comentaristes) es referesca al sistema de paradoxes de Zenó d'Elea per tal de avançar a la
introducció d'un canvi general, d'una, diguem-ne, dialèctica objectiva, quan, és conegut, que aquest
filòsof grec va formular les seues paradoxes tot just per defensar la posició de Parmènides, segons el
qual la realitat és immutable i el canvi general una falsa aparença.
608 L'anomenada paradoxa de Russell (la classe de les classes que no es pertanyen a elles mateixes es
pertany a ella mateixa si i només si no es pertany a ella mateixa) que, en la mesura que també és una
formulació de la paradoxa del mentider, també inclou aquest retorn a l'infinit del qual parlava Nicholas
Georgescu-Roegen.
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que no era un «pensament clar», segons la clàssica fòrmula cartesiana. Això mateix, ens

porta a «corregir» l'extrem idealisme platònic, per al qual si que seria possible

intuitivament (no discursivament, per definició, caldria dir dialècticament) aquest

pensament clar.

Els exemples de Bohr o Darwin ens avancen en la direcció apuntada: una

consideració, diguem-ne, més objectiva de la dialèctica. La diferència de conceptes

implicaria una diferència de continus, una distinció ja, diguem-ne, en la realitat (per

parlar de realitat en considerar electrons o espècies), ontològica. La diferència entre allò

aritmomòrfic i allò dialèctic també es veu si atenem a llurs continus. L'estructura del

continum aritmètic és el de granades enfilades, però sense el fil mateix609, o, com escriu

H. de Poincaré, cada element d'un continu aritmètic és una cosa individual, diferent,

absolutament distinta d'altres, en tant que entitat perfecta i, a més, perfectament

indivisible610. Cal afegir que la introducció del números (reals) fraccionaris no vol dir

una crítica a aquesta concepció, ja que aquests romanen atomitzats, separats per buits611.

Així doncs, els noms (i els números) són talls artificials que fem al continu de l'univers.

Per això, el continu de l'univers no pot ésser formalment, aço és lògicament, definit,

perquè s'opera lògicament només amb distincions discretes, és a dir aritmomòrficament,

amb nocions que no es poden superposar a unes altres i, per tant, són útils per al

raonament sil·logístic i els càlculs.

L'omnipresència del canvi suposa la introducció del factor temps, d'allò històric.

El continu de l'univers, del temps, de la intuició general s'oposa a l'aritmomòrfic perquè

llurs elements no poden ésser completament aïllats. Cada duració es rellisca cap una

altra, per a que els esdeveniments s'interpenetren a ells mateixos, la immediatesa de les

duracions es superposa a altres duracions, i totes aquestes nocions estan envoltades per

les penombres dialèctiques, segons la terminologia apropiada de Georgescu-Roegen. El

canvi necessita temps per esdevenir o per ésser percebut, perquè el fet o esdeveniment

envolta una duració, concepte que Georgescu-Roegen arreplega de A. N. Whitehead i

H. Bergson. Aquesta apel·lació a la duració es podria entendre com un intent de

                                                
609 Analytical Economics, 33.
610 Matemàtiques i Ciència, cit. Epistemological Analysis, p. 65.
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Georgescu-Roegen per no haver de necessitar un concepte de temps amb més

connotacions filosòfiques, com ara la noció hegeliana d'història. De fet, com afirma

explícitament, les seues opinions es distingeixen de dos extrems, el positivisme lògic

(els conceptes dialèctics són antagònics amb la ciència) i el hegelianisme (el

coneixement s'expressa només per conceptes dialèctics)612. No acceptaria el

hegelianisme perquè hi ha ciència aritmomòrfica. Pel que fa al positivisme, les

objeccions mereixen una mica més d'atenció. Els defensors del positivisme lògic han

sostingut que és incompatible l'ús de conceptes dialèctics amb la pràctica científica, que

s'ha de formular amb conceptes aritmomòrfics. El seu argument diria, d'una banda, que

una proposició té significat (i aquest hauria d'ésser el cas dels enunciats científics)

només en el cas que siga verificable, i, d'altra, que en parlar de verificabilitat referim la

possibilitat lògica de verificació, entenent per possibilitat lògica el que, tot i seguint un

lema cartesià, seria una possibilitat de verificació «absolutament clara i distinta».

Aquests requisits de claredat i distinció són, és clar, propis dels conceptes aritmomòfics,

i no pas de les nocions dialèctiques. El nexe entre cientificitat i claredat i distinció faria

possible, encara que Georgescu-Roegen no ho esmenta explícitament, que altre versions

del positivisme lògic o del programa empirista més o menys radical, continuaren

sostenint la incompatibilitat de l'ús de conceptes dialèctics amb la ciència.

Amb tot, es possible seguir un fil argumental oposat. Aquell que reconeixeria

una capacitat de raonament, diguem-ne, no científic. Així, per exemple, Pascal va

distingir613 dues facultats a l'ésser humà: «esprit geometrique» i «esprit de finesse». La

ment geomètrica opera de conformitat amb els principis exactes i clars de les

matemàtiques; la ment perceptiva (finesse) treballa silenciosament, naturalment, amb -al

sentit de Georgescu-Roegen- conceptes dialèctics. L. Wittgenstein fou probablement el

primer filòsof després de Pascal que va advertir que nosaltres no emprem el llenguatge

seguint uns papers estrictes (és a dir, que caldria preguntar per l'ús, no pel significat –per

la definició real– de les paraules)614. El dictum wittgenstenià ha replantejat el programa

                                                                                                                               
611 N. Georgescu-Roegen: The Entropy Law..., pp. 367s., Annex A.
612 N. Georgescu-Roegen: The Entropy Law..., pp. 50s.
613 B. Pascal: Pensées, 1-2, Oeuvres complètes, ed. J. Chevalier, París, pp. 1090 ss.
614 L.Wittgenstein: The Blue and the Brown Books, Oxford, Basil Blackwell, 1960, p. 25.
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empirista radical, però Georgescu-Roegen no segueix aquest tema. Només li importa

assenyalar que una posició extrema ha estat criticada615. Al fil de les crítiques al

positivisme lògic, és clar que la dicotomia epistemològica (aritmomòrfic-dialèctic) de

Nicholas Georgescu-Roegen pot recolzar-se també en la fenomenologia de Husserl (les

seues Idees), i, és clar, en altres programes filosòfics de caire existencialista o

hermeneutic. Segon l'anàlisi husserliana de l'experiència, la seua varietat de formes i de

qualitats ultrapassa les possibilitats d'aritmomorfització. Per això, també cal distingir

entre «conceptes descriptius» (matemàtics o geomètrics) i «conceptes essencialment no-

matemàtics», aquells que expressen allò que és «originari», allò que manifesta la natura

essencial de les coses, allò que es pot extraure directament de la simple intuició.

De vegades, s'ha pretés solucionar els problemes de la ciència davant conceptes

no clarament distingibles apel·lant al càlcul estadístic (el cas de la noció de «risc» n'és

paradigmàtic). Per a Georgescu-Roegen, no s'ha aconseguit l'objectiu. Al contrari: un

exemple més de les limitacions de les posicions extremes positivistes el proporciona,

segons Georgescu-Roegen, el concepte de probabilitat. El concepte d'allò fortuït, pensa

Georgescu-Roegen, té un caràcter «dialèctic» que desconeixen les posicions positivistes.

L'exemple d'allò fortuït, junt amb els assenyalats adés, mostren clarament, segons

Georgescu-Roegen, que el pensament correcte per termes generals, propi dels conceptes

dialèctics, és no només possible, sinó també necessari per a la mateixa ciència. Només

cal pensar que la noció dialèctica de probabilitat és comuna a totes les disciplines

científiques, per adonar-se'n que la ciència no pot anar endavant sense aquests conceptes

dialèctics. La presència necessària de conceptes dialèctics a les ciències s'ha d'entendre

ampliada, per tant, a les ciències socials en general i a l'economia en particular.

                                                
615 Dragan i Demetrescu assenyalen una conclusió que extrauria Georgescu-Roegen de la impossibilitat
d'acomplir el programa positivista lògic, malgrat intents tan elaborats com, per exemple, l'obra de
Carnap, a saber, que els conceptes dialèctics, dels quals està teixit el llenguatge, no són programables
en un computador, com assenyala, per exemple, l'especialista en Intel·ligència Artificial, Anthony G.
Oettinger (The State of the Art of Automatic Language Translation, in Beiträge zur Sprachkunde und
Informationsverarbeitung, Herbert Marchl (ed.) Vol. 1, Heft 2, Múnic, Oldenburg Verlag, 1963, p. 26,
cit. per Dragan i Demetrescu). Amb tot, des de l'aparició de l'obra de Nicholas Georgescu-Roegen s'han
produït molts avanços en Intel·ligència Artificial, i potser la noció d'ordinador de cinquena generació
vinguera a contradir en part la impossibilitat de la informàtica d'enfrontar-se directament (s'entén que
per complicats programes) amb el llenguatge ordinari. Si l'usuari o usuària d'un computador de
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Des d'aquest replantejament epistemològic, les ciències socials tenen una natura

dialèctica. Ho resumeix aquest passatge de Dragan i Demetrescu: «Com el professor

Georgescu-Roegen assenyadament constata, si és inqüestionable que el procés

econòmic no és un sistema aïllat, la necesitat de delimitar aquest procés és, d'alguna

manera, òbvia: altrament no podríem parlar sobre el procés econòmic. La recerca d'una

delimitació hauria de dur a terme al voltant del caràcter dialèctic del procés econòmic.

L'àrea econòmica és envoltada per una penumbra dialèctica, molt més que la d'una

ciència natural. En aquesta vasta penumbra, allò econòmic interrelaciona amb allò

social i allò polític.»

                                                                                                                               

cinquena generació pot relacionar-se amb ell pel llenguatge natural caldria, en teoria almenys, resoldre
qüestions relatives als contorns de penumbra en les denotacions de determinats conceptes.
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3. Sobre la violència simbòlica, en P. Bourdieu

Segons P. Bourdieu, el domini simbòlic s'estableix mitjançant la violència

simbòlica, la qual és un substitut de la coerció física616, i s'exerceix particularment en

l'escola, com un dispositiu de reproducció de les relacions desiguals. Aquesta noció

de violència simbòlica, nuclear en la sociologia crítica de Bourdieu, queda perfilada

en considerar els tres fragments següents:

Violència simbòlica [és la] violència esmorteïda, insensible i
invisible per a les seus pròpies víctimes, que s'exerceix essencialment
per mitjà dels camins purament simbòlics de la comunicació i del
coneixement o, més exactament, del desconeixement, del
reconeixement o, en darrera instància, del sentiment. Aquesta relació
social extraordinàriament comuna ofereix per tant una ocasió
privilegiada d' entendre la lògica de la dominació exercida en nombre
de un principi simbòlic conegut i admés tant pel dominador com pel
dominat, un idioma (o una manera de modular-ho), un estil de vida (o
una manera de pensar, de parlar o de comportar-se) i, més
habitualment, una característica distintiva, emblema o estigma, la
major eficacia simbólica de la qual és la característica corporal
absolutament arbitrària i imprevisible, com ara el color de la pell.617

Encara que no m'enganye en absolut sobre la meua capacitat de
disoldre tots els malentesos, m'agradaria limitar-me a previndre contra
els contrasentits més grollers que es cometen habitualment a propòsit
del concepte de violència simbòlica i que tenen sempre per principi
una interpretació més o menys reductora de l'adjectiu «simbòlic»,
emprat ací en un sentit que considere rigorós i els fonaments teòrics del
qual he exposat en un article ja antic. En prendre «simbòlic» en un dels
seus sentits más comuns, se suposa de vegades que insistir en la

                                                
616 «La repressió física [...] ve, en efecte, a sancionar el fracàs de la interiorització d'un arbitrari
cultural» (P. Bourdieu; Jean-Claude Passeron: La reproduction. Eléments pour une théorie du système
d’enseignement, París, Éditions de Minuit, 1970, p. 51).
617 Del preàmbul de P. Bourdieu: La dominación masculina, p. 12.
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violència simbòlica és minimitzar el paper de la violència física i (fer)
oblidar que hi ha dones colpejades, violades, explotades, o, pitjor
encara, voler disculpar als homes de aital forma de violència. La qual
cosa, evidentment, no és certa. En entendre «simbòlic» com oposat a
real i a efectiu, suposem que la violència simbòlica seria una violència
purament espiritual i, en definitiva, sense efectes reals. Aquesta
distinció ingènua, típica d'un materialisme primari, és la que la teoria
materialista de l'economia dels béns simbòlics, que intente elaborar des
de fa molts anys, tendeix a destruir, tot deixant que ocupe el seu espai
teòric l'objectivitat de l'experiència subjectiva de les relacions de
dominació. Un altre malentés: la referència a l'etnologia, de la qual
intente mostrar ací les funcions heurístiques, és sospitosa de ser un
mitjà de restablir, sota aparences científiques, el mite de l'«etern
femení» (o masculí) o, més greu, d'eternitzar l'estructura de la
dominació masculina descrivint-la com a invariable i eterna. No vaig a
afirmar que les estructures de dominació siguen ahistòriques, sinó que
intentaré establir que són el producte d'un treball continuat (històric
per tant) de reproducció al qual contribueixen uns agents singulars
(entre els quals estan els homes, amb unes armes com la violència
física i la violència simbòlica) i unes institucions: Família, Església,
Escola, Estat.618

La violència simbòlica s'institueix per mitjà de l'adhesió que el
dominant se sent obligat a concedir al dominador (per tant, a la
dominació) quan no disposa, per imaginar-la o per imaginar-se a ell
mateix, o, millor dit, per imaginar la relació que té amb ell, d'un altre
instrument de coneixement que aquell que comparteix amb el
dominador i que, en no ser més que la forma asimilada de la relación
de dominació, fa que aquesta relació semble natural;o, en altres
paraules, quan els esquemes que posa en pràctica per percebre's i
apreciar-se, o per a percebre i apreciar als dominadors (alt/baix,
masculí/femení, blanc/negre, etc.) són el producte de l'assimilació de
les classificacions d'aquest mode naturalitzades, de les quals el seu
ésser social és el producte.619

                                                
618 P. Bourdieu: La dominación masculina, pp. 49-50; l'article citat és: «Sur le pouvoir symbolique»,
Annales, 3, maig-juny de 1977, pp. 405-411.
619 P. Bourdieu: La dominación masculina, p. 51.
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Annex VI. Resultats de l'enquesta sobre l'ús de la

llengua a la ciutat de València

A) Ús del valencià a la casa

TAULA ANNEX VI.1.– RESPOSTES SOBRE ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS FAMILIARS (PV, ÀREA

METROPOLITANA I VALÈNCIA )

(PV –municipis de predomini lingüístic valencià–, àrea metropolitana de València i
ciutat de València, >15 anys, 1992, 1993, 1995, percentatges)

PV àrea metropolitana de
València

ciutat
València

E-92 E-95 E-92 E-95 E-93
(1) Sempre en valencià 44,11% 44,25% 29,26% 33,04% 15,03%
(2) Generalment en val. 4,76% 4,83% 5,29% 5,18% 5,40%
(1)+(2) 48,88% 49,08% 34,55% 38,22% 20,43%
(3) Més en val. que en cas. 1,53% 0,91% 1,88% 0,86% 2,07%
(4) Indistintament 4,56% 2,75% 5,81% 1,72% 6,12%
(5) Més en cas. que en val. 1,94% 2,41% 2,40% 4,53% 3,51%
(3)+(4)+(5) 8,05% 6,09% 10,12% 7,14% 11,70%
(6) Generalment en castellà 3,43% 2,16% 4,76% 0,43% 7,38%
(7) Sempre en cas. 39,64% 42,66% 50,56% 54,21% 60,48%
(6)+(7) 43,97% 44,83% 55,33% 54,64% 67,86%

Font: Elaboració pròpia d’E-92, E-93 i E-95. Els càlculs estan realitzats amb més
decimals.
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TAULA ANNEX VI.2.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES (PV, ÀREA METROPOLITANA I

VALÈNCIA )

(PV –municipis de predomini lingüístic valencià–, àrea metropolitana de València i
ciutat de València, >15 anys, 1992, 1993, 1995, percentatges)

PV àrea metropolitana de
València

ciutat
València

E-92 E-95 E-92 E-95 E-93
(1) Sempre en valencià 23,51% 26,58% 12,02% 18,14% 5,04%
(2) Generalment en val. 15,08% 13,25% 10,84% 5,18% 8,01%
(1)+(2) 38,60% 39,83% 22,86% 23,32% 13,05%
(3) Més en val. que en cas. 6,53% 5,16% 6,55% 6,69% 4,14%
(4) Indistintament 14,54% 10,16% 18,75% 13,60% 13,41%
(5) Més en cas. que en val. 4,46% 6,66% 5,46% 10,58% 8,37%
(3)+(4)+(5) 25,55% 22,01% 30,80% 30,90% 25,92%
(6) Generalment en castellà 5,76% 4,33% 7,91% 2,59% 12,06%
(7) Sempre en cas. 30,08% 33,83% 38,43% 43,19% 48,96%
(6)+(7) 35,85% 38,16% 46,34% 45,78% 61,02%

Font: Elaboració pròpia d’E-92, E-93 i E-95. Els càlculs estan realitzats amb més
decimals.

TAULA ANNEX VI.3.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER(PV, ÀREA METROPOLITANA I VALÈNCIA )

(PV –municipis de predomini lingüístic valencià–, àrea metropolitana de València i
ciutat de València, >15 anys, 1992, 1993, 1995, percentatges)

PV àrea metropolitana de
València

ciutat
València

E-92 E-95 E-92 E-95 E-93
(1) Sempre en valencià 10,23% 13,75% 4,76% 7,34% 3,06%
(2) Generalment en val. 12,88% 12,91% 7,26% 4,53% 3,96%
(1)+(2) 23,12% 26,66% 12,02% 11,87% 7,02%
(3) Més en val. que en cas. 6,40% 5,25% 4,11% 2,37% 2,34%
(4) Indistintament 17,48% 15,16% 18,67% 17,92% 12,06%
(5) Més en cas. que en val. 5,15% 4,66% 5,73% 5,83% 8,01%
(3)+(4)+(5) 29,05% 25,09% 28,54% 26,15% 22,41%
(6) Generalment en castellà 8,96% 6,25% 10,41% 8,20% 12,51%
(7) Sempre en cas. 38,86% 42,00% 49,03% 53,77% 58,05%
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(6)+(7) 47,83% 48,25% 59,44% 61,98% 70,56%

Font: Elaboració pròpia d’E-92, E-93 i E-95. Els càlculs estan realitzats amb més
decimals.

TAULA ANNEX VI.4.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA . DIFERÈNCIA HOMES I DONES

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 15,03% 13,66% 16,26%
(2) Generalment en val. 5,40% 5,88% 4,96%
(1)+(2) 20,43% 19,54% 21,23%
(3) Més en val. que en cas. 2,07% 2,27% 1,88%
(4) Indistintament 6,12% 7,40% 4,96%
(5) Més en cas. que en val. 3,51% 3,22% 3,76%
(3)+(4)+(5) 11,70% 12,90% 10,61%
(6) Generalment en castellà 7,38% 6,83% 7,87%
(7) Sempre en cas. 60,48% 60,72% 60,27%
(6)+(7) 67,86% 67,55% 68,15%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.5.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L’Horta i a la resta de la província

València resta de L’Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 16,42% 32,20% 21,79%
(2) Generalment en val. 7,33% 10,16% 2,56%
(1)+(2) 23,76% 42,37% 24,35%
(3) Més en val. que en cas. 2,23% 8,47% 1,28%
(4) Indistintament 7,65% 11,86% 6,41%
(5) Més en cas. que en val. 4,46% 5,08% 3,84%
(3)+(4)+(5) 14,35% 25,42% 11,53%
(6) Generalment en castellà 9,09% 10,16% 8,97%
(7) Sempre en cas. 52,795 22,03% 55,12%
(6)+(7) 61,88% 32,20% 64,10%
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Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 22,34% 2,52% 6,66%
(2) Generalment en val. 5,31% 0,42% 0,00%
(1)+(2) 27,65% 2,94% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 2,12% 0,00% 6,66%
(4) Indistintament 6,38% 0,84% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 3,19% 0,84% 0,00%
(3)+(4)+(5) 11,70% 1,68% 6,66%
(6) Generalment en castellà 6,38% 2,52% 0,00%
(7) Sempre en cas. 54,25% 92,85% 86,66%
(6)+(7) 60,63% 95,37% 86,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.6.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS L’EDAT (VALÈNCIA )

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 10,68% 12,91% 12,15%
(2) Generalment en val. 2,99% 6,22% 3,31%
(1)+(2) 13,67% 19,13% 15,46%
(3) Més en val. que en cas. 1,28% 1,91% 1,65%
(4) Indistintament 5,12% 7,17% 9,39%
(5) Més en cas. que en val. 3,84% 2,87% 2,76%
(3)+(4)+(5) 10,25% 11,96% 13,81%
(6) Generalment en castellà 8,97% 8,61% 9,39%
(7) Sempre en cas. 67,09% 60,28% 61,32%
(6)+(7) 76,06% 68,89% 70,71%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 18,23% 22,22% 17,14%
(2) Generalment en val. 6,28% 7,18% 7,42%
(1)+(2) 24,52% 29,41% 24,57%
(3) Més en val. que en cas. 3,14% 1,96% 2,85%
(4) Indistintament 2,51% 5,22% 6,85%
(5) Més en cas. que en val. 4,40% 3,92% 3,42%
(3)+(4)+(5) 10,06% 11,11% 13,14%
(6) Generalment en castellà 5,66% 5,22% 5,14%
(7) Sempre en cas. 59,74% 54,24% 57,14%
(6)+(7) 65,40% 59,47% 62,28%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.7.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS L’EDAT (PV)

(PV –municipis de predomini lingüístic valencià–, >15 anys, 1992 i 1995,
percentatges)

Estrats d’edat i totals, E-92, E-95 i increment (∆)

E-92 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 44,08% 4,77% 1,55% 4,57 1,94% 3,42% 39,63%
16-24 37,93% 5,96% 1,63% 3,76 1,88% 4,17% 44,64%
25-34 37,85% 4,60% 1,32% 3,98 2,03% 3,28% 46,89%
35-44 39,18% 4,56% 1,82% 5,78 1,92% 5,17% 41,52%
45-54 46,86% 3,65% 1,98% 6,26 1,98% 3,02% 36,22%
55-64 49,18% 5,78% 1,76% 5,03 1,88% 2,51% 33,83%
més 65 59,66% 3,62% 0,60% 2,77 1,69% 1,81% 29,83%
E-95 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 44,25% 4,83% 0,91% 2,75% 2,41% 2,16% 42,66%
16-24 41,53% 2,30% 2,30% 5,38% 1,92% 3,07% 43,46%
25-34 38,19% 4,72% 1,71% 1,71% 5,57% 2,14% 45,92%
35-44 44,44% 7,57% 0,50% 2,52% 2,52% 2,52% 39,89%
45-54 48,67% 5,29% 0% 2,64% 2,11% 1,58% 39,685
55-64 41,17% 6,53% 0% 1,96% 0,65% 3,26% 46,40%
més 65 54,49% 3,59% 0% 1,19% 0,59% 0% 40,11%
∆∆ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Total 0,16% 0,05% -0,63% -1,82% 0,47% -1,26% 3,02%
16-24 3,59% -3,66% 0,67% 1,62% 0,04% -1,09% -1,18%
25-34 0,34% 0,11% 0,38% -2,27% 3,54% -1,13% -0,97%
35-44 5,25% 3,00% -1,32% -3,26% 0,59% -2,65% -1,62%
45-54 1,80% 1,63% -1,98% -3,61% 0,13% -1,43% 3,46%
55-64 -8,00% 0,74% -1,76% -3,07% -1,23% 0,75% 12,56%
més 65 -5,17% -0,03% -0,60% -1,58% -1,09% -1,81% 10,28%

(1) Sempre en valencià; (2) Generalment en valencià; (3) Més en valencià que en
castellà; (4) Indistintament en valencià o en castellà; (5) Més en castellà que en
valencia`; (6) Generalment en castellà; (7) Sempre en castellà.
Font: Elaboració pròpia d’E-92 i E-95.

Estrats d’edat i totals, E-92, E-95 i increment (∆) dels agrupaments.

E-92 (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 48,85% 43,06% 50,41% 45,00%
16-24 43,90% 48,81% 45,54% 50,69%
25-34 42,46% 50,17% 43,79% 52,21%
35-44 43,75% 46,70% 45,58% 48,62%
45-54 50,52% 39,24% 52,50% 41,23%
55-64 54,96% 36,35% 56,72% 38,23%
més 65 63,28% 31,64% 63,88% 33,33%
E-95 (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 49,08% 44,83% 50,00% 47,25%
16-24 43,84% 46,53% 46,15% 48,46%
25-34 42,91% 48,06% 44,63% 53,64%
35-44 52,02% 42,42% 52,52% 44,94%
45-54 53,96% 41,26% 53,96% 43,38%
55-64 47,71% 49,67% 47,71% 50,32%
més 65 58,08% 40,11% 58,08% 40,71%
∆∆ (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 0,22% 1,76% -0,41% 2,24%
16-24 -0,06% -2,27% 0,61% -2,23%
25-34 0,45% -2,10% 0,84% 1,43%
35-44 8,26% -4,27% 6,94% -3,67%
45-54 3,44% 2,02% 1,46% 2,15%
55-64 -7,25% 13,32% -9,01% 12,08%
més 65 -5,20% 8,47% -5,80% 7,38%

Font: Elaboració pròpia d’E-92 i E-95.
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TAULA ANNEX VI.8.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS EL TEMPS DE RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 27,97% 17,05% 8,98% 12,70%
(2) Generalment en val. 11,30% 10,07% 3,93% 4,09%
(1)+(2) 39,28% 27,13% 12,92% 16,80%
(3) Més en val. que en cas. 3,57% 3,87% 2,80% 1,22%
(4) Indistintament 7,14% 5,42% 9,55% 5,73%
(5) Més en cas. que en val. 4,16% 6,97% 2,24% 4,09%
(3)+(4)+(5) 14,88% 16,27% 14,60% 11,06%
(6) Generalment en castellà 5,95% 8,52% 7,30% 5,73%
(7) Sempre en cas. 39,88% 48,06% 65,16% 66,39%
(6)+(7) 45,83% 56,58% 72,47% 72,13%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990

1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Sempre en valencià 11,47% 17,46% 20,83%
(2) Generalment en val. 3,27% 1,58% 0,00%
(1)+(2) 14,75% 19,04% 20,83%
(3) Més en val. que en cas. 0,98% 1,58% 0,00%
(4) Indistintament 4,91% 4,76% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 2,62% 1,58% 0,00%
(3)+(4)+(5) 8,52% 7,93% 0,00%
(6) Generalment en castellà 9,83% 4,76% 4,16%
(7) Sempre en cas. 66,88% 68,25% 75,00%
(6)+(7) 76,72% 73,01% 79,16%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.9.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS LA FORMACIÓ

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i el conjunt dels dos grups (I)
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sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 23,21% 17,39% 18,30%
(2) Generalment en val. 7,14% 7,02% 7,04%
(1)+(2) 30,35% 24,41% 25,35%
(3) Més en val. que en cas. 3,57% 3,01% 3,09%
(4) Indistintament 5,35% 7,69% 7,32%
(5) Més en cas. que en val. 7,14% 3,01% 3,66%
(3)+(4)+(5) 16,07% 13,71% 14,08%
(6) Generalment en castellà 3,57% 5,35% 5,07%
(7) Sempre en cas. 50,00% 56,52% 55,49%
(6)+(7) 53,57% 61,87% 60,56%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)

batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Sempre en valencià 13,53% 8,08% 12,97% 12,28%
(2) Generalment en val. 5,67% 6,06% 4,86% 5,45%
(1)+(2) 19,21% 14,14% 17,83% 17,73%
(3) Més en val. que en cas. 2,18% 3,03% 1,62% 2,14%
(4) Indistintament 2,62% 9,09% 4,32% 4,48%
(5) Més en cas. que en val. 3,49% 0,00% 2,70% 2,53%
(3)+(4)+(5) 8,29% 12,12% 8,64% 9,16%
(6) Generalment en castellà 7,42% 8,08% 11,89% 9,16%
(7) Sempre en cas. 65,06% 65,65% 61,62% 63,93%
(6)+(7) 72,48% 73,73% 73,51% 73,09%

batx. elem. = batxiller elemental; form. prof. = formació professional; batx. sup. =
batxiller superior. Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, universitaris superiors i, en conjunt, amb
nivells educatius superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 16,00% 16,08% 16,04%
(2) Generalment en val. 4,00% 2,09% 2,88%
(1)+(2) 20,00% 18,18% 18,93%
(3) Més en val. que en cas. 1,00% 0,00% 0,41%
(4) Indistintament 11,00% 5,59% 7,81%
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(5) Més en cas. que en val. 8,00% 3,49% 5,34%
(3)+(4)+(5) 20,00% 9,09% 13,58%
(6) Generalment en castellà 4,00% 9,09% 6,99%
(7) Sempre en cas. 56,00% 63,63% 60,49%
(6)+(7) 60,00% 72,72% 67,48%

univ. mitj. = universitaris mitjans; univ. sup. = universitaris superiors. Font:
Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.10.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Sempre en valencià 31,57% 13,24% 11,11%
(2) Generalment en val. 5,26% 7,94% 6,66%
(1)+(2) 36,84% 21,19% 17,77%
(3) Més en val. que en cas. 0,00% 3,31% 0,00%
(4) Indistintament 5,26% 7,28% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 5,26% 2,64% 0,00%
(3)+(4)+(5) 10,52% 13,24% 0,00%
(6) Generalment en castellà 10,52% 5,96% 6,66%
(7) Sempre en cas. 42,10% 59,60% 75,55%
(6)+(7) 52,63% 65,56% 82,22%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 15,53% 14,59% 18,89% 12,22%
(2) Generalment en val. 4,85% 4,86% 5,99% 3,33%
(1)+(2) 20,38% 19,45% 24,88% 15,55%
(3) Més en val. que en cas. 2,91% 1,35% 2,76% 1,66%
(4) Indistintament 9,70% 4,59% 6,45% 6,11%
(5) Més en cas. que en val. 2,91% 3,24% 5,06% 3,33%
(3)+(4)+(5) 15,53% 9,18% 14,28% 11,11%
(6) Generalment en castellà 4,85% 8,10% 6,45% 10,55%
(7) Sempre en cas. 59,22% 63,24% 54,37% 62,77%
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(6)+(7) 64,07% 71,35% 60,82% 73,33%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.11.– ÚS DEL VALENCIÀ A LA CASA , SEGONS LA SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 22,22% 25,64% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,00% 8,97% 16,66%
(1)+(2) 22,22% 34,61% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,55% 0,00% 0,00%
(4) Indistintament 11,11% 7,69% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 5,55% 3,84% 0,00%
(3)+(4)+(5) 22,22% 11,53% 16,66%
(6) Generalment en castellà 11,11% 3,84% 0,00%
(7) Sempre en cas. 44,44% 50,00% 66,66%
(6)+(7) 55,55% 53,84% 66,66%

Empres. a/assalar. = Empressari/ària amb assalariats/ades; Empres.s/assalar. =
Empressari/ària amb assalariats/ades. Cooperativ. = Membre d’una cooperativa. Font:
Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Sempre en valencià 16,15% 7,96% 9,09%
(2) Generalment en val. 4,23% 7,07% 6,06%
(1)+(2) 20,38% 15,04% 15,15%
(3) Més en val. que en cas. 3,46% 1,76% 3,03%
(4) Indistintament 6,53% 4,42% 15,15%
(5) Més en cas. que en val. 3,07% 1,76% 3,03%
(3)+(4)+(5) 13,07% 7,96% 21,21%
(6) Generalment en castellà 9,61% 7,07% 6,06%
(7) Sempre en cas. 56,92% 69,91% 57,57%
(6)+(7) 66,53% 76,99% 63,63%
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Treb. fix = Treballador/a fix/a; Treb. eventual = Treballador/a eventual. Treb.
s/remuner. = Treballador/a no remunerat/ada. Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 15,38% 11,66% 11,66% 6,66%
(2) Generalment en val. 0,00% 1,66% 1,66% 0,00%
(1)+(2) 15,38% 13,33% 13,33% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 3,84% 0,00% 0,00% 2,22%
(4) Indistintament 0,00% 0,00% 0,00% 2,22%
(5) Més en cas. que en val. 11,53% 3,33% 3,33% 0,00%
(3)+(4)+(5) 15,38% 3,33% 3,33% 4,44%
(6) Generalment en castellà 0,00% 6,66% 6,66% 11,11%
(7) Sempre en cas. 69,23% 76,66% 76,66% 77,77%
(6)+(7) 69,23% 83,33% 83,33% 88,88%

Atur. a/subsid. = persones aturades amb subsidi; atur. a/subsid. = persones aturades
sense subsidi;  jubil./pension = persones jubilades i pensionistes; bus. 1a oc. =
persones aturades que busquen la primera ocupació. Font: Elaboració pròpia d’E-93.



606  El valencià a València

B) Ús del valencià amb les persones amigues

TAULA ANNEX VI.12.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 5,04% 4,55% 5,47%
(2) Generalment en val. 8,01% 8,34% 7,70%
(1)+(2) 13,05% 12,90% 13,18%
(3) Més en val. que en cas. 4,14% 4,55% 3,76%
(4) Indistintament 13,41% 14,04% 12,84%
(5) Més en cas. que en val. 8,37% 10,81% 6,16%
(3)+(4)+(5) 25,92% 29,41% 22,77%
(6) Generalment en castellà 12,06% 11,57% 12,50%
(7) Sempre en cas. 48,96% 46,11% 51,54%
(6)+(7) 61,02% 57,68% 64,04%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.13.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS EL LLOC DE

NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L’Horta i a la resta de la província

València resta de L’Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 5,74% 11,86% 7,69%
(2) Generalment en val. 9,88% 18,64% 5,12%
(1)+(2) 15,62% 30,50% 12,82%
(3) Més en val. que en cas. 4,14% 11,86% 7,69%
(4) Indistintament 15,78% 16,94% 15,38%
(5) Més en cas. que en val. 9,40% 15,25% 10,25%
(3)+(4)+(5) 29,34% 44,06% 33,33%
(6) Generalment en castellà 12,12% 11,86% 20,51%
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(7) Sempre en cas. 42,90% 13,55% 33,33%
(6)+(7) 55,02% 25,42% 53,84%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 7,44% 0,00% 0,00%
(2) Generalment en val. 10,63% 0,84% 0,00%
(1)+(2) 18,08% 0,84% 0,00%
(3) Més en val. que en cas. 4,25% 0,84% 6,66%
(4) Indistintament 19,14% 3,78% 6,66%
(5) Més en cas. que en val. 5,31% 5,04% 0,00%
(3)+(4)+(5) 28,72% 9,66% 13,33%
(6) Generalment en castellà 11,70% 9,24% 13,33%
(7) Sempre en cas. 41,48% 80,25% 73,33%
(6)+(7) 53,19% 89,49% 86,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.14.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS L’EDAT (VALÈNCIA )

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 2,99% 5,26% 2,76%
(2) Generalment en val. 2,99% 7,17% 6,07%
(1)+(2) 5,98% 12,44% 8,83%
(3) Més en val. que en cas. 2,99% 1,43% 4,41%
(4) Indistintament 7,69% 14,83% 18,23%
(5) Més en cas. que en val. 8,54% 10,04% 7,73%
(3)+(4)+(5) 19,23% 26,31% 30,38%
(6) Generalment en castellà 16,66% 11,48% 12,70%
(7) Sempre en cas. 58,11% 49,76% 48,06%
(6)+(7) 74,78% 61,24% 60,77%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 5,03% 8,49% 6,85%
(2) Generalment en val. 6,91% 13,07% 14,28%
(1)+(2) 11,94% 21,56% 21,14%
(3) Més en val. que en cas. 8,80% 6,53% 2,28%
(4) Indistintament 13,83% 11,76% 15,42%
(5) Més en cas. que en val. 7,54% 8,49% 7,42%
(3)+(4)+(5) 30,18% 26,79% 25,14%
(6) Generalment en castellà 8,80% 9,80% 10,85%
(7) Sempre en cas. 49,05% 41,83% 42,85%
(6)+(7) 57,86% 51,63% 53,71%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.15.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS L’EDAT (PV)

(PV –municipis de predomini lingüístic valencià–, >15 anys, 1992 i 1995,
percentatges)

Estrats d’edat i totals, E-92, E-95 i increment (∆)

E-92 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 23,51% 15,10% 6,53% 14,56% 4,45% 5,74% 30,08%
16-24 15,78% 12,67% 7,11% 16,35% 5,80% 6,54% 35,73%
25-34 16,75% 15,15% 6,29% 15,15% 5,31% 7,62% 33,68%
35-44 20,32% 15,04% 7,11% 15,34% 5,08% 7,21% 29,87%
45-54 23,35% 17,41% 8,65% 16,68% 2,91% 4,27% 26,69%
55-64 29,10% 17,18% 5,89% 12,29% 3,51% 4,26% 27,72%
més 65 42,87% 13,88% 3,50% 9,90% 3,14% 3,26% 23,42%

E-95 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 26,58% 13,25% 5,16% 10,16% 6,66% 4,33% 33,83%
16-24 25,00% 10,38% 3,46% 14,61% 10,38% 6,15% 30,00%
25-34 20,17% 15,87% 2,57% 9,01% 8,58% 3,00% 40,77%
35-44 25,25% 17,17% 8,08% 9,09% 4,04% 4,54% 31,81%
45-54 26,98% 15,87% 6,34% 8,46% 6,87% 2,64% 32,80%
55-64 27,45% 12,48% 6,53% 9,80% 3,26% 7,18% 33,33%
més 65 38,32% 7,18% 5,38% 8,38% 4,19% 2,39% 34,13%

∆∆ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 3,06% -1,85% -1,37% -4,39% 2,20% -1,40% 3,74%
16-24 9,21% -2,28% -3,65% -1,73% 4,57% -0,38% -5,73%
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25-34 3,41% 0,72% -3,71% -6,14% 3,26% -4,61% 7,08%
35-44 4,92% 2,13% 0,96% -6,25% -1,04% -2,66% 1,94%
45-54 3,62% -1,54% -2,30% -8,21% 3,95% -1,62% 6,10%
55-64 -1,65% -4,77% 0,63% -2,49% -0,24% 2,92% 5,60%
més 65 -4,55% -6,70% 1,88% -1,52% 1,05% -0,86% 10,70%

Font: Elaboració pròpia d’E-92 i E-95.

Estrats d’edat i totals, E-92, E-95 i increment (∆) dels agrupaments.

E-92 (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 38,61% 35,82% 45,15% 40,28%
16-24 28,45% 42,27% 35,56% 48,07%
25-34 31,91% 41,31% 38,20% 46,63%
35-44 35,36% 37,09% 42,47% 42,17%
45-54 40,71% 30,96% 49,42% 33,88%
55-64 46,29% 31,99% 52,19% 35,50%
més 65 56,76% 26,69% 60,26% 29,83%

E-95 (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 39,83% 38,16% 45,00% 44,83%
16-24 35,38% 36,15% 38,84% 46,53%
25-34 36,05% 43,77% 38,625 52,36%
35-44 42,42% 36,36% 50,50% 40,40%
45-54 42,85% 35,44% 49,20% 42,32%
55-64 39,86% 40,52% 46,40% 43,79%
més 65 45,50% 36,52% 50,89% 40,71%

∆∆ (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 1,21% 2,33% -0,15% 4,54%
16-24 6,92% -6,11% 3,27% -1,54%
25-34 4,13% 2,46% 0,41% 5,72%
35-44 7,05% -0,72% 8,02% -1,775
45-54 2,08% 4,47% -0,22% 8,43%
55-64 -6,42% 8,52% -5,79% 8,28%
més 65 -11,25% 9,83% -9,36% 10,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-92 i E-95.

TAULA ANNEX VI.16.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS EL TEMPS DE

RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI
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(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 11,30% 3,87% 2,24% 4,50%
(2) Generalment en val. 21,42% 12,40% 4,49% 4,91%
(1)+(2) 32,73% 16,27% 6,74% 9,42%
(3) Més en val. que en cas. 5,35% 6,97% 5,05% 1,63%
(4) Indistintament 20,83% 15,50% 17,97% 14,34%
(5) Més en cas. que en val. 5,95% 13,95% 10,11% 8,19%
(3)+(4)+(5) 32,14% 36,43% 33,14% 24,18%
(6) Generalment en castellà 10,11% 17,05% 7,86% 10,24%
(7) Sempre en cas. 25,00% 30,23% 52,24% 56,14%
(6)+(7) 35,11% 47,28% 60,11% 66,39%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990

1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Sempre en valencià 2,95% 7,93% 12,50%
(2) Generalment en val. 3,27% 7,93% 8,33%
(1)+(2) 6,22% 15,87% 20,83%
(3) Més en val. que en cas. 4,26% 1,58% 4,16%
(4) Indistintament 7,21% 7,93% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 7,54% 4,76% 4,16%
(3)+(4)+(5) 19,01% 14,28% 8,33%
(6) Generalment en castellà 15,08% 14,28% 4,16%
(7) Sempre en cas. 59,67% 55,55% 66,66%
(6)+(7) 74,75% 69,84% 70,83%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.17.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS ELS NIVELLS

EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)
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sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 12,50% 6,68% 7,60%
(2) Generalment en val. 16,07% 10,03% 10,98%
(1)+(2) 28,57% 16,72% 18,59%
(3) Més en val. que en cas. 1,78% 5,35% 4,78%
(4) Indistintament 12,50% 18,72% 17,74%
(5) Més en cas. que en val. 7,14% 4,68% 5,07%
(3)+(4)+(5) 21,42% 28,76% 27,60%
(6) Generalment en castellà 3,57% 11,70% 10,42%
(7) Sempre en cas. 46,42% 42,80% 43,38%
(6)+(7) 50,00% 54,51% 53,80%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)

batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Sempre en valencià 2,18% 3,03% 5,40% 3,50%
(2) Generalment en val. 8,29% 6,06% 4,32% 6,43%
(1)+(2) 10,48% 9,09% 9,72% 9,94%
(3) Més en val. que en cas. 5,24% 2,02% 2,70% 3,70%
(4) Indistintament 10,48% 8,08% 13,51% 11,11%
(5) Més en cas. que en val. 6,98% 15,15% 9,18% 9,35%
(3)+(4)+(5) 22,70% 25,25% 25,40% 24,17%
(6) Generalment en castellà 11,35% 14,14% 16,21% 13,64%
(7) Sempre en cas. 55,45% 51,51% 48,64% 52,24%
(6)+(7) 66,81% 65,65% 64,86% 65,88%

batx. elem. = batxiller elemental; form. prof. = formació professional; batx. sup. =
batxiller superior. Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 1,00% 6,99% 4,52%
(2) Generalment en val. 8,00% 6,29% 6,99%
(1)+(2) 9,00% 13,28% 11,52%
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(3) Més en val. que en cas. 8,00% 1,39% 4,11%
(4) Indistintament 15,00% 9,79% 11,93%
(5) Més en cas. que en val. 12,00% 10,48% 11,11%
(3)+(4)+(5) 35,00% 21,67% 27,16%
(6) Generalment en castellà 10,00% 11,88% 11,11%
(7) Sempre en cas. 46,00% 53,14% 50,20%
(6)+(7) 56,00% 65,03% 61,31%

univ. mitj. = universitaris mitjans; univ. sup. = universitaris superiors. Font:
Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.18.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS L’ACTIVITAT

PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Sempre en valencià 15,78% 5,96% 2,22%
(2) Generalment en val. 15,78% 9,93% 4,44%
(1)+(2) 31,57% 15,89% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,26% 2,64% 2,22%
(4) Indistintament 15,78% 17,21% 4,44%
(5) Més en cas. que en val. 0,00% 4,63% 8,88%
(3)+(4)+(5) 21,05% 24,50% 15,55%
(6) Generalment en castellà 10,52% 13,24% 13,33%
(7) Sempre en cas. 36,84% 46,35% 64,44%
(6)+(7) 47,36% 59,60% 77,77%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 1,94% 3,78% 7,83% 4,44%
(2) Generalment en val. 7,76% 7,83% 9,67% 4,44%
(1)+(2) 9,70% 11,62% 17,51% 8,88%
(3) Més en val. que en cas. 7,76% 4,86% 4,60% 2,22%
(4) Indistintament 23,30% 12,70% 14,74% 6,11%
(5) Més en cas. que en val. 7,76% 11,08% 6,45% 8,88%
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(3)+(4)+(5) 38,83% 28,64% 25,80% 17,22%
(6) Generalment en castellà 10,67% 11,89% 10,13% 16,11%
(7) Sempre en cas. 40,77% 47,83% 46,54% 57,77%
(6)+(7) 51,45% 59,72% 56,68% 73,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.19.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB LES PERSONES AMIGUES, SEGONS LA SITUACIÓ

LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 5,55% 1,28% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,00% 16,66% 16,66%
(1)+(2) 5,55% 17,94% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 16,66% 6,41% 16,66%
(4) Indistintament 16,66% 23,07% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 5,55% 10,25% 0,00%
(3)+(4)+(5) 38,88% 39,74% 33,33%
(6) Generalment en castellà 16,66% 10,25% 0,00%
(7) Sempre en cas. 38,88% 32,05% 50,00%
(6)+(7) 55,55% 42,30% 50,00%

Empres. a/assalar. = Empressari/ària amb assalariats/ades; Empres.s/assalar. =
Empressari/ària amb assalariats/ades. Cooperativ. = Membre d’una cooperativa. Font:
Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remunerar
(1) Sempre en valencià 5,00% 0,88% 0,00%
(2) Generalment en val. 7,30% 5,30% 9,09%
(1)+(2) 12,30% 6,19% 9,09%
(3) Més en val. que en cas. 5,38% 3,53% 3,03%
(4) Indistintament 14,61% 12,38% 30,30%
(5) Més en cas. que en val. 10,00% 7,96% 3,03%
(3)+(4)+(5) 30,00% 23,89% 36,36%
(6) Generalment en castellà 13,07% 10,61% 6,06%
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(7) Sempre en cas. 44,61% 59,29% 48,48%
(6)+(7) 57,69% 69,91% 54,54%

Treb. fix = Treballador/a fix/a; Treb. eventual = Treballador/a eventual. Treb.
s/remuner. = Treballador/a no remunerat/ada. Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades, amb subsidi o sense o que busquen la 1a ocupació, o
pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 3,84% 3,33% 9,28% 4,44%
(2) Generalment en val. 3,84% 5,00% 11,47% 0,00%
(1)+(2) 7,69% 8,33% 20,76% 4,44%
(3) Més en val. que en cas. 3,84% 3,33% 1,63% 2,22%
(4) Indistintament 11,53% 10,00% 13,66% 2,22%
(5) Més en cas. que en val. 15,38% 6,66% 9,83% 6,66%
(3)+(4)+(5) 30,76% 20,00% 25,13% 11,11%
(6) Generalment en castellà 11,53% 11,66% 11,47% 15,55%
(7) Sempre en cas. 50,00% 60,00% 42,62% 68,88%
(6)+(7) 61,53% 71,66% 54,09% 84,44%

Atur. a/subsid. = persones aturades amb subsidi; atur. a/subsid. = persones aturades
sense subsidi;  jubil./pension = persones jubilades i pensionistes; bus. 1a oc. =
persones aturades que busquen la primera ocupació. Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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C) Ús del valencià amb els companys i les companyes de treball

TAULA ANNEX VI.20.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYS I LES COMPANYES DE TREBALL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 4,60% 5,29% 3,85%
(2) Generalment en val. 5,93% 6,27% 5,56%
(1)+(2) 10,54% 11,56% 9,42%
(3) Més en val. que en cas. 3,58% 4,31% 2,78%
(4) Indistintament 12,79% 14,31% 11,13%
(5) Més en cas. que en val. 8,08% 9,60% 6,42%
(3)+(4)+(5) 24,46% 28,23% 20,34%
(6) Generalment en castellà 12,07% 12,35% 11,77%
(7) Sempre en cas. 52,91% 47,84% 58,45%
(6)+(7) 64,99% 60,19% 70,23%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.21.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYS I LES COMPANYES DE TREBALL,

SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L'Horta i a la resta de la província

València resta de L'Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 5,87% 11,11% 1,51%
(2) Generalment en val. 7,65% 8,88% 3,03%
(1)+(2) 13,52% 20,00% 4,54%
(3) Més en val. que en cas. 3,55% 11,11% 9,09%
(4) Indistintament 14,76% 26,66% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 8,89% 11,11% 9,09%
(3)+(4)+(5) 27,22% 48,88% 34,84%
(6) Generalment en castellà 12,63% 6,66% 21,21%
(7) Sempre en cas. 46,61% 24,44% 39,39%
(6)+(7) 59,25% 31,11% 60,60%
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Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 7,50% 0,00% 0,00%
(2) Generalment en val. 8,75% 0,95% 0,00%
(1)+(2) 16,25% 0,95% 0,00%
(3) Més en val. que en cas. 1,25% 0,95% 6,66%
(4) Indistintament 17,5% 1,91% 6,66%
(5) Més en cas. que en val. 7,50% 5,74% 0,00%
(3)+(4)+(5) 26,25% 8,61% 13,33%
(6) Generalment en castellà 15,00% 7,65% 13,33%
(7) Sempre en cas. 42,50% 82,77% 73,33%
(6)+(7) 57,50% 90,43% 86,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.22.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYS I LES COMPANYES DE TREBALL,

SEGONS L’EDAT (VALÈNCIA )

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 2,33% 4,50% 3,52%
(2) Generalment en val. 3,27% 6,00% 4,70%
(1)+(2) 5,60% 10,50% 8,23%
(3) Més en val. que en cas. 1,86% 1,50% 4,11%
(4) Indistintament 7,00% 14,50% 20,58%
(5) Més en cas. que en val. 5,60% 9,50% 7,64%
(3)+(4)+(5) 14,48% 25,50% 32,35%
(6) Generalment en castellà 16,82% 13,00% 12,94%
(7) Sempre en cas. 63,08% 51,00% 46,47%
(6)+(7) 79,90% 64,00% 59,41%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 4,72% 6,25% 8,54%
(2) Generalment en val. 4,72% 10,15% 9,40%
(1)+(2) 9,45% 16,40% 17,94%
(3) Més en val. que en cas. 10,13% 3,90% 0,85%
(4) Indistintament 12,83% 13,28% 8,54%
(5) Més en cas. que en val. 8,10% 10,93% 7,69%
(3)+(4)+(5) 31,08% 28,12% 17,09%
(6) Generalment en castellà 7,43% 12,50% 5,98%
(7) Sempre en cas. 52,02% 42,96% 58,97%
(6)+(7) 59,45% 55,46% 64,95%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.23.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYS I LES COMPANYES, SEGONS EL TEMPS

DE RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 12,50% 3,70% 3,75% 5,38%
(2) Generalment en val. 16,66% 9,25% 3,12% 4,03%
(1)+(2) 29,16% 12,96% 6,87% 9,41%
(3) Més en val. que en cas. 3,33% 10,18% 5,00% 2,69%
(4) Indistintament 15,83% 16,66% 18,75% 10,31%
(5) Més en cas. que en val. 10,00% 11,11% 8,75% 8,07%
(3)+(4)+(5) 29,16% 37,96% 32,50% 21,07%
(6) Generalment en castellà 10,00% 13,88% 6,87% 12,10%
(7) Sempre en cas. 31,66% 35,18% 53,75% 57,39%
(6)+(7) 41,66% 49,07% 60,62% 69,50%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990
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1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Sempre en valencià 2,13% 3,27% 0,00%
(2) Generalment en val. 2,49% 8,19% 8,33%
(1)+(2) 4,62% 11,47% 8,33%
(3) Més en val. que en cas. 1,42% 1,63% 4,16%
(4) Indistintament 8,89% 11,47% 12,50%
(5) Més en cas. que en val. 7,11% 4,91% 0,00%
(3)+(4)+(5) 17,43% 18,03% 16,66%
(6) Generalment en castellà 15,65% 13,11% 4,16%
(7) Sempre en cas. 62,27% 57,37% 70,83%
(6)+(7) 77,93% 70,49% 75,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.24.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYES I LES COMPANYES DEL TREBALL,

SEGONS ELS NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)

sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 10,00% 6,83% 7,29%
(2) Generalment en val. 15,00% 6,83% 8,02%
(1)+(2) 25,00% 13,67% 15,32%
(3) Més en val. que en cas. 2,50% 3,41% 3,28%
(4) Indistintament 7,50% 16,66% 15,32%
(5) Més en cas. que en val. 5,00% 7,26% 6,93%
(3)+(4)+(5) 15,00% 27,35% 25,54%
(6) Generalment en castellà 0,00% 9,82% 8,39%
(7) Sempre en cas. 60,00% 49,14% 50,72%
(6)+(7) 60,00% 58,97% 59,12%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)
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batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Sempre en valencià 3,31% 4,30% 2,39% 3,18%
(2) Generalment en val. 3,79% 5,37% 5,98% 4,88%
(1)+(2) 7,10% 9,67% 8,38% 8,06%
(3) Més en val. que en cas. 3,31% 2,15% 3,59% 3,18%
(4) Indistintament 8,53% 8,60% 14,37% 10,61%
(5) Més en cas. que en val. 9,47% 11,82% 4,19% 8,06%
(3)+(4)+(5) 21,32% 22,58% 22,15% 21,86%
(6) Generalment en castellà 13,27% 11,82% 16,16% 14,01%
(7) Sempre en cas. 58,29% 55,91% 53,29% 56,05%
(6)+(7) 71,56% 67,74% 69,46% 70,06%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 1,07% 6,47% 4,31%
(2) Generalment en val. 7,52% 4,31% 5,60%
(1)+(2) 8,60% 10,79% 9,91%
(3) Més en val. que en cas. 6,45% 3,59% 4,74%
(4) Indistintament 13,97% 14,38% 14,22%
(5) Més en cas. que en val. 11,82% 7,91% 9,48%
(3)+(4)+(5) 32,25% 25,89% 28,44%
(6) Generalment en castellà 10,75% 13,66% 12,50%
(7) Sempre en cas. 48,38% 49,64% 49,13%
(6)+(7) 59,13% 63,30% 61,63%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.25.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYS I LES COMPANYES DE TREBALL,

SEGONS L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Sempre en valencià 17,64% 4,72% 2,56%
(2) Generalment en val. 17,64% 8,10% 5,12%
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(1)+(2) 35,29% 12,83% 7,69%
(3) Més en val. que en cas. 5,88% 2,70% 0,00%
(4) Indistintament 11,76% 16,89% 2,56%
(5) Més en cas. que en val. 0,00% 8,78% 5,12%
(3)+(4)+(5) 17,64% 28,37% 7,69%
(6) Generalment en castellà 11,76% 11,48% 7,69%
(7) Sempre en cas. 35,29% 47,29% 76,92%
(6)+(7) 47,05% 58,78% 84,61%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants.

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 4,00% 3,02% 7,62% 3,59%
(2) Generalment en val. 2,00% 6,31% 6,77% 3,59%
(1)+(2) 6,00% 9,34% 14,40% 7,18%
(3) Més en val. que en cas. 6,00% 5,21% 1,69% 1,79%
(4) Indistintament 21,00% 12,91% 10,16% 8,38%
(5) Més en cas. que en val. 12,00% 9,89% 5,93% 4,79%
(3)+(4)+(5) 39,00% 28,02% 17,79% 14,97%
(6) Generalment en castellà 13,00% 12,08% 9,32% 16,76%
(7) Sempre en cas. 42,00% 50,54% 58,47% 61,07%
(6)+(7) 55,00% 62,63% 67,79% 77,84%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.26.– ÚS DEL VALENCIÀ AMB ELS COMPANYS I LES COMPANYES DE TREBALL,

SEGONS LA SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 5,55% 2,59% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,00% 7,79% 16,66%
(1)+(2) 5,55% 10,38% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,55% 5,19% 16,66%
(4) Indistintament 5,55% 23,37% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 16,66% 18,18% 0,00%
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(3)+(4)+(5) 27,77% 46,75% 33,33%
(6) Generalment en castellà 16,66% 10,38% 0,00%
(7) Sempre en cas. 50,00% 32,46% 50,00%
(6)+(7) 66,66% 42,85% 50,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Sempre en valencià 3,84% 0,89% 3,12%
(2) Generalment en val. 6,53% 2,69% 3,12%
(1)+(2) 10,38% 3,57% 6,25%
(3) Més en val. que en cas. 6,92% 2,67% 3,12%
(4) Indistintament 15,38% 12,50% 28,12%
(5) Més en cas. que en val. 8,84% 5,37% 9,37%
(3)+(4)+(5) 31,15% 20,53% 40,62%
(6) Generalment en castellà 14,23% 15,17% 12,50%
(7) Sempre en cas. 44,23% 60,71% 40,62%
(6)+(7) 58,46% 75,89% 53,12%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 8,33% 5,55% 9,70% 2,27%
(2) Generalment en val. 0,00% 7,40% 10,44% 2,27%
(1)+(2) 8,33% 12,96% 20,14% 4,54%
(3) Més en val. que en cas. 8,33% 1,85% 0,00% 2,27%
(4) Indistintament 8,33% 5,55% 9,70% 2,27%
(5) Més en cas. que en val. 16,66% 3,70% 8,20% 4,54%
(3)+(4)+(5) 33,33% 11,11% 17,91% 9,09%
(6) Generalment en castellà 4,16% 9,25% 8,20% 13,63%
(7) Sempre en cas. 54,16% 66,66% 53,73% 72,72%
(6)+(7) 58,33% 75,92% 61,94% 86,36%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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D) Ús del valencià en les relacions externes del treball

TAULA ANNEX VI.27.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 4,70% 4,89% 4,49%
(2) Generalment en val. 5,31% 5,47% 5,13%
(1)+(2) 10,02% 10,37% 9,63%
(3) Més en val. que en cas. 3,06% 3,91% 2,14%
(4) Indistintament 13,59% 16,24% 10,70%
(5) Més en cas. que en val. 8,69% 9,58% 7,70%
(3)+(4)+(5) 25,35% 29,74% 20,55%
(6) Generalment en castellà 11,04% 10,76% 11,34%
(7) Sempre en cas. 53,57% 49,11% 58,45%
(6)+(7) 64,62% 59,88% 69,80%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.28.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL, SEGONS EL

LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L'Horta i a la resta de la província

València resta de L'Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 5,69% 11,11% 3,03%
(2) Generalment en val. 6,58% 8,88% 3,03%
(1)+(2) 12,27% 20,00% 6,06%
(3) Més en val. que en cas. 3,20% 8,88% 4,54%
(4) Indistintament 15,83% 26,66% 19,69%
(5) Més en cas. que en val. 9,43% 13,33% 10,60%
(3)+(4)+(5) 28,46% 48,88% 34,84%
(6) Generalment en castellà 11,92% 6,66% 21,21%
(7) Sempre en cas. 47,33% 24,44% 37,87%
(6)+(7) 59,25% 31,11% 59,09%
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Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 8,75% 0,00% 0,00%
(2) Generalment en val. 8,75% 0,95% 0,00%
(1)+(2) 17,50% 0,95% 0,00%
(3) Més en val. que en cas. 2,50% 0,95% 6,66%
(4) Indistintament 15,00% 2,85% 6,66%
(5) Més en cas. que en val. 10,00% 5,23% 0,00%
(3)+(4)+(5) 27,50% 9,04% 13,33%
(6) Generalment en castellà 11,25% 6,19% 13,33%
(7) Sempre en cas. 43,75% 83,80% 73,33%
(6)+(7) 55,00% 90,00% 86,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.29.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL, SEGONS L’EDAT

(VALÈNCIA )

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 3,27% 5,02% 3,52%
(2) Generalment en val. 1,86% 5,02% 3,52%
(1)+(2) 5,14% 10,05% 7,05%
(3) Més en val. que en cas. 1,86% 2,51% 2,94%
(4) Indistintament 6,54% 14,07% 22,35%
(5) Més en cas. que en val. 6,07% 10,55% 8,82%
(3)+(4)+(5) 14,48% 27,13% 34,11%
(6) Generalment en castellà 15,42% 11,55% 11,17%
(7) Sempre en cas. 64,95% 51,25% 47,64%
(6)+(7) 80,37% 62,81% 58,82%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 4,72% 6,20% 6,77%
(2) Generalment en val. 6,08% 10,85% 7,62%
(1)+(2) 10,81% 17,05% 14,40%
(3) Més en val. que en cas. 8,10% 2,32% 0,84%
(4) Indistintament 12,83% 15,50% 11,86%
(5) Més en cas. que en val. 8,10% 10,85% 8,47%
(3)+(4)+(5) 29,05% 28,68% 21,18%
(6) Generalment en castellà 8,10% 10,85% 5,93%
(7) Sempre en cas. 52,02% 43,41% 58,47%
(6)+(7) 60,13% 54,26% 64,40%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.30.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL, SEGONS EL

TEMPS DE RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 10,83% 4,58% 3,10% 4,95%
(2) Generalment en val. 15,83% 10,09% 2,48% 3,60%
(1)+(2) 26,66% 14,67% 5,59% 8,55%
(3) Més en val. que en cas. 2,50% 7,33% 3,72% 3,60%
(4) Indistintament 20,83% 14,67% 22,36% 10,81%
(5) Més en cas. que en val. 10,00% 12,84% 8,07% 8,55%
(3)+(4)+(5) 33,33% 34,86% 34,16% 22,97%
(6) Generalment en castellà 9,16% 13,76% 6,21% 10,81%
(7) Sempre en cas. 30,83% 36,69% 54,03% 57,65%
(6)+(7) 40,00% 50,45% 60,24% 68,46%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990
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1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Sempre en valencià 2,84% 4,91% 4,16%
(2) Generalment en val. 1,77% 4,91% 8,33%
(1)+(2) 4,62% 9,83% 12,50%
(3) Més en val. que en cas. 1,06% 1,63% 4,16%
(4) Indistintament 8,18% 11,47% 8,33%
(5) Més en cas. que en val. 8,18% 6,55% 0,00%
(3)+(4)+(5) 17,43% 19,67% 12,50%
(6) Generalment en castellà 13,87% 13,11% 4,16%
(7) Sempre en cas. 64,05% 57,37% 70,83%
(6)+(7) 77,93% 70,49% 75,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.31.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL, SEGONS ELS

NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)

sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 7,50% 6,38% 6,54%
(2) Generalment en val. 17,50% 5,53% 7,27%
(1)+(2) 25,00% 11,91% 13,81%
(3) Més en val. que en cas. 0,00% 2,12% 1,81%
(4) Indistintament 7,50% 18,72% 17,09%
(5) Més en cas. que en val. 7,50% 8,08% 8,00%
(3)+(4)+(5) 15,00% 28,93% 26,90%
(6) Generalment en castellà 0,00% 9,78% 8,36%
(7) Sempre en cas. 60,00% 49,36%% 50,90%
(6)+(7) 60,00% 59,14%% 59,27%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)

batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Sempre en valencià 3,33% 4,30% 3,57% 3,60%



626  El valencià a València

(2) Generalment en val. 4,28% 5,37% 3,57% 4,24%
(1)+(2) 7,61% 9,67% 7,14% 7,85%
(3) Més en val. que en cas. 3,33% 3,22% 3,57% 3,39%
(4) Indistintament 8,57% 8,60% 14,88% 10,82%
(5) Més en cas. que en val. 10,00% 12,90% 4,76% 8,70%
(3)+(4)+(5) 21,90% 24,73% 23,21% 22,92%
(6) Generalment en castellà 11,90% 10,75% 13,69% 12,31%
(7) Sempre en cas. 58,57% 54,83% 55,95% 56,90%
(6)+(7) 70,47% 65,59% 69,64% 69,21%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 2,15% 6,47% 4,74%
(2) Generalment en val. 7,52% 3,59% 5,17%
(1)+(2) 9,67% 10,07% 9,91%
(3) Més en val. que en cas. 6,45% 2,15% 3,87%
(4) Indistintament 16,12% 14,38% 15,08%
(5) Més en cas. que en val. 10,75% 8,63% 9,48%
(3)+(4)+(5) 33,33% 25,17% 28,44%
(6) Generalment en castellà 10,75% 12,23% 11,63%
(7) Sempre en cas. 46,23% 52,51% 50,00%
(6)+(7) 56,98% 64,74% 61,63%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.32.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL, SEGONS

L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Sempre en valencià 17,64% 4,72% 2,56%
(2) Generalment en val. 17,64% 7,43% 2,56%
(1)+(2) 35,29% 12,16% 5,12%
(3) Més en val. que en cas. 5,88% 1,35% 0,00%
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(4) Indistintament 11,76% 16,89% 5,12%
(5) Més en cas. que en val. 0,00% 10,81% 5,12%
(3)+(4)+(5) 17,64% 29,05% 10,25%
(6) Generalment en castellà 11,76% 10,81% 7,69%
(7) Sempre en cas. 35,29% 47,97% 76,92%
(6)+(7) 47,05% 58,78% 84,61%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 1,98% 3,57% 7,62% 4,79%
(2) Generalment en val. 0,99% 6,04% 6,77% 2,39%
(1)+(2) 2,97% 9,61% 14,40% 7,18%
(3) Més en val. que en cas. 6,93% 4,12% 1,69% 1,79%
(4) Indistintament 26,73% 14,01% 8,47% 7,18%
(5) Més en cas. que en val. 10,89% 10,43% 6,77% 5,38%
(3)+(4)+(5) 44,55% 28,57% 16,94% 14,37%
(6) Generalment en castellà 13,86% 10,43% 9,32% 14,37%
(7) Sempre en cas. 38,61% 51,37% 59,32% 64,07%
(6)+(7) 52,47% 61,81% 68,64% 78,44%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.33.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DEL TREBALL, SEGONS LA

SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 5,55% 1,28% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,00% 7,69% 16,66%
(1)+(2) 5,55% 8,97% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,55% 6,41% 16,66%
(4) Indistintament 5,55% 28,20% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 16,66% 14,10% 0,00%
(3)+(4)+(5) 27,77% 48,71% 33,33%
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(6) Generalment en castellà 22,22% 8,97% 0,00%
(7) Sempre en cas. 44,44% 33,33% 50,00%
(6)+(7) 66,66% 42,30% 50,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Sempre en valencià 4,61% 0,00% 3,12%
(2) Generalment en val. 5,76% 3,57% 0,00%
(1)+(2) 10,38% 3,57% 3,12%
(3) Més en val. que en cas. 5,38% 2,67% 3,12%
(4) Indistintament 16,92% 14,28% 31,25%
(5) Més en cas. que en val. 9,23% 7,14% 9,37%
(3)+(4)+(5) 31,53% 24,10% 43,75%
(6) Generalment en castellà 12,30% 14,28% 12,50%
(7) Sempre en cas. 45,76% 58,03% 40,62%
(6)+(7) 58,07% 72,32% 53,12%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 8,33% 5,55% 8,88% 4,54%
(2) Generalment en val. 0,00% 7,40% 8,88% 0,00%
(1)+(2) 8,33% 12,96% 17,77% 4,54%
(3) Més en val. que en cas. 8,33% 1,85% 0,00% 2,27%
(4) Indistintament 8,33% 5,55% 10,37% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 16,66% 5,55% 9,62% 6,81%
(3)+(4)+(5) 33,33% 12,96% 20,00% 9,09%
(6) Generalment en castellà 4,16% 5,55% 8,14% 13,63%
(7) Sempre en cas. 54,16% 68,51% 54,07% 72,72%
(6)+(7) 58,33% 74,07% 62,22% 86,36%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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E) Ús del valencià al carrer

TAULA ANNEX VI.34.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percent atges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 3,06% 3,22% 2,91%
(2) Generalment en val. 3,96% 3,60% 4,28%
(1)+(2) 7,02% 6,83% 7,19%
(3) Més en val. que en cas. 2,34% 2,65% 2,05%
(4) Indistintament 12,06% 12,90% 11,30%
(5) Més en cas. que en val. 8,01% 9,29% 6,84%
(3)+(4)+(5) 22,41% 24,85% 20,20%
(6) Generalment en castellà 12,51% 12,71% 12,32%
(7) Sempre en cas. 58,05% 55,59% 60,27%
(6)+(7) 70,56% 68,31% 72,60%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.35.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L'Horta i a la resta de la província

València resta de L'Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 3,66% 6,77% 1,28%
(2) Generalment en val. 5,10% 5,08% 2,56%
(1)+(2) 8,77% 11,86% 3,84%
(3) Més en val. que en cas. 2,07% 8,47% 6,41%
(4) Indistintament 14,19% 25,42% 15,38%
(5) Més en cas. que en val. 8,93% 11,82% 8,97%
(3)+(4)+(5) 25,19% 45,76% 30,76%
(6) Generalment en castellà 14,83% 13,55% 17,94%
(7) Sempre en cas. 51,19% 28,81% 47,43%
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(6)+(7) 66,02% 42,37% 65,38%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 5,31% 0,00% 6,66%
(2) Generalment en val. 6,38% 0,42% 0,00%
(1)+(2) 11,70% 0,42% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 1,06% 0,84% 0,00%
(4) Indistintament 14,89% 1,68% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 10,63% 3,78% 0,00%
(3)+(4)+(5) 26,59% 6,30% 0,00%
(6) Generalment en castellà 10,63% 4,62% 20,00%
(7) Sempre en cas. 51,06% 88,65% 73,33%
(6)+(7) 61,70% 93,27% 93,33%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.36.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS L’EDAT (VALÈNCIA )

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 2,56% 3,34% 1,65%
(2) Generalment en val. 1,28% 3,82% 3,31%
(1)+(2) 3,84% 7,17% 4,97%
(3) Més en val. que en cas. 0,85% 1,43% 3,31%
(4) Indistintament 7,69% 11,96% 15,46%
(5) Més en cas. que en val. 6,41% 10,04% 7,73%
(3)+(4)+(5) 14,95% 23,44% 26,51%
(6) Generalment en castellà 14,95% 13,87% 11,04%
(7) Sempre en cas. 66,23% 55,50% 57,45%
(6)+(7) 81,19% 69,37% 68,50%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 3,14% 5,22% 2,85%
(2) Generalment en val. 4,40% 7,18% 5,14%
(1)+(2) 7,54% 12,41% 8,00%
(3) Més en val. que en cas. 6,28% 1,96% 1,14%
(4) Indistintament 12,57% 11,76% 14,28%
(5) Més en cas. que en val. 5,03% 9,15% 9,71%
(3)+(4)+(5) 23,89% 22,87% 25,14%
(6) Generalment en castellà 10,69% 13,07% 10,28%
(7) Sempre en cas. 57,86% 51,63% 56,57%
(6)+(7) 68,55% 64,70% 66,85%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.37.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS L’EDAT (PV)

(PV –municipis de predomini lingüístic valencià–, >15 anys, 1992 i 1995,
percentatges)

Estrats d’edat i totals, E-92, E-95 i increment (∆)

E-92 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 10,23% 12,90% 6,38% 17,46% 5,16% 8,97% 38,85%
16-24 6,86% 10,86% 5,88% 16,09% 4,82% 11,35% 44,11%
25-34 7,08% 11,16% 5,84% 15,94% 5,84% 9,03% 45,08%
35-44 7,86% 12,06% 0,53% 19,28% 5,06% 10,99% 44,18%
45-54 10,24% 15,56% 6,68% 19,22% 5,43% 9,82% 33,01%
55-64 12,18% 13,94% 7,41% 19,97% 5,40% 6,15% 34,92%
més 65 21,03% 16,08% 6,65% 16,32% 4,59% 5,44% 29,86%

E-95 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 13,75% 12,91% 5,25% 15,16% 4,66% 6,25% 42,00%
16-24 10,38% 11,92% 5,76% 13,46% 5,38% 9,23% 43,84%
25-34 9,87% 13,30% 3,86% 15,02% 6,00% 5,15% 46,78%
35-44 12,12% 14,64% 7,07% 17,17% 6,06% 4,54% 38,38%
45-54 13,22% 13,75% 5,29% 18,51% 3,17% 6,34% 39,68%
55-64 16,33% 13,72% 2,61% 16,33% 3,26% 7,18% 40,52%
més 65 24,55% 10,17% 6,58% 10,77% 2,99% 4,19% 40,71%

∆∆ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Total 3,51% 0,009% -1,13% -2,30% -0,50% 2,72% 3,14%
16-24 3,52% 1,05% -0,11% -2,63% 0,56% -2,12% -0,27%
25-34 2,78% 2,14% -1,98% -0,92% 0,16% -3,88% 1,69%
35-44 4,25% 2,57% 6,53% -2,11% 0,99% -6,44% -5,79%
45-54 2,98% -1,81% -1,39% -0,70% -2,25% -3,47% 6,66%
55-64 4,15% -0,21% -4,79% -3,63% -2,13% 1,03% 5,59%
més 65 3,51% -5,90% -0,06% -5,54% -1,60% -1,24% 10,85%

Font: Elaboració pròpia d’E-92 i E-95.

Estrats d’edat i totals, E-92, E-95 i increment (∆) dels agrupaments

E-92 (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 23,14% 47,82% 29,53% 52,99%
16-24 17,72% 55,47% 23,61% 60,29%
25-34 18,24% 54,11% 24,09% 59,96%
35-44 19,93% 55,17% 20,47% 60,23%
45-54 25,80% 42,84% 32,49% 48,27%
55-64 26,13% 41,08% 33,54% 46,48%
més 65 37,12% 35,30% 43,77% 39,90%

E-95 (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 26,66% 48,25% 31,91% 52,91%
16-24 22,30% 53,07% 28,07% 58,46%
25-34 23,17% 51,93% 27,03% 57,93%
35-44 26,76% 42,92% 33,83% 48,98%
45-54 26,98% 46,03% 32,27% 49,20%
55-64 30,06% 47,71% 32,67% 50,98%
més 65 34,73% 44,91% 41,31% 47,90%

∆∆ (1)+(2) (6)+(7) (1)+(2)+(3) (5)+(6)+(7)
Total 3,52% 0,42% 2,38% -0,08%
16-24 4,57% -2,39% 4,46% -1,83%
25-34 4,92% -2,18% 2,94% -2,02%
35-44 6,83% -12,24% 13,36% -11,24%
45-54 1,17% 3,18% -0,22% 0,93%
55-64 3,93% 6,63% -0,86% 4,49%
més 65 -2,39% 9,60% -2,45% 8,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-92 i E-95.



El valencià a València 633

TAULA ANNEX VI.38.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS EL TEMPS DE RESIDÈNCIA EN EL

MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 5,95% 3,10% 1,12% 3,68%
(2) Generalment en val. 10,71% 6,20% 1,12% 3,27%
(1)+(2) 16,66% 9,30% 2,24% 6,96%
(3) Més en val. que en cas. 2,38% 3,87% 2,80% 1,63%
(4) Indistintament 17,85% 17,05% 13,48% 9,42%
(5) Més en cas. que en val. 9,52% 7,75% 11,79% 7,37%
(3)+(4)+(5) 29,76% 28,68% 28,08% 18,44%
(6) Generalment en castellà 13,09% 19,37% 8,42% 11,88%
(7) Sempre en cas. 40,47% 42,63% 61,23% 62,70%
(6)+(7) 53,57% 62,01% 69,66% 74,59%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990

1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Sempre en valencià 1,96% 3,17% 4,16%
(2) Generalment en val. 1,31% 3,17% 8,33%
(1)+(2) 3,27% 6,34% 12,50%
(3) Més en val. que en cas. 1,31% 4,76% 4,16%
(4) Indistintament 9,18% 9,52% 4,16%
(5) Més en cas. que en val. 6,22% 6,34% 4,16%
(3)+(4)+(5) 16,72% 20,63% 12,50%
(6) Generalment en castellà 13,77% 7,93% 4,16%
(7) Sempre en cas. 66,22% 65,07% 70,83%
(6)+(7) 80,00% 73,01% 75,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.39.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS ELS NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)
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Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)

sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 8,92% 2,67% 3,66%
(2) Generalment en val. 8,92% 4,68% 5,35%
(1)+(2) 17,85% 7,35% 9,01%
(3) Més en val. que en cas. 5,35% 1,00% 1,69%
(4) Indistintament 12,50% 16,05% 15,49%
(5) Més en cas. que en val. 10,71% 7,02% 7,60%
(3)+(4)+(5) 28,57% 24,08% 24,78%
(6) Generalment en castellà 1,78% 10,70% 9,29%
(7) Sempre en cas. 51,78% 57,85% 56,90%
(6)+(7) 53,57% 68,56% 66,19%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)

batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Sempre en valencià 1,31% 3,03% 2,16% 1,94%
(2) Generalment en val. 3,49% 4,04% 1,62% 2,92%
(1)+(2) 4,80% 7,07% 3,78% 4,87%
(3) Més en val. que en cas. 3,05% 2,02% 1,62% 2,33%
(4) Indistintament 8,73% 8,08% 14,59% 10,72%
(5) Més en cas. que en val. 4,80% 12,12% 7,56% 7,21%
(3)+(4)+(5) 16,59% 22,22% 23,78% 20,27%
(6) Generalment en castellà 16,15% 11,11% 14,05% 14,42%
(7) Sempre en cas. 62,44% 59,59% 58,37% 60,42%
(6)+(7) 78,60% 70,70% 72,43% 74,85%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 3,00% 5,59% 4,52%
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(2) Generalment en val. 5,00% 3,49% 4,11%
(1)+(2) 8,00% 9,09% 8,64%
(3) Més en val. que en cas. 4,00% 2,79% 3,29%
(4) Indistintament 9,00% 10,48% 9,87%
(5) Més en cas. que en val. 12,00% 9,09% 10,28%
(3)+(4)+(5) 25,00% 22,37% 23,45%
(6) Generalment en castellà 16,00% 11,18% 13,16%
(7) Sempre en cas. 51,00% 57,34% 54,73%
(6)+(7) 67,00% 68,53% 67,90%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.40.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Sempre en valencià 10,52% 2,64% 2,22%
(2) Generalment en val. 5,26% 6,62% 2,22%
(1)+(2) 15,78% 9,27% 4,44%
(3) Més en val. que en cas. 5,26% 0,00% 0,00%
(4) Indistintament 10,52% 14,56% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 5,26% 9,27% 6,66%
(3)+(4)+(5) 21,05% 23,84% 6,66%
(6) Generalment en castellà 5,26% 10,59% 11,11%
(7) Sempre en cas. 57,89% 56,29% 77,77%
(6)+(7) 63,15% 66,88% 88,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 1,94% 2,43% 3,22% 3,88%
(2) Generalment en val. 0,97% 3,78% 5,06% 2,22%
(1)+(2) 2,91% 6,21% 8,29% 6,11%
(3) Més en val. que en cas. 4,85% 3,78% 1,84% 1,11%
(4) Indistintament 14,56% 12,43% 15,20% 7,77%
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(5) Més en cas. que en val. 6,79% 10,00% 6,45% 6,66%
(3)+(4)+(5) 26,21% 26,21% 23,50% 15,55%
(6) Generalment en castellà 12,62% 12,43% 12,90% 15,00%
(7) Sempre en cas. 58,25% 55,13% 55,29% 63,33%
(6)+(7) 70,87% 67,56% 68,20% 78,33%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.41.– ÚS DEL VALENCIÀ AL CARRER, SEGONS LA SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 0,00% 2,56% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,00% 7,69% 16,66%
(1)+(2) 0,00% 10,25% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,55% 5,12% 16,66%
(4) Indistintament 11,11% 14,10% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 11,11% 11,53% 0,00%
(3)+(4)+(5) 27,77% 30,76% 33,33%
(6) Generalment en castellà 27,77% 10,25% 16,66%
(7) Sempre en cas. 44,44% 48,71% 33,33%
(6)+(7) 72,22% 58,97% 50,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Sempre en valencià 3,46% 0,88% 0,00%
(2) Generalment en val. 3,07% 2,65% 3,03%
(1)+(2) 6,53% 3,53% 3,03%
(3) Més en val. que en cas. 3,84% 1,76% 0,00%
(4) Indistintament 14,61% 10,61% 18,18%
(5) Més en cas. que en val. 9,61% 7,96% 3,03%
(3)+(4)+(5) 28,07% 20,35% 21,21%
(6) Generalment en castellà 14,23% 11,50% 18,18%
(7) Sempre en cas. 51,15% 64,60% 57,57%
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(6)+(7) 65,38% 76,10% 75,75%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 7,69% 1,66% 4,37% 4,44%
(2) Generalment en val. 3,84% 5,00% 6,01% 0,00%
(1)+(2) 11,53% 6,66% 10,38% 4,44%
(3) Més en val. que en cas. 7,69% 3,33% 0,54% 0,00%
(4) Indistintament 3,84% 8,33% 12,56% 4,44%
(5) Més en cas. que en val. 15,38% 5,00% 8,74% 6,66%
(3)+(4)+(5) 26,92% 16,66% 21,85% 11,11%
(6) Generalment en castellà 0,00% 6,66% 10,92% 11,11%
(7) Sempre en cas. 61,53% 70,00% 56,83% 73,33%
(6)+(7) 61,53% 76,66% 67,75% 84,44%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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F) Ús del valencià en les relacions comercials

TAULA ANNEX VI.42.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS)

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 6,93% 4,93% 8,73%
(2) Generalment en val. 7,47% 7,02% 7,87%
(1)+(2) 14,40% 11,95% 16,60%
(3) Més en val. que en cas. 4,32% 4,36% 4,28%
(4) Indistintament 10,26% 11,76% 8,90%
(5) Més en cas. que en val. 7,47% 8,91% 6,16%
(3)+(4)+(5) 22,05% 25,04% 19,34%
(6) Generalment en castellà 10,44% 11,38% 9,58%
(7) Sempre en cas. 53,10% 51,61% 54,45%
(6)+(7) 63,54% 62,99% 64,04%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.43.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS),

SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L'Horta i a la resta de la província

València resta de L'Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 8,13% 11,86% 10,25%
(2) Generalment en val. 7,87% 8,47% 7,69%
(1)+(2) 16,60% 20,33% 17,94%
(3) Més en val. que en cas. 4,46% 13,55% 6,41%
(4) Indistintament 11,48% 25,42% 10,25%
(5) Més en cas. que en val. 8,77% 10,16% 11,53%
(3)+(4)+(5) 24,72% 49,15% 28,20%
(6) Generalment en castellà 11,32% 11,86% 12,82%
(7) Sempre en cas. 45,77% 18,64% 41,02%
(6)+(7) 57,09% 30,50% 53,84%
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Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 10,63% 0,00% 6,66%
(2) Generalment en val. 7,44% 0,84% 0,00%
(1)+(2) 18,08% 0,84% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 2,12% 1,68% 6,66%
(4) Indistintament 12,76% 2,94% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 7,44% 2,52% 0,00%
(3)+(4)+(5) 22,34% 7,14% 6,66%
(6) Generalment en castellà 13,82% 5,46% 13,33%
(7) Sempre en cas. 45,74% 86,55% 73,33%
(6)+(7) 59,57% 92,01% 86,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.44.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS),

SEGONS L’EDAT (VALÈNCIA )

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 3,41% 5,26% 4,97%
(2) Generalment en val. 7,26% 7,65% 4,97%
(1)+(2) 10,68% 12,91% 9,94%
(3) Més en val. que en cas. 2,13% 2,87% 6,07%
(4) Indistintament 5,98% 10,52% 14,91%
(5) Més en cas. que en val. 5,55% 9,56% 8,28%
(3)+(4)+(5) 13,67% 22,96% 29,28%
(6) Generalment en castellà 12,39% 11,00% 9,39%
(7) Sempre en cas. 63,24% 53,11% 51,38%
(6)+(7) 75,64% 64,11% 60,77%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 5,03% 11,11% 13,71%
(2) Generalment en val. 6,91% 10,45% 8,00%
(1)+(2) 11,94% 21,56% 21,71%
(3) Més en val. que en cas. 6,91% 3,92% 5,14%
(4) Indistintament 10,69% 11,11% 9,71%
(5) Més en cas. que en val. 5,03% 11,11% 5,71%
(3)+(4)+(5) 22,64% 26,14% 20,57%
(6) Generalment en castellà 11,94% 9,15% 8,00%
(7) Sempre en cas. 53,45% 43,13% 49,71%
(6)+(7) 65,40% 52,28% 57,71%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.45.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS),

SEGONS EL TEMPS DE RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 17,85% 6,20% 3,93% 5,73%
(2) Generalment en val. 15,47% 10,07% 2,80% 6,14%
(1)+(2) 33,33% 16,27% 6,74% 11,88%
(3) Més en val. que en cas. 5,95% 7,75% 7,86% 2,45%
(4) Indistintament 14,88% 10,85% 14,04% 9,42%
(5) Més en cas. que en val. 7,14% 11,62% 7,86% 8,19%
(3)+(4)+(5) 27,96% 30,23% 29,77% 20,08%
(6) Generalment en castellà 8,92% 13,95% 8,98% 10,24%
(7) Sempre en cas. 29,76% 39,53% 54,49% 57,78%
(6)+(7) 38,69% 53,48% 63,48% 68,03%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990
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1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Sempre en valencià 3,60% 7,93% 8,33%
(2) Generalment en val. 5,90% 6,34% 8,33%
(1)+(2) 9,50% 14,28% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 1,96% 1,58% 4,16%
(4) Indistintament 6,88% 9,52% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 6,22% 3,17% 4,16%
(3)+(4)+(5) 15,08% 14,28% 8,335
(6) Generalment en castellà 11,47% 7,93% 8,33%
(7) Sempre en cas. 63,93% 63,49% 66,66%
(6)+(7) 75,40% 71,42% 75,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.46.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS),

SEGONS ELS NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)

sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 26,78% 9,39% 12,11%
(2) Generalment en val. 8,92% 8,69% 8,73%
(1)+(2) 35,71% 18,06% 20,84%
(3) Més en val. que en cas. 3,57% 5,01% 4,78%
(4) Indistintament 3,57% 12,37% 10,98%
(5) Més en cas. que en val. 5,35% 6,02% 5,91%
(3)+(4)+(5) 12,5% 23,41% 21,69%
(6) Generalment en castellà 5,35% 8,69% 8,16%
(7) Sempre en cas. 46,42% 49,83% 49,29%
(6)+(7) 51,78% 58,52% 57,46%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)
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batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Sempre en valencià 3,05% 3,03% 4,32% 3,50%
(2) Generalment en val. 6,11% 6,06% 8,64% 7,01%
(1)+(2) 9,17% 9,09% 12,97% 10,52%
(3) Més en val. que en cas. 4,80% 2,02% 2,70% 3,50%
(4) Indistintament 7,86% 7,07% 12,43% 9,35%
(5) Més en cas. que en val. 5,67% 12,12% 7,02% 7,40%
(3)+(4)+(5) 18,34% 21,21% 22,16% 20,27%
(6) Generalment en castellà 11,79% 9,09% 13,51% 11,89%
(7) Sempre en cas. 60,69% 60,60% 51,35% 57,30%
(6)+(7) 72,48% 69,69% 64,86% 69,20%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 5,00% 7,69% 6,58%
(2) Generalment en val. 9,00% 4,89% 6,58%
(1)+(2) 14,00% 12,58% 13,16%
(3) Més en val. que en cas. 5,00% 5,59% 5,34%
(4) Indistintament 12,00% 10,48% 11,11%
(5) Més en cas. que en val. 12,00% 8,39% 9,87%
(3)+(4)+(5) 29,00% 24,47% 26,33%
(6) Generalment en castellà 10,00% 11,18% 10,69%
(7) Sempre en cas. 47,00% 51,74% 49,79%
(6)+(7) 57,00% 62,93% 60,49%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.47.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS),

SEGONS L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
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(1) Sempre en valencià 15,78% 6,62% 2,22%
(2) Generalment en val. 10,52% 7,94% 4,44%
(1)+(2) 26,31% 14,56% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,26% 2,64% 2,22%
(4) Indistintament 10,52% 10,59% 2,22%
(5) Més en cas. que en val. 0,00% 7,94% 6,66%
(3)+(4)+(5) 15,78% 21,19% 11,11%
(6) Generalment en castellà 15,78% 10,59% 6,66%
(7) Sempre en cas. 42,10% 53,64% 75,55%
(6)+(7) 57,89% 64,23% 82,22%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants.

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 5,82% 4,86% 12,90% 5,00%
(2) Generalment en val. 9,70% 6,48% 7,83% 7,77%
(1)+(2) 15,53% 11,35% 20,73% 12,77%
(3) Més en val. que en cas. 5,82% 5,94% 4,60% 1,66%
(4) Indistintament 13,59% 11,62% 11,05% 5,55%
(5) Més en cas. que en val. 7,76% 9,18% 5,52% 6,66%
(3)+(4)+(5) 27,18% 26,75% 21,19% 13,88%
(6) Generalment en castellà 10,67% 10,54% 9,21% 13,33%
(7) Sempre en cas. 46,60% 51,35% 48,84% 60,00%
(6)+(7) 57,28% 61,89% 58,06% 73,33%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Els resultats segons la situació laboral s’arrepleguen a la taula 11.3.g.

TAULA ANNEX VI.48.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (BOTIGUES TRADICIONALS),

SEGONS LA SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 5,55% 6,41% 0,00%



644  El valencià a València

(2) Generalment en val. 5,55% 15,38% 16,66%
(1)+(2) 11,11% 21,79% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 0,00% 3,84% 16,66%
(4) Indistintament 16,66% 16,66% 16,66%
(5) Més en cas. que en val. 16,66% 8,97% 0,00%
(3)+(4)+(5) 33,33% 29,48% 33,33%
(6) Generalment en castellà 16,66% 11,53% 0,00%
(7) Sempre en cas. 38,88% 37,17% 50,00%
(6)+(7) 55,55% 48,71% 50,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Sempre en valencià 4,61% 2,65% 3,03%
(2) Generalment en val. 6,15% 4,42% 9,09%
(1)+(2) 10,79% 7,07% 12,12%
(3) Més en val. que en cas. 7,69% 4,42% 3,03%
(4) Indistintament 13,07% 7,96% 12,12%
(5) Més en cas. que en val. 9,23% 7,07% 6,06%
(3)+(4)+(5) 30,00% 19,46% 21,21%
(6) Generalment en castellà 10,76% 11,50% 15,15%
(7) Sempre en cas. 48,46% 61,94% 51,51%
(6)+(7) 59,23% 73,42% 66,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 7,69% 6,66% 13,11% 4,44%
(2) Generalment en val. 7,69% 8,33% 7,10% 4,44%
(1)+(2) 15,38% 15,00% 20,21% 8,88%
(3) Més en val. que en cas. 0,00% 3,33% 4,91% 0,00%
(4) Indistintament 3,84% 5,00% 9,28% 2,22%
(5) Més en cas. que en val. 19,23% 3,33% 6,55% 6,66%
(3)+(4)+(5) 23,07% 11,66% 20,76% 8,88%
(6) Generalment en castellà 3,84% 6,66% 9,28% 8,88%
(7) Sempre en cas. 57,69% 66,66% 49,72% 73,33%
(6)+(7) 61,53% 73,33% 59.01% 82,22%
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Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.49.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Sempre en valencià 3,78% 4,55% 3,08%
(2) Generalment en val. 3,69% 3,22% 4,10%
(1)+(2) 7,47% 7,77% 7,19%
(3) Més en val. que en cas. 2,43% 2,27% 2,56%
(4) Indistintament 8,73% 8,72% 8,73%
(5) Més en cas. que en val. 7,29% 8,15% 6,50%
(3)+(4)+(5) 18,45% 19,16% 17,80%
(6) Generalment en castellà 11,79% 12,52% 11,13%
(7) Sempre en cas. 62,28% 60,53% 63,86%
(6)+(7) 74,07% 73,05% 75,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.50.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L’Horta i a la resta de la província

València resta de L'Horta resta de la província
(1) Sempre en valencià 4,14% 8,47% 5,12%
(2) Generalment en val. 4,78% 5,08% 0,00%
(1)+(2) 8,93% 13,55% 5,12%
(3) Més en val. que en cas. 1,91% 10,16% 6,41%
(4) Indistintament 11,00% 16,94% 7,69%
(5) Més en cas. que en val. 7,97% 13,55% 7,69%
(3)+(4)+(5) 20,89% 40,67% 21,79%
(6) Generalment en castellà 13,23% 16,94% 20,51%
(7) Sempre en cas. 56,93% 28,81% 52,56%
(6)+(7) 70,17% 45,76% 73,07%
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Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Sempre en valencià 4,25% 0,84% 6,66%
(2) Generalment en val. 7,44% 0,42% 0,00%
(1)+(2) 11,70% 1,26% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 1,06% 0,84% 6,66%
(4) Indistintament 10,63% 0,84% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 8,51% 3,78% 0,00%
(3)+(4)+(5) 20,21% 5,46% 6,66%
(6) Generalment en castellà 12,76% 3,36% 13,33%
(7) Sempre en cas. 55,31% 89,91% 73,33%
(6)+(7) 68,08% 93,27% 86,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.51.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

SEGONS L’EDAT (VALÈNCIA )

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Sempre en valencià 2,99% 4,30% 2,76%
(2) Generalment en val. 1,70% 3,82% 3,86%
(1)+(2) 4,70% 8,13% 6,62%
(3) Més en val. que en cas. 0,85% 1,43% 1,65%
(4) Indistintament 5,12% 7,65% 11,04%
(5) Més en cas. que en val. 4,27% 8,61% 7,18%
(3)+(4)+(5) 10,25% 17,70% 19,88%
(6) Generalment en castellà 14,10% 12,91% 10,49%
(7) Sempre en cas. 70,94% 61,24% 62,98%
(6)+(7) 85,04% 74,16% 73,48%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones de 44 i més anys
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45-54 55-64 65 i més
(1) Sempre en valencià 4,40% 5,88% 2,85%
(2) Generalment en val. 4,40% 7,18% 2,28%
(1)+(2) 8,80% 13,07% 5,14%
(3) Més en val. que en cas. 5,66% 3,26% 2,85%
(4) Indistintament 8,17% 10,45% 11,42%
(5) Més en cas. que en val. 5,66% 11,76% 7,42%
(3)+(4)+(5) 19,49% 25,49% 21,71%
(6) Generalment en castellà 10,06% 10,45% 11,42%
(7) Sempre en cas. 61,63% 50,98% 61,71%
(6)+(7) 71,69% 61,43% 73,14%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.52.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

SEGONS EL TEMPS DE RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Sempre en valencià 5,95% 3,87% 2,24% 4,09%
(2) Generalment en val. 8,33% 6,20% 1,68% 3,68%
(1)+(2) 14,28% 10,07% 3,93% 7,78%
(3) Més en val. que en cas. 4,76% 3,10% 3,37% 1,22%
(4) Indistintament 16,07% 10,85% 10,11% 6,55%
(5) Més en cas. que en val. 8,92% 10,07% 8,98% 6,96%
(3)+(4)+(5) 29,76% 24,03% 22,47% 14,75%
(6) Generalment en castellà 12,50% 13,95% 11,23% 10,65%
(7) Sempre en cas. 43,45% 51,93% 62,35% 66,80%
(6)+(7) 55,95% 65,89% 73,59% 77,45%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990

1970-1980 1980-1990 després 1990
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(1) Sempre en valencià 2,62% 7,93% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,98% 3,17% 8,33%
(1)+(2) 3,60% 11,11% 8,33%
(3) Més en val. que en cas. 0,98% 1,58% 8,33%
(4) Indistintament 6,55% 3,17% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 5,57% 4,76% 0,00%
(3)+(4)+(5) 13,11% 9,52% 8,33%
(6) Generalment en castellà 11,80% 11,11% 12,50%
(7) Sempre en cas. 71,47% 68,25% 70,83%
(6)+(7) 83,27% 79,36% 83,335

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.53.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

SEGONS ELS NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)

sense estudis primaris (I)
(1) Sempre en valencià 8,92% 2,67% 3,66%
(2) Generalment en val. 3,57% 4,01% 3,94%
(1)+(2) 12,50% 6,68% 7,60%
(3) Més en val. que en cas. 5,35% 2,67% 3,09%
(4) Indistintament 16,07% 10,70% 11,54%
(5) Més en cas. que en val. 7,14% 9,03% 8,73%
(3)+(4)+(5) 28,57% 22,40% 23,38%
(6) Generalment en castellà 3,57% 9,36% 8,45%
(7) Sempre en cas. 55,35% 61,53% 60,56%
(6)+(7) 58,92% 70,90% 69,01%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)

batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
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(1) Sempre en valencià 3,05% 3,03% 3,78% 3,31%
(2) Generalment en val. 3,49% 4,04% 2,16% 3,11%
(1)+(2) 6,55% 7,07% 5,94% 6,43%
(3) Més en val. que en cas. 2,62% 1,01% 0,54% 1,55%
(4) Indistintament 5,24% 6,06% 10,27% 7,21%
(5) Més en cas. que en val. 4,80% 12,12% 4,32% 6,04%
(3)+(4)+(5) 12,66% 19,19% 15,13% 14,81%
(6) Generalment en castellà 13,97% 11,11% 15,13% 13,48%
(7) Sempre en cas. 66,81% 62,62% 63,78% 64,91%
(6)+(7) 80,78% 73,73% 78,91% 78,75%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Sempre en valencià 4,00% 5,59% 4,93%
(2) Generalment en val. 5,00% 4,19% 4,52%
(1)+(2) 9,00% 9,79% 9,46%
(3) Més en val. que en cas. 5,00% 2,09% 3,29%
(4) Indistintament 8,00% 7,69% 7,81%
(5) Més en cas. que en val. 9,00% 6,99% 7,81%
(3)+(4)+(5) 22,00% 16,78% 18,93%
(6) Generalment en castellà 13,00% 11,88% 12,34%
(7) Sempre en cas. 56,00% 61,53% 59,25%
(6)+(7) 69,00% 73,42% 71,60%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.54.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

SEGONS L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Sempre en valencià 10,52% 3,31% 4,44%
(2) Generalment en val. 5,26% 5,96% 2,22%
(1)+(2) 15,78% 9,27% 6,66%
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(3) Més en val. que en cas. 5,26% 0,66% 0,00%
(4) Indistintament 21,05% 8,60% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 0,00% 9,93% 4,44%
(3)+(4)+(5) 26,31% 19,20% 4,44%
(6) Generalment en castellà 0,00% 12,58% 13,33%
(7) Sempre en cas. 57,89% 58,94% 75,55%
(6)+(7) 57,89% 71,52% 88,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Sempre en valencià 1,94% 3,24% 4,14% 4,44%
(2) Generalment en val. 0,97% 3,51% 5,06% 2,22%
(1)+(2) 2,91% 6,75% 9,21% 6,66%
(3) Més en val. que en cas. 3,88% 2,97% 3,22% 1,11%
(4) Indistintament 6,79% 10,54% 12,44% 3,88%
(5) Més en cas. que en val. 6,79% 8,91% 6,91% 4,44%
(3)+(4)+(5) 17,47% 22,43% 22,58% 9,44%
(6) Generalment en castellà 10,67% 11,62% 10,59% 14,44%
(7) Sempre en cas. 68,93% 59,18% 57,60% 69,44%
(6)+(7) 79,61% 70,81% 68,20% 83,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VI.55.– ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS COMERCIALS (GRANS SUPERFÍCIES),

SEGONS LA SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Sempre en valencià 0,00% 2,58% 0,00%
(2) Generalment en val. 0,00% 8,97% 16,66%
(1)+(2) 0,00% 11,53% 16,66%
(3) Més en val. que en cas. 5,55% 3,84% 0,00%
(4) Indistintament 11,11% 10,25% 16,66%
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(5) Més en cas. que en val. 16,66% 8,97% 0,00%
(3)+(4)+(5) 33,33% 23,07% 16,66%
(6) Generalment en castellà 22,22% 12,82% 16,66%
(7) Sempre en cas. 44,44% 52,56% 50,00%
(6)+(7) 66,66% 65,38% 66,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Sempre en valencià 4,61% 2,65% 0,00%
(2) Generalment en val. 3,07% 2,65% 0,00%
(1)+(2) 7,69% 5,30% 0,00%
(3) Més en val. que en cas. 3,46% 1,76% 0,00%
(4) Indistintament 10,00% 8,84% 9,09%
(5) Més en cas. que en val. 9,23% 5,30% 3,03%
(3)+(4)+(5) 22,69% 15,92% 12,12%
(6) Generalment en castellà 14,23% 9,73% 12,12%
(7) Sempre en cas. 55,38% 69,02% 75,75%
(6)+(7) 69,61% 78,76% 87,87%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
(1) Sempre en valencià 7,69% 1,66% 4,91% 2,22%
(2) Generalment en val. 0,00% 5,00% 3,82% 2,22%
(1)+(2) 7,69% 6,66% 8,74% 4,44%
(3) Més en val. que en cas. 3,84% 1,66% 2,18% 2,22%
(4) Indistintament 3,84% 6,66% 9,83% 0,00%
(5) Més en cas. que en val. 19,23% 5,00% 7,10% 2,22%
(3)+(4)+(5) 26,92% 13,33% 19,12% 4,44%
(6) Generalment en castellà 3,84% 5,00% 12,56% 13,33%
(7) Sempre en cas. 61,53% 75,00% 59,56% 77,77%
(6)+(7) 65,36% 80,00% 72,13% 91,11%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Annex VII. Percepció i expectatives sobre l'ús del

valencià

Algunes dades complementàries a allò comentat al capítol 5é, són les següents:

TAULA ANNEX VII.1.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS EL

TEMPS DE RESIDÈNCIA EN EL MUNICIPI

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb temps de residència des d’abans de 1940 fins a 1970

abans 1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970
(1) Molt 4,84% 2,36% 2,28% 4,14%
(2) Bastant 24,24% 26,77% 23,42% 23,23%
(1)+(2) 29,09% 29,13% 25,71% 27,38%
(3) Normal 29,09% 26,77% 33,71% 31,12%
(4) Poc 40,60% 40,94% 38,85% 41,07%
(5) Gens 1,21% 3,14% 1,71% 0,41%
(4)+(5) 41,81% 44,09% 40,57% 41,49%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb temps de residència des de 1970 fins a després de 1990

1970-1980 1980-1990 després 1990
(1) Molt 3,65% 4,91% 4,16%
(2) Bastant 19,26% 21,31% 20,83%
(1)+(2) 22,92% 26,22% 25,00%
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(3) Normal 34,21% 22,95% 20,83%
(4) Poc 41,19% 47,54% 50,00%
(5) Gens 1,66% 3,27% 4,16%
(4)+(5) 42,85% 50,81% 54,16%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VII.2.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS ELS

NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris (I)

sense estudis primaris (I)
(1) Molt 7,27% 3,05% 3,71%
(2) Bastant 25,45% 26,44% 26,28%
(1)+(2) 32,72% 29,49% 30,00%
(3) Normal 32,72% 36,61% 36,00%
(4) Poc 32,72% 32,54% 32,57%
(5) Gens 1,81% 1,35% 1,42%
(4)+(5) 34,54% 33,89% 34,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat superior i, en
conjunt, nivells educatius secundaris (II)

batx. elem. form. prof. batx. sup. (II)
(1) Molt 4,40% 4,12% 1,09% 3,16%
(2) Bastant 22,90% 21,64% 19,78% 21,54%
(1)+(2) 27,31% 25,77% 20,87% 24,70%
(3) Normal 29,51% 35,05% 34,61% 32,41%
(4) Poc 41,85% 38,14% 42,85% 41,50%
(5) Gens 1,32% 1,03% 1,64% 1,38%
(4)+(5) 43,17% 39,17% 44,50% 42,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells educatius
superiors (III)

univ. mitj. univ. sup. (III)
(1) Molt 5,05% 4,31% 4,62%
(2) Bastant 15,15% 22,30% 19,32%
(1)+(2) 20,20% 26,61% 23,94%
(3) Normal 15,15% 23,74% 20,16%
(4) Poc 63,63% 46,04% 53,36%
(5) Gens 1,01% 3,59% 2,52%
(4)+(5) 64,64% 49,64% 55,88%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VII.3.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS

L’ACTIVITAT PRINCIPAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Activitats d’agricultura, indústria i construcció

agricultura... indústria construcció
(1) Molt 10,52% 3,35% 2,27%
(2) Bastant 26,31% 24,16% 38,63%
(1)+(2) 36,84% 27,51% 40,90%
(3) Normal 31,57% 28,18% 27,27%
(4) Poc 31,57% 42,95% 29,54%
(5) Gens 0,00% 1,34% 2,27%
(4)+(5) 31,57% 44,29% 31,81%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Activitats de comerç, serveis, faenes de la llar i estudiants

comerç serveis faenes llar estudiants
(1) Molt 3,00% 3,27% 3,73% 4,51%
(2) Bastant 31,00% 16,93% 28,03% 18,64%
(1)+(2) 34,00% 20,21% 31,77% 23,16%
(3) Normal 37,00% 27,59% 35,04% 32,20%
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(4) Poc 28,00% 50,81% 30,84% 42,37%
(5) Gens 1,00% 1,36% 2,33% 2,25%
(4)+(5) 29,00% 52,18% 33,17% 44,63%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VII.4.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS LA

SITUACIÓ LABORAL

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones amb activitats empresarials o membres de cooperatives

Empres. a/assalar. Empres.s/assalar. Cooperativ.
(1) Molt 0,00% 2,73% 0,00%
(2) Bastant 16,66% 26,02% 16,66%
(1)+(2) 16,66% 28,76% 16,66%
(3) Normal 38,88% 21,91% 16,66%
(4) Poc 44,44% 47,94% 66,66%
(5) Gens 0,00% 1,36% 0,00%
(4)+(5) 44,44% 49,31% 66,66%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones amb un treball fix, eventual o sense remuneració

Treb. fix Treb. eventual Treb. s/remuner.
(1) Molt 3,48% 1,76% 6,06%
(2) Bastant 19,76% 25,66% 9,09%
(1)+(2) 23,25% 27,43% 15,15%
(3) Normal 25,19% 35,39% 51,51%
(4) Poc 49,61% 37,16% 33,33%
(5) Gens 1,93% 0,00% 0,00%
(4)+(5) 51,55% 37,16% 33,33%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones desocupades o pensionistes

Atur. a/subsid. Atur. s/subsid. Jubil./pension. Bus. 1a oc.
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(1) Molt 7,69% 1,66% 3,70% 4,44%
(2) Bastant 19,23% 25,00% 25,28% 11,11%
(1)+(2) 26,92% 26,66% 28,65% 15,55%
(3) Normal 19,23% 26,66% 37,64% 22,22%
(4) Poc 53,84% 40,00% 32,58% 62,22%
(5) Gens 0,00% 6,66% 1,12% 0,00%
(4)+(5) 53,84% 46,66% 33,70% 62,22%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

E-93 intenta definir també la percepció general, tot interrogant sobre l’ús

social del valencià, amb la qüestió següent: «En la seua opinió, el valencià s’usa

actualment en el municipi de València...»; el ventall de respostes és: molt, bastant,

normal, poc, gens o ns/nc. L’elaboració de les respostes és la següent:

TAULA ANNEX VII.5.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , EN TOTAL I

SEGONS LA VARIABLE SEXE

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

total homes dones
(1) Molt 3,65% 3,82% 3,50%
(2) Bastant 22,57% 22,56% 22,59%
(1)+(2) 26,23% 26,38% 26,09%
(3) Normal 30,89% 29,44% 32,22%
(4) Poc 41,22% 43,21% 39,40%
(5) Gens 1,64% 0,95% 2,27%
(4)+(5) 42,87% 44,16% 41,68%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VII.6.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS EL

LLOC DE NAIXEMENT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones nascudes a València, a la resta de L'Horta i a la resta de la província

València resta de L'Horta resta de la província
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(1) Molt 2,90% 1,75% 6,41%
(2) Bastant 23,42% 21,05% 16,66%
(1)+(2) 26,33% 22,80% 23,07%
(3) Normal 28,10% 29,82% 29,48%
(4) Poc 44,26% 47,36% 44,87%
(5) Gens 1,29% 0,00% 2,56%
(4)+(5) 45,55% 47,36% 47,43%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

Persones nascudes a la resta del PV, a la resta d’Espanya i a la resta del món

resta del PV resta d’Espanya resta del món
(1) Molt 6,52% 4,27% 0,00%
(2) Bastant 10,86% 26,06% 42,85%
(1)+(2) 17,39% 30,34% 42,85%
(3) Normal 39,13% 37,17% 7,14%
(4) Poc 39,13% 30,76% 50,00%
(5) Gens 4,34% 1,70% 0,00%
(4)+(5) 43,47% 32,47% 50,00%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VII.7.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS

L’EDAT

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

Persones de 15-44 anys

15-24 25-34 35-44
(1) Molt 3,46% 2,42% 2,22%
(2) Bastant 18,18% 22,22% 21,67%
(1)+(2) 21,65% 24,64% 23,89%
(3) Normal 35,50% 25,12% 27,78%
(4) Poc 41,56% 48,79% 46,11%
(5) Gens 1,30% 1,45% 2,22%
(4)+(5) 42,86% 50,24% 48,33%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Persones de 44 i més anys

45-54 55-64 65 i més
(1) Molt 5,81% 5,33% 3,50%
(2) Bastant 25,16% 26,00% 24,56%
(1)+(2) 30,97% 31,33% 28,07%
(3) Normal 26,45% 32,00% 38,01%
(4) Poc 39,35% 36,00% 32,74%
(5) Gens 3,23% 0,66% 1,16%
(4)+(5) 42,58% 36,66% 33,91%

Font: Elaboració pròpia d’E-93.

TAULA ANNEX VII.8.– EL VALENCIÀ S’USA ACTUALMENT EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA , SEGONS ELS

NIVELLS EDUCATIUS

(Ciutat de València, >15 anys, 1993, percentatges)

I II III
(1) Molt 3,71% 3,16% 4,62%
(2) Bastant 26,28% 21,54% 19,32%
(1)+(2) 30,00% 24,70% 23,94%
(3) Normal 36,00% 32,41% 20,16%
(4) Poc 32,57% 41,50% 53,36%
(5) Gens 1,42% 1,38% 2,52%
(4)+(5) 34,00% 42,88% 55,88%

I. Persones sense estudis, amb estudis primaris i, en conjunt, amb nivells educatius
primaris. II. Persones amb batxillerat elemental, formació professional, batxillerat
superior i, en conjunt, nivells educatius secundaris.
III. Persones amb estudis universitaris mitjans, superiors i, en conjunt, nivells
educatius superiors.
Font: Elaboració pròpia d’E-93.
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Annex VIII. Resultats sobre la competència escrita

passiva i la competència escrita activa

TAULA ANNEX VIII.1.– COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA ,

SEGONS E-93

(Ciutat de València, persones > 15 anys, 1993, percentatges)

(1) (2) (1)+(2) (3) (4) (3)+(4)
total 12,69 39,15 51,84 34,65 13,50 48,15
homes 10,24 34,72 44,97 37,76 17,26 55,02
dones 14,89 43,15 58,04 31,84 10,10 41,92
fadrins/nes 5,88 34,75 40,64 43,58 15,77 59,35
casats/ades 15,44 41,86 57,30 29,90 12,79 42,69
vidus/dues 29,11 43,03 72,15 22,78 5,06 27,84
separats/ades 6,45 32,25 38,70 41,93 19,35 61,29
viuen en parella 4,00 36,00 40,00 44,00 16,00 60,00
nascuts a València 7,65 35,56 43,22 40,82 15,94 56,77
nascuts a L'Horta 6,77 40,67 47,45 33,89 18,64 52,54
nascuts a la resta de la província 10,25 41,02 51,28 34,61 14,10 48,71
nascuts a la resta del PV 9,57 40,42 50,00 30,85 19,14 50,00
nascuts a la resta d'Espanya 28,99 47,47 76,47 20,58 2,94 23,52
nascuts a la resta del món 20,00 33,33 53,33 26,66 20,00 46,66
15-24 anys 7,26 30,34 37,60 47,00 15,38 62,39
25-34 4,78 43,06 47,84 36,36 15,78 52,15
35-44 7,73 38,67 46,40 34,80 18,78 53,59
45-54 11,94 34,59 46,54 41,50 11,94 53,45
65 i més 30,85 44,57 75,42 18,85 5,71 24,57
Residència abans 1940 19,04 44,04 63,09 25,00 11,90 36,90
Residència des de 1940/1950 11,62 34,88 46,51 40,31 13,17 53,48
Residència des de 1950/1960 16,85 38,20 55,05 33,70 11,23 44,94
Residència des de 1960/1970 10,65 45,90 56,55 30,73 12,70 43,44
Residència des de 1970/1980 8,52 33,77 42,29 42,95 14,75 57,70
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Residència des de 1980/1990 12,69 36,50 49,20 31,74 19,04 50,79
Residència després de 1990 16,66 41,66 58,33 20,83 20,83 41,66
Agricultura 26,31 26,31 52,63 42,10 5,26 47,36
Indústria 11,25 49,66 60,92 29,13 9,93 39,07
Construcció 22,22 51,11 73,33 24,44 2,22 26,66
Comerç 6,79 55,33 62,13 22,33 15,53 37,86
Serveis 10,81 31,89 42,70 38,37 18,91 57,29
Faenes de la llar 22,58 48,84 71,42 23,50 5,06 28,57
Estudiants 3,33 23,33 26,66 55,00 18,33 73,33
Empresari/ària amb assalariats/des 5,55 27,77 33,33 55,55 11,11 66,66
Empres. sense assalariats/ades 7,69 33,33 41,02 37,17 21,79 58,79
Cooperativista 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 66,66
Persones amb treball fix 8,84 33,84 42,69 38,46 18,84 57,30
Persones amb treball eventual 10,61 48,67 59,29 30,08 10,61 40,70
Treball sense remuneració 6,06 60,60 66,66 24,24 9,09 33,33
Aturat/ada amb subsidi 15,38 38,46 53,84 26,92 19,23 46,15
Aturat/ada sense subsidi 10,00 43,33 53,33 36,66 10,00 46,66
Jubilat/ada, pensionista 26,22 47,54 73,77 19,12 7,10 26,22
Busca la primera ocupació 4,44 31,11 35,55 40,00 24,44 64,44

(1) gens; (2) un poc; (3) bastant bé; (4) perfectament.
Font: Elaboració pròpia d'E-93.

TAULA ANNEX VIII.2.– COMPETÈNCIA ESCRITA ACTIVA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA ,

SEGONS E-93

(Ciutat de València, persones > 15 anys, 1993, percentatges)

(1) (2) (1)+(2) (3) (4) (3)+(4)
total 58,32 23,67 81,99 12,87 5,13 18,00
homes 54,45 25,23 79,69 13,47 6,83 20,30
dones 61,81 22,26 84,07 12,32 3,59 15,92
fadrins/nes 38,50 31,55 70,05 23,26 6,68 29,94
casats/ades 68,10 18,93 87,04 7,97 4,98 12,95
vidus/dues 87,34 8,86 96,20 2,53 1,26 3,79
separats/ades 51,61 45,16 96,77 3,22 0,00 3,22
viuen en parella 36,00 40,00 76,00 20,00 4,00 24,00
nascuts a València 46,57 30,62 77,19 16,74 6,06 22,80
nascuts a L'Horta 64,40 18,64 83,05 8,47 8,47 16,94
nascuts a la resta de la província 66,66 19,23 85,89 10,25 3,84 14,10
nascuts a la resta del PV 54,25 22,34 76,59 14,89 8,51 23,40
nascuts a la resta d'Espanya 85,29 9,24 94,53 4,20 1,26 5,46
nascuts a la resta del món 80,00 13,33 93,33 6,66 0,00 6,66
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15-24 anys 27,77 34,61 62,39 29,91 7,69 37,60
25-34 52,14 29,66 81,81 11,96 6,22 18,18
35-44 58,01 25,96 83,97 8,28 7,73 16,02
45-54 67,29 19,49 86,79 10,06 3,14 13,20
65 i més 84,00 10,28 94,28 2,85 2,85 5,71
Residència abans 1940 67,85 20,83 88,69 5,95 5,35 11,30
Residència des de 1940/1950 70,54 16,27 86,82 9,30 3,87 13,17
Residència des de 1950/1960 66,85 21,34 88,20 7,86 3,93 11,79
Residència des de 1960/1970 60,24 24,59 84,83 11,06 4,09 15,16
Residència des de 1970/1980 42,95 28,85 71,80 21,31 6,88 28,19
Residència des de 1980/1990 50,79 25,39 76,19 15,87 7,93 23,80
Residència després de 1990 58,33 20,83 79,16 20,83 0,00 20,83
Agricultura 73,68 26,31 100,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 69,53 20,52 90,06 7,28 2,64 9,93
Construcció 88,88 6,66 95,55 4,44 0,00 4,44
Comerç 66,01 23,30 89,32 4,85 5,82 10,67
Serveis 55,13 24,59 79,72 12,70 7,56 20,27
Faenes de la llar 77,88 15,66 93,54 5,06 1,38 6,45
Estudiants 16,66 38,88 55,55 36,11 8,33 44,44
Empresari/ària amb assalariats/des 50,00 38,88 88,88 5,55 5,55 11,11
Empres. sense assalariats/ades 61,53 24,35 85,89 7,69 6,41 14,10
Cooperativista 0,00 66,66 66,66 33,33 0,00 33,33
Persones amb treball fix 56,15 22,69 78,84 13,07 8,07 21,15
Persones amb treball eventual 64,60 18,58 83,18 15,04 1,76 16,81
Treball sense remuneració 60,60 30,30 90,90 3,03 6,06 9,09
Aturat/ada amb subsidi 61,53 30,79 92,30 3,84 3,84 7,69
Aturat/ada sense subsidi 58,33 25,00 83,33 11,66 5,00 16,66
Jubilat/ada, pensionista 22,22 40,00 62,22 28,88 8,88 37,77
Busca la primera ocupació 22,22 40,00 62,22 28,88 8,88 37,77

(1) gens; (2) un poc; (3) bastant bé; (4) perfectament.
Font: Elaboració pròpia d'E-93.
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Annex IX. Anàlisi de regressió múltiple

Per a l'anàlisi de regressió múltiples es considerarà620:

Variable dependent: Competència escrita activa (CEA)

Variables independents:

–població procedent de comunitats castellanoparlants i de l'estranger

(for),

–índex de valor cadastral (ivc),

–invers del percentatge de població major de 17 anys que té només

estudis primaris (>17),

–percentatge de població major de 24 anys amb estudis universitaris, i

–competència oral activa (COA)

La matriu de coeficients de correlació simple és:

CEA for ivc >17 >24 COA
CEA -0,5214 0,1391 0,0910 -0.0354 0,6950
for -0,3361 -0,1451 -0,2998 -0,7457
ivc 0,8534 0,8597 -0,0510
>17 0,8179 -0,2472
>24 -0.0696

COA

                                                
620 L'anàlisi de regressió múltiple ha estat realitzat amb el programa DYANE, sigles que corresponen a
l'obra de Miguel Santesmases Mestre: Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de
mercados, Madrid, Pirámide, 1997.
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El coeficient de deerminació és 0,7155

El coeficient de correlació múltiple és 0,8459

El coeficient de regressió alfa és -0,2599

Variable Mitjana Desviació
estàndar

Coeficient de
regressió

Error estàndar

CEA 0,1991 0,0604
for 0,2137 0,0670 0,1524 0,0977
ivc 0,4705 0,1715 0,0795 0,0499
>17 0,6855 0,1268 0,3658 0,0622
>24 0,1291 0,1008 -0,4429 0,0739
COA 0,5022 0,1508 0,3894 0,0424

Variable T de Student Coeficient de
Correlació

Parcial

Suma de
Quadrats
afegida

Proporció de la
variança
afegida

for 1,5607
p=0,1186

0,1709 0,0854 0,2718

ivc 1,5941
p=0,1109

0,1744 0,0005 0,0015

>17 5,8791
p=0,0000

0,5469 0,0029 0,0093

>24 -5,9923
p=0,0000

-0,5542 0,0428 0,1361

COA 9,1919
p=0,0000

0,7145 0,0932 0,2968

Total 0,2247 0,7155

Anàlisi de la Variança

Font de la variació Graus de llibertat Suma de quadrats Mitjana quadrats

Deguda a la

regressió

5 0,2247 0,0449

Residu 81 0,0894 0,0011

Variança total 86 0,3141
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F de Snedecor amb 5 i 81 graus de llibertat = 40,7420 (p=0,0000)
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Annex X. Dades sobre escolarització en valencià al País

Valencià i a la ciutat de València

TAULA ANNEX X.1.– CENTRES D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ AMB PIL O PEV D'EDUCACIÓ INFANTIL

I PRIMÀRIA

Alacant Castelló València Total
1983/84 sd sd sd 10
1984/85 sd sd sd 48
1985/86 sd sd sd 116
1986/87 sd sd sd 151
1987/88 sd sd sd 168
1988/89 sd sd sd 211
1989/90 sd sd sd 239
1990/91 77 57 131 265
1991/92 88 69 154 311
1992/93 106 94 192 392
1993/94 105 119 250 474
1994/95 110 125 276 511
1995/96 122 133 304 559
1996/97 130 141 332 603
1997/98 135 140 347 622
1998/99 141 142 351 634
1999/00 145 144 355 644
2000/01 149 143 358 650

Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, diverses publicacions.

TAULA ANNEX X.2.– CENTRES D'ENSENYAMENT AMB GRUPS D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ PER A

L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (FP, ESO I BATXILLERAT)
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Alacant Castelló València Total
1987/88 sd sd sd 18
1988/89 sd sd sd 23
1989/90 sd sd sd 30
1990/91 11 4 25 40
1991/92 11 5 27 43
1992/93 14 5 39 58
1993/94 15 10 46 71
1994/95 16 14 56 86
1995/96 19 16 64 99
1996/97 22 22 74 118
1997/98 29 26 83 138
1998/99 42 32 103 177
1999/00 48 35 110 193
2000/01 53 39 121 213

Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, diverses publicacions.

TAULA ANNEX X.3.– ALUMNAT D'ENSENYAMENT EN PIL O PEV D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Alacant Castelló València PEV PIL Total
1983/84 sd sd sd 1432 0 1432
1984/85 sd sd sd 5414 0 5414
1985/86 sd sd sd 10611 0 10611
1986/87 sd sd sd 11375 0 11375
1987/88 sd sd sd 13131 0 13131
1988/89 sd sd sd 17279 0 17279
1989/90 sd sd sd 23979 0 23979
1990/91 sd sd sd 26769 3363 30132
1991/92 8021 6438 17825 26781* 5503 32284
1992/93 9322 7485 22611 31500 7918 39418
1993/94 10055 9862 27859 37611 10165 47776
1994/95 12698 11729 31554 43196 12785 55981
1995/96 14287 13817 35696 47381 16409 63800
1996/97 15968 15749 40683 52482 19918 72400
1997/98 17333 17724 45558 57202 23413 80615
1998/99 18805 19280 50066 61051 27100 88151
1999/00 20261 21485 54425 sd sd 96171
2000/01 21264 22488 58498 sd sd 102250



El valencià a València 671

sd = sense dades; (*) 26570, segons altres fonts.
Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, diverses publicacions.

TAULA ANNEX X.4.– ALUMNAT D'ENSENYAMENT EN PIL O PEV D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (FP, BUP-

COU, ESO I BATXILLERAT)

Alacant Castelló València PEV/PIL Matèries
1983/84 1280
1984/85 3160
1985/86 11640
1986/87 12485
1987/88 31047
1988/89 33848
1989/90 33947
1990/91 708 413 1755 2876 41466
1991/92 710 408 1917 3035 51247
1992/93 1085 549 3189 4823 74685
1993/94 1335 901 4765 7001 75056
1994/95 1577 1345 5624 8546 sd
1995/96 1885 1517 7085 10487 sd
1996/97 2117 2000 9896 14013 sd
1997/98 2598 2843 11672 17113 sd
1998/99 3579 3723 14445 21747 sd
1999/00 4730 5002 15515 25247 sd
2000/01 5740 6302 18278 30320 sd

Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, diverses publicacions.

TAULA ANNEX X.5.– ZONES: 1 I 3: CIUTAT VELLA, BOTÀNIC I EXTRAMURS

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 52 130 294 44,22% 40,00% 17,69%
Infantil 4-anys 62 162 507 31,95% 38,27% 12,23%
Infantil 5-anys 48 133 516 25,78% 36,09% 9,30%
Total-Infantil 162 425 1317 32,27% 38,12% 12,30%
Primària-1r 62 128 636 20,13% 48,44% 9,75%
Primària-2n 45 140 697 20,09% 32,14% 6,46%
Primària-3r 34 125 668 18,71% 27,20% 5,09%
Primària-4t 39 140 693 20,20% 27,86% 5,63%
Primària-5é 37 139 694 20,03% 26,62% 5,33%
Primària-6é 32 134 697 19,23% 23,88% 4,59%
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Total-Primària 249 806 4085 19,73% 30,89% 6,10%
Secundària-1r 5 132 708 18,64% 3,79% 0,71%
Secundària-2n 5 152 863 17,61% 3,29% 0,58%
Secundària-3r 38 308 966 31,88% 12,34% 3,93%
Secundària-4t 45 373 1008 37,00% 12,06% 4,46%
Total-ESO 93 965 3545 27,22% 9,64% 2,62%
BUP/COU 30 553 1137 48,64% 5,42% 2,64%
Batxillerat LOGSE 222 1058 1722 61,44% 20,98% 12,89%
FP-2 0 0 63 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 76 733 10,37% 0,00% 0,00%
CFGS 0 411 640 64,22% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 238 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 252 2098 4533 46,28% 12,01% 5,56%
TOTAL 756 4294 13480 31,85% 17,61% 5,61%

TAULA ANNEX X.6.– Zona 2: EIXAMPLE

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 19 47 136 34,56% 40,43% 13,97%
Infantil 4-anys 25 72 179 40,22% 34,72% 13,97%
Infantil 5-anys 25 72 304 23,68% 34,72% 8,22%
Total-Infantil 69 191 619 30,86% 36,13% 11,15%
Primària-1r 21 63 349 18,05% 33,33% 6,02%
Primària-2n 21 71 386 18,39% 29,58% 5,44%
Primària-3r 23 61 357 17,09% 37,70% 6,44%
Primària-4t 17 55 352 15,63% 30,91% 4,83%
Primària-5é 20 60 370 16,22% 33,33% 5,41%
Primària-6é 0 76 401 18,95% 0,00% 0,00%
Total-Primària 102 386 2215 17,43% 26,42% 4,60%
Secundària-1r 0 84 398 21,11% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 80 453 17,66% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 0 256 635 40,31% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 238 571 41,68% 0,00% 0,00%
Total-ESO 0 658 2057 31,99% 0,00% 0,00%
BUP/COU 0 114 179 63,69% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 32 161 273 58,97% 19,88% 11,72%
FP-2 0 595 690 86,23% 0,00% 0,00%
CFGM 0 256 256 100,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 229 267 85,77% 0,00% 0,00%
PGS 0 22 22 100,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 32 1377 1687 81,62% 2,32% 1,90%
TOTAL 203 2612 6578 39,71% 7,77% 3,09%
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TAULA ANNEX X.7.– ZONA  4: CAMPANAR

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 10 25 104 24,04% 40,00% 9,62%
Infantil 4-anys 15 63 141 44,68% 23,81% 10,64%
Infantil 5-anys 35 91 183 49,73% 38,46% 19,13%
Total-Infantil 60 179 428 41,82% 33,52% 14,02%
Primària-1r 29 78 302 25,83% 37,18% 9,60%
Primària-2n 32 100 372 26,88% 32,00% 8,60%
Primària-3r 23 91 377 24,14% 25,27% 6,10%
Primària-4t 18 91 377 24,14% 19,78% 4,77%
Primària-5é 19 95 377 25,20% 20,00% 5,04%
Primària-6é 21 93 400 23,25% 22,58% 5,25%
Total-Primària 142 548 2205 24,85% 25,91% 6,44%
Secundària-1r 0 114 437 26,09% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 130 517 25,15% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 24 190 576 32,99% 12,63% 4,17%
Secundària-4t 15 226 593 38,11% 6,64% 2,53%
Total-ESO 39 660 2123 31,09% 5,91% 1,84%
BUP/COU 0 434 546 79,49% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 277 545 50,83% 0,00% 0,00%
FP-2 0 250 469 53,30% 0,00% 0,00%
CFGM 0 100 278 35,97% 0,00% 0,00%
CFGS 0 172 280 61,43% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 14 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 1233 2132 57,83% 0,00% 0,00%
TOTAL 241 2620 6888 38,04% 9,20% 3,50%

TAULA ANNEX X.8.– ZONA 5: SAIDIA

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 17 74 320 23,13% 22,97% 5,31%
Infantil 4-anys 13 82 386 21,24% 15,85% 3,37%
Infantil 5-anys 32 105 389 26,99% 30,48% 8,23%
Total-Infantil 62 261 1095 23,84% 23,75% 5,66%
Primària-1r 34 112 455 24,62% 30,36% 7,47%
Primària-2n 41 123 456 26,97% 33,33% 8,99%
Primària-3r 42 125 471 26,54% 33,60% 8,92%
Primària-4t 36 121 457 26,48% 29,75% 7,88%
Primària-5é 0 121 456 26,54% 0,00% 0,00%
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Primària-6é 0 134 502 26,69% 0,00% 0,00%
Total-Primària 153 736 2797 26,31% 20,79% 5,47%
Secundària-1r 0 0 346 0,00% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 0 422 0,00% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 0 0 413 0,00% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 0 446 0,00% 0,00% 0,00%
Total-ESO 0 0 1627 0,00% 0,00% 0,00%
BUP/COU 0 0 31 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 0 162 0,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 148 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 204 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 404 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 86 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 0 1035 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 215 997 6554 15,21% 21,56% 3,28%

TAULA ANNEX X.9.– ZONA 6. PLA DEL REAL

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 0 7 210 3,33% 0,00% 0,00%
Infantil 4-anys 25 112 301 37,21% 22,32% 8,31%
Infantil 5-anys 24 111 379 29,29% 21,62% 6,33%
Total-Infantil 49 230 890 25,84% 21,30% 5,51%
Primària-1r 22 104 464 22,41% 21,15% 4,74%
Primària-2n 25 101 492 20,53% 24,75% 5,08%
Primària-3r 25 110 492 22,36% 22,73% 5,08%
Primària-4t 19 95 472 20,13% 20,00% 4,03%
Primària-5é 19 96 505 19,01% 19,79% 3,76%
Primària-6é 22 122 543 22,47% 18,03% 4,05%
Total-Primària 132 628 2968 21,16% 21,02% 4,45%
Secundària-1r 0 139 626 22,20% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 128 654 19,57% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 0 275 822 33,45% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 246 774 31,78% 0,00% 0,00%
Total-ESO 0 788 2876 27,40% 0,00% 0,00%
BUP/COU 58 673 1506 44,69% 8,62% 3,85%
Batxillerat LOGSE 0 396 999 39,64% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 30 30 100,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 58 1099 2535 43,35% 5,28% 2,29%
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TOTAL 239 2745 9269 29,61% 8,71% 2,58%

TAULA ANNEX X.10.– ZONA 7: OLIVERETA

Dades absolutes
(hi ha estudiants en PIL en centres privats, per la qual cosa es desagreguen les dades)

pil (pub) pil (pri) pil pub tot
Infantil 3-anys 35 0 35 167 387
Infantil 4-anys 30 11 41 183 413
Infantil 5-anys 39 12 51 199 441
Total-Infantil 104 23 127 549 1241
Primària-1r 31 11 42 169 445
Primària-2n 32 13 45 189 498
Primària-3r 19 13 32 193 504
Primària-4t 12 15 27 190 504
Primària-5é 15 13 28 199 505
Primària-6é 12 14 26 197 515
Total-Primària 121 79 200 1137 2971
Secundària-1r 0 14 14 192 529
Secundària-2n 0 20 20 210 610
Secundària-3r 0 17 17 0 366
Secundària-4t 0 20 20 0 352
Total-ESO 0 71 71 402 1857
BUP/COU 0 0 0 0 50
Batxillerat LOGSE 0 0 0 0 129
FP-2 0 0 0 0 0
CFGM 0 0 0 0 0
CFGS 0 0 0 0 0
PGS 0 0 0 0 0
Total-Postoblig. 0 0 0 0 179
TOTAL 225 173 398 2088 6248

pub / tot pil / pri pill / pub pil /tot
Infantil 3-anys 43,15% 0,00% 20,96% 9,04%
Infantil 4-anys 44,31% 4,78% 16,39% 9,93%
Infantil 5-anys 45,12% 4,96% 19,60% 11,56%
Total-Infantil 44,24% 3,32% 18,94% 10,23%
Primària-1r 37,98% 3,99% 18,34% 9,44%
Primària-2n 37,95% 4,21% 16,93% 9,04%
Primària-3r 38,29% 4,18% 9,84% 6,35%
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Primària-4t 37,70% 4,78% 6,32% 5,36%
Primària-5é 39,41% 4,25% 7,54% 5,54%
Primària-6é 38,25% 4,40% 6,09% 5,05%
Total-Primària 38,27% 4,31% 10,64% 6,73%
Secundària-1r 36,29% 4,15% 0,00% 2,65%
Secundària-2n 34,43% 5,00% 0,00% 3,28%
Secundària-3r 0,00% 4,64% 0,00% 4,64%
Secundària-4t 0,00% 5,68% 0,00% 5,68%
Total-ESO 21,65% 4,88% 0,00% 3,82%
BUP/COU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 33,42% 4,16% 10,78% 6,37%

TAULA ANNEX X.11.– ZONA 8: PATRAIX

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 60 155 255 60,78% 38,71% 23,53%
Infantil 4-anys 65 209 309 67,64% 31,10% 21,04%
Infantil 5-anys 69 210 310 67,74% 32,86% 22,26%
Total-Infantil 194 574 874 65,68% 33,80% 22,20%
Primària-1r 72 201 301 66,78% 35,82% 23,92%
Primària-2n 49 228 333 68,47% 21,49% 14,71%
Primària-3r 50 232 333 69,67% 21,55% 15,02%
Primària-4t 43 210 318 66,04% 20,48% 13,52%
Primària-5é 37 201 300 67,00% 18,41% 12,33%
Primària-6é 21 190 298 63,76% 11,05% 7,05%
Total-Primària 272 1262 1883 67,02% 21,55% 14,45%
Secundària-1r 0 242 343 70,55% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 236 356 66,29% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 24 514 634 81,07% 4,67% 3,79%
Secundària-4t 28 446 580 76,90% 6,28% 4,83%
Total-ESO 52 1438 1913 75,17% 3,62% 2,72%
BUP/COU 28 516 516 100,00% 5,43% 5,43%
Batxillerat LOGSE 9 448 448 100,00% 2,01% 2,01%
FP-2 0 578 578 100,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 223 223 100,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 551 551 100,00% 0,00% 0,00%
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PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 37 2316 2316 100,00% 1,60% 1,60%
TOTAL 555 5590 6986 80,02% 9,93% 7,94%

TAULA ANNEX X.12.– ZONA 9: JESÚS

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 88 198 283 69,96% 44,44% 31,10%
Infantil 4-anys 94 270 369 73,17% 34,81% 25,47%
Infantil 5-anys 100 304 401 75,81% 32,89% 24,94%
Total-Infantil 282 772 1053 73,31% 36,53% 26,78%
Primària-1r 84 256 379 67,55% 32,81% 22,16%
Primària-2n 73 290 422 68,72% 25,17% 17,30%
Primària-3r 80 310 457 67,83% 25,81% 17,51%
Primària-4t 56 282 399 70,68% 19,86% 14,04%
Primària-5é 16 271 414 65,46% 5,90% 3,86%
Primària-6é 21 291 434 67,05% 7,22% 4,84%
Total-Primària 330 1700 2505 67,86% 19,41% 13,17%
Secundària-1r 12 265 402 65,92% 4,53% 2,99%
Secundària-2n 18 309 504 61,31% 5,83% 3,57%
Secundària-3r 15 430 575 74,78% 3,49% 2,61%
Secundària-4t 0 365 508 71,85% 0,00% 0,00%
Total-ESO 45 1369 1989 68,83% 3,29% 2,26%
BUP/COU 0 318 318 100,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 287 287 100,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 530 530 100,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 370 370 100,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 370 370 100,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 1875 1875 100,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 657 5716 7422 77,01% 11,49% 8,85%

TAULA ANNEX X.13.– ZONES 10-A: MALILLA; 10-B: QUATRE CARRERES,  AV. LA PLATA I LA

FONTETA (DISTRICTE 10)

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 29 111 341 32,55% 26,13% 8,50%
Infantil 4-anys 59 218 445 48,99% 27,06% 13,26%
Infantil 5-anys 56 214 431 49,65% 26,17% 12,99%
Total-Infantil 144 543 1217 44,62% 26,52% 11,83%
Primària-1r 57 211 445 47,42% 27,01% 12,81%
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Primària-2n 58 238 495 48,08% 24,37% 11,72%
Primària-3r 61 237 493 48,07% 25,74% 12,37%
Primària-4t 50 205 439 46,70% 24,39% 11,39%
Primària-5é 38 246 494 49,80% 15,45% 7,69%
Primària-6é 32 231 477 48,43% 13,85% 6,71%
Total-Primària 296 1368 2843 48,12% 21,64% 10,41%
Secundària-1r 33 197 499 39,48% 16,75% 6,61%
Secundària-2n 16 256 574 44,60% 6,25% 2,79%
Secundària-3r 23 146 448 32,59% 15,75% 5,13%
Secundària-4t 17 125 425 29,41% 13,60% 4,00%
Total-ESO 89 724 1946 37,20% 12,29% 4,57%
BUP/COU 0 67 67 100,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 285 372 76,61% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 145 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 200 284 70,42% 0,00% 0,00%
CFGS 0 882 952 92,65% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 15 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 1434 1835 78,15% 0,00% 0,00%
TOTAL 529 4069 7841 51,89% 13,00% 6,75%

TAULA ANNEX X.14.– ZONES 11-A: MARÍTIM (MALVA-ROSA, CABANYAL, CANYAMELAR); 11-B:

MARÍTIM (GRAU, NATZARET )

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 80 194 362 53,59% 41,24% 22,10%
Infantil 4-anys 95 237 466 50,86% 40,08% 20,39%
Infantil 5-anys 92 231 467 49,46% 39,83% 19,70%
Total-Infantil 267 662 1295 51,12% 40,33% 20,62%
Primària-1r 92 247 507 48,72% 37,25% 18,15%
Primària-2n 112 279 559 49,91% 40,14% 20,04%
Primària-3r 117 274 560 48,93% 42,70% 20,89%
Primària-4t 40 249 525 47,43% 16,06% 7,62%
Primària-5é 41 275 541 50,83% 14,91% 7,58%
Primària-6é 43 280 584 47,95% 15,36% 7,36%
Total-Primària 445 1604 3276 48,96% 27,74% 13,58%
Secundària-1r 29 235 521 45,11% 12,34% 5,57%
Secundària-2n 32 278 628 44,27% 11,51% 5,10%
Secundària-3r 18 267 622 42,93% 6,74% 2,89%
Secundària-4t 18 206 556 37,05% 8,74% 3,24%
Total-ESO 97 986 2327 42,37% 9,84% 4,17%
BUP/COU 9 340 340 100,00% 2,65% 2,65%
Batxillerat LOGSE 0 355 404 87,87% 0,00% 0,00%
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FP-2 0 123 123 100,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 92 92 100,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 9 910 959 94,89% 0,99% 0,94%
TOTAL 818 4162 7857 52,97% 19,65% 10,41%

TAULA ANNEX X.15.– ZONA 12: CAMINS AL GRAU

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 20 50 220 22,73% 40,00% 9,09%
Infantil 4-anys 56 153 378 40,48% 36,60% 14,81%
Infantil 5-anys 56 153 416 36,78% 36,60% 13,46%
Total-Infantil 132 356 1014 35,11% 37,08% 13,02%
Primària-1r 73 173 469 36,89% 42,20% 15,57%
Primària-2n 68 167 472 35,38% 40,72% 14,41%
Primària-3r 45 144 444 32,43% 31,25% 10,14%
Primària-4t 43 141 444 31,76% 30,50% 9,68%
Primària-5é 41 163 465 35,05% 25,15% 8,82%
Primària-6é 28 173 481 35,97% 16,18% 5,82%
Total-Primària 298 961 2775 34,63% 31,01% 10,74%
Secundària-1r 26 126 437 28,83% 20,63% 5,95%
Secundària-2n 28 116 463 25,05% 24,14% 6,05%
Secundària-3r 0 0 250 0,00% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 0 286 0,00% 0,00% 0,00%
Total-ESO 54 242 1436 16,85% 22,31% 3,76%
BUP/COU 0 0 56 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 0 100 0,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 98 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 47 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 121 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 47 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 0 469 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 484 1559 5694 27,38% 31,05% 8,50%

TAULA ANNEX X.16.– ZONA 13: ALGIRÓS

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 40 158 164 96,34% 25,32% 24,39%
Infantil 4-anys 48 198 204 97,06% 24,24% 23,53%
Infantil 5-anys 21 195 201 97,01% 10,77% 10,45%
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Total-Infantil 109 551 569 96,84% 19,78% 19,16%
Primària-1r 22 196 208 94,23% 11,22% 10,58%
Primària-2n 21 193 210 91,90% 10,88% 10,00%
Primària-3r 25 202 223 90,58% 12,38% 11,21%
Primària-4t 22 197 216 91,20% 11,17% 10,19%
Primària-5é 21 169 193 87,56% 12,43% 10,88%
Primària-6é 23 171 196 87,24% 13,45% 11,73%
Total-Primària 134 1128 1246 90,53% 11,88% 10,75%
Secundària-1r 0 187 202 92,57% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 209 229 91,27% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 59 552 552 100,00% 10,69% 10,69%
Secundària-4t 13 472 472 100,00% 2,75% 2,75%
Total-ESO 72 1420 1455 97,59% 5,07% 4,95%
BUP/COU 25 742 742 100,00% 3,37% 3,37%
Batxillerat LOGSE 0 248 248 100,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 392 392 100,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 296 296 100,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 61 61 100,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 25 1739 1739 100,00% 1,44% 1,44%
TOTAL 340 4838 5009 96,59% 7,03% 6,79%

TAULA ANNEX X.17.– ZONA 14: BENIMACLET

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 18 68 143 47,55% 26,47% 12,59%
Infantil 4-anys 41 106 181 58,56% 38,68% 22,65%
Infantil 5-anys 54 123 203 60,59% 43,90% 26,60%
Total-Infantil 113 297 527 56,36% 38,05% 21,44%
Primària-1r 67 126 203 62,07% 53,17% 33,00%
Primària-2n 67 117 192 60,94% 57,26% 34,90%
Primària-3r 67 124 200 62,00% 54,03% 33,50%
Primària-4t 42 120 197 60,91% 35,00% 21,32%
Primària-5é 25 132 206 64,08% 18,94% 12,14%
Primària-6é 25 137 213 64,32% 18,25% 11,74%
Total-Primària 293 756 1211 62,43% 38,76% 24,19%
Secundària-1r 22 101 183 55,19% 21,78% 12,02%
Secundària-2n 23 102 197 51,78% 22,55% 11,68%
Secundària-3r 30 142 230 61,74% 21,13% 13,04%
Secundària-4t 27 118 208 56,73% 22,88% 12,98%
Total-ESO 102 463 818 56,60% 22,03% 12,47%
BUP/COU 31 215 215 100,00% 14,42% 14,42%
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Batxillerat LOGSE 35 140 140 100,00% 25,00% 25,00%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 66 355 355 100,00% 18,59% 18,59%
TOTAL 574 1871 3911 47,84% 30,68% 14,68%

TAULA ANNEX X.18.– ZONA 15 RASCANYA (TORREFIEL, ORRIOLS, TRÀNSITS)

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 33 101 239 42,26% 32,67% 13,81%
Infantil 4-anys 44 144 294 48,98% 30,56% 14,97%
Infantil 5-anys 29 116 264 43,94% 25,00% 10,98%
Total-Infantil 106 361 797 45,29% 29,36% 13,30%
Primària-1r 41 143 308 46,43% 28,67% 13,31%
Primària-2n 38 147 306 48,04% 25,85% 12,42%
Primària-3r 16 163 337 48,37% 9,82% 4,75%
Primària-4t 15 171 350 48,86% 8,77% 4,29%
Primària-5é 10 156 325 48,00% 6,41% 3,08%
Primària-6é 13 160 334 47,90% 8,13% 3,89%
Total-Primària 133 940 1960 47,96% 14,15% 6,79%
Secundària-1r 13 166 317 52,37% 7,83% 4,10%
Secundària-2n 11 199 402 49,50% 5,53% 2,74%
Secundària-3r 54 336 487 68,99% 16,07% 11,09%
Secundària-4t 26 239 372 64,25% 10,88% 6,99%
Total-ESO 104 940 1578 59,57% 11,06% 6,59%
BUP/COU 0 115 115 100,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 56 327 397 82,37% 17,13% 14,11%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 56 442 512 86,33% 12,67% 10,94%
TOTAL 399 2683 4847 55,35% 14,87% 8,23%

TAULA ANNEX X.19.– ZONA 16 BENICALAP

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 6 29 76 38,16% 20,69% 7,89%
Infantil 4-anys 39 108 174 62,07% 36,11% 22,41%



682  El valencià a València

Infantil 5-anys 37 107 193 55,44% 34,58% 19,17%
Total-Infantil 82 244 443 55,08% 33,61% 18,51%
Primària-1r 41 96 200 48,00% 42,71% 20,50%
Primària-2n 40 114 249 45,78% 35,09% 16,06%
Primària-3r 33 109 237 45,99% 30,28% 13,92%
Primària-4t 20 91 226 40,27% 21,98% 8,85%
Primària-5é 39 114 239 47,70% 34,21% 16,32%
Primària-6é 15 107 252 42,46% 14,02% 5,95%
Total-Primària 188 631 1403 44,98% 29,79% 13,40%
Secundària-1r 22 104 230 45,22% 21,15% 9,57%
Secundària-2n 18 106 276 38,41% 16,98% 6,52%
Secundària-3r 0 0 176 0,00% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 0 209 0,00% 0,00% 0,00%
Total-ESO 40 210 891 23,57% 19,05% 4,49%
BUP/COU 0 0 99 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 0 82 0,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 73 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 124 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 19 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 0 397 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 310 1085 3134 34,62% 28,57% 9,89%

TAULA ANNEX X.20.– ZONA 17: POBLATS DEL NORD

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 0 30 30 100,00% 0,00% 0,00%
Infantil 4-anys 0 41 41 100,00% 0,00% 0,00%
Infantil 5-anys 0 30 30 100,00% 0,00% 0,00%
Total-Infantil 0 101 101 100,00% 0,00% 0,00%
Primària-1r 7 20 20 100,00% 35,00% 35,00%
Primària-2n 15 34 34 100,00% 44,12% 44,12%
Primària-3r 19 42 42 100,00% 45,24% 45,24%
Primària-4t 17 39 39 100,00% 43,59% 43,59%
Primària-5é 18 40 40 100,00% 45,00% 45,00%
Primària-6é 14 39 39 100,00% 35,90% 35,90%
Total-Primària 90 214 214 100,00% 42,06% 42,06%
Secundària-1r 12 40 40 100,00% 30,00% 30,00%
Secundària-2n 10 38 38 100,00% 26,32% 26,32%
Secundària-3r 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-ESO 22 78 78 100,00% 28,21% 28,21%
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BUP/COU 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 112 393 393 100,00% 28,50% 28,50%

TAULA ANNEX X.21.– ZONA 18: BENIMÀMET

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 0 35 66 53,03% 0,00% 0,00%
Infantil 4-anys 0 39 81 48,15% 0,00% 0,00%
Infantil 5-anys 0 54 98 55,10% 0,00% 0,00%
Total-Infantil 0 128 245 52,24% 0,00% 0,00%
Primària-1r 0 40 90 44,44% 0,00% 0,00%
Primària-2n 0 46 94 48,94% 0,00% 0,00%
Primària-3r 0 54 101 53,47% 0,00% 0,00%
Primària-4t 0 48 99 48,48% 0,00% 0,00%
Primària-5é 0 33 86 38,37% 0,00% 0,00%
Primària-6é 0 58 112 51,79% 0,00% 0,00%
Total-Primària 0 279 582 47,94% 0,00% 0,00%
Secundària-1r 0 32 79 40,51% 0,00% 0,00%
Secundària-2n 0 53 113 46,90% 0,00% 0,00%
Secundària-3r 0 70 130 53,85% 0,00% 0,00%
Secundària-4t 0 42 92 45,65% 0,00% 0,00%
Total-ESO 0 197 414 47,58% 0,00% 0,00%
BUP/COU 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 90 90 100,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 29 29 100,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 45 45 100,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 74 74 100,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 238 238 100,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 0 842 1479 56,93% 0,00% 0,00%

TAULA ANNEX X.22.– ZONA 19. POBLATS DEL SUD

pil pub tot pub/tot pil/pub pil/tot
Infantil 3-anys 20 50 75 66,67% 40,00% 26,67%
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Infantil 4-anys 38 80 101 79,21% 47,50% 37,62%
Infantil 5-anys 40 91 117 77,78% 43,96% 34,19%
Total-Infantil 98 221 293 75,43% 44,34% 33,45%
Primària-1r 44 128 153 83,66% 34,38% 28,76%
Primària-2n 46 146 164 89,02% 31,51% 28,05%
Primària-3r 47 133 154 86,36% 35,34% 30,52%
Primària-4t 43 137 163 84,05% 31,39% 26,38%
Primària-5é 35 129 154 83,77% 27,13% 22,73%
Primària-6é 46 144 171 84,21% 31,94% 26,90%
Total-Primària 261 817 956 85,46% 31,95% 27,30%
Secundària-1r 28 92 118 77,97% 30,43% 23,73%
Secundària-2n 42 110 138 79,71% 38,18% 30,43%
Secundària-3r 16 89 113 78,76% 17,98% 14,16%
Secundària-4t 0 19 39 48,72% 0,00% 0,00%
Total-ESO 86 310 408 75,98% 27,74% 21,08%
BUP/COU 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Batxillerat LOGSE 0 59 59 100,00% 0,00% 0,00%
FP-2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CFGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
PGS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total-Postoblig. 0 59 59 100,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 445 1407 1719 81,85% 31,63% 25,89%

Font: Elaboració pròpia.

TAULA ANNEX X.23.– DADES SOBRE COMPETÈNCIA DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

UPV UV
nascuts V. total nascuts V. total

bé 8757 23326 21593 42071
regular 1655 3099 3278 5907
poc 552 1080 1078 2260

entenen

gens 405 816 502 2621
bé 4205 14676 10581 25221
regular 4490 8383 8686 13413
poc 1746 3353 4483 7086

parlen

gens 928 1909 2701 7139
bé 7042 19772 17649 35471
regular 2553 5022 5108 8692

llegeixen

poc 1053 2082 2441 4341



El valencià a València 685

gens 721 1445 1253 4355
bé 3882 12564 11117 24284
regular 4558 9965 9335 15615
poc 1712 3298 3468 5830

escriuen

gens 1217 2494 2531 7130
ns/nc 1509 3129 0 0
total 12878 31450 26451 52859

Font: Elaboració pròpia.
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Annex XI. Proves realitzades a la Junta Qualificadora de

Coneixements del Valencià a València

València País Valencià
Juny 1986 matrícules 1.422 2.239

aptes 653 1.231
Setembre 1986 matrícules 903 1.446

aptes 591 949
Juny 1987 matrícules 2.406 4.138

aptes 1.455 2.543
Octubre 1987 matrícules 1.881 3.261

aptes 531 937
Juny 1988 matrícules 2.662 5.055

aptes 1.143 2.437
Octubre 1988 matrícules 2.536 3.452

aptes 537 956
Juny 1989 matrícules 2.638 4.649

aptes 1.245 2.130
Octubre 1989 matrícules 2.639 4.364

aptes 503 849
Juny 1990 matrícules 4.813 8.198

aptes 1.780 3.175
Octubre 1990 matrícules 1.633 3.115

aptes 1.014 1.666
Juny 1991 matrícules 12.782 22.545

aptes 4.785 9.359
Octubre 1991 matrícules 7.399 13.439

aptes 3.389 6.755
Juny 1992 matrícules 19.741 44.599

aptes 6.507 16.123
Octubre 1992 matrícules 7.219 13.862

aptes 4.218 8.624
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Juny 1993 matrícules 17.231 38.369
aptes 6.584 15.116

Octubre 1993 matrícules 9.010 18.492
aptes 5.320 11.464

Juny 1994 matrícules 21.559 51.459
aptes 7.488 19.789

Octubre 1994 matrícules 8.542 19.397
aptes 6576 15.230

Juny 1995 matrícules 18.487 48.998
aptes 5.658 18.555

Octubre 1995 matrícules 5.286 13.594
aptes s.d. s.d.

Juny 1996 matrícules 11.608 33.403
aptes 3.488 13.663

Octubre 1996 matrícules s.d. 15.742
aptes s.d. s.d.

Juny 1997 matrícules s.d. 37.150
aptes s.d. s.d.

Octubre 1997 matrícules s.d. 19.188
aptes s.d. s.d.

Font: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
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Annex XII. Documents legals i polítics

1. Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del

Valencià

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo,
d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei,
promulgue la següent Llei:

PREAMBUL

I

L'article 3r de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, després de
proclamar en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l'Estat» i que «tots
els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret a usar-la», disposa en el número 2
que «les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats
Autònomes d'acord amb els seus Estatuts» i afegeix en el número 3 que «la riquesa de
les distintes modelitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà
objecte d'especial respecte i protecció».
L'article 148.1, 7, del text constitucional estableix que les Comunitats Autònomes
podran assumir competències en matèria de «foment de la cultura, recerca i, si fa al
cas, ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma».
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També en el número 3 de l’article 20 de la Constitució, que disposa la futura
regulació, mitjançant llei, de l'òrganització i control parlamentari dels mitjans de
comunicació social de dependència pública, i garanteix l'accés a aquests mitjans dels
grups socials i polítics significatius, precisa que es farà respectant el pluralisme de la
societat i de les diverses llengües d'Espanya.
II
Durant l’ etapa preautonòmica, instaurada en l’actual Comunitat Valenciana pel Reial
Decret 10/1978, de 17 de març, es dictaren el Reial Decret 2.003/1979, de 3 d'agost, i
l'Ordre de desplegament de 7 de juliol de 1979, regulant la incorporació de la llengua
valenciana al sistema d'ensenyament del País Valencià, normativa aquesta que tenint
com a antecedent el Decret 1.433/1975, de 30 de maig, regulador de la incorporació
de les llengües nadives als programes dels centres d'Educació Preescolar i General
Bàsica, era de caràcter conjuntural i transitòria en tant que la definitiva regulació de la
matèria lingüística havia de ser obra de la futura Comunitat Autònoma.
III
Assolida l'Autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de
juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de regulació especial
en l'article 7.é, que estableix:
«1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà.
Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los.
2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües, i
adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement.
3. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
4. Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.
5. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua en l'Administració i
l'ensenyament.
6. Hom delimitarà per llei els territoris en els quals predomine l'ús d'una llengua o de
l'altra, així com els que puguen ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús de la llengua
pròpia de la Comunitat.»
D'altra banda, l'article 34.4 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Comunitat
Valenciana la competència exclusiva en matèria de cultura, i l'article 35 de la
competència plena en matèria d'ensenyament.
La correcta concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatutaris necessiten,
doncs, un desplegament legislatiu, rnissió que acompleix la Llei d'Us i Ensenyament
del Valencià.
IV
Justificada la necessitat de regular aquesta matèria des del punt de vista legal, hi ha
altres raons que motiven aquest text legislatiu.
La Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni
cultural de la Comunitat Autònoma i d'una manera especial amb la recuperació del
valencià, llengua histórica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la mes
peculiar senya d'identitat.
Davant la situació diglòssica en què està immersa la major part de la nostra població,
consegüent a la situació de sotmetiment del valencià mantinguda durant la història de
quasi tres-cents anys, la Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés de
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recuperació de la plena identitat del poble valencià, té el dret i el deure de retornar la
nostra llengua a la categoria i el lloc que mereix, acabant amb la situació de deixadesa
i deterioració en què es troba. La nostra irregular situació sociolingüística exigeix una
actuació legal, que sense tardar acabe amb la postració i propicie l'ús i ensenyament
del valencià per tal d'assolir l'equiparació total amb el castellà.
Aquesta Llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues
llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma, i disposa les mesures pertinents
per tal d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i
especialment en l'Administració i l'ensenyament com a vehicles de recuperació. La
finalitat última de la Llei és assolir, mitjançant la promoció del valencià, l'equiparació
efectiva amb el castellà i garantir l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes en condicions
d'igualtat i desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística.
I des d'un altre aspecte, la Llei constitueix el compliment d'un dels punts del programa
del Govern Valencià que va assumir, amb la confiança de les Corts Valencianes, el
compromís de garantir, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, l'ús normal i oficial
d'ambdues llengües i d'atorgar la protecció i respecte especial a la recuperació del
valencià. El President de la Generalitat, en el discurs d'investidura, va anunciar la
remissió a les Corts Valencianes d'un Projecte de Llei sobre l'ensenyament del
valencià, delimitació de zones lingüístiques, així com la determinació de criteris per a
l'aplicació del valencià a l'Administració, objectius que recull la Llei d'Us i
Ensenyament del Valencià.
Prenent com a base els mandats constitucionals i estatutaris abans esmentats, que
informen els principis generals d'aquesta Llei, s'articulen les declaracions
programàtiques i es perfilen els objectius específics en el Títol Preliminar. Així,
doncs, es declara que el valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i el
dret que tots els ciutadans tenen a conéixer-la i usar-la amb plens efectes jurídics, de
la mateixa manera que si s'emprava el castellà. Resta garantida la tutela judicial
d'aquest dret y proscrita qualsevol discriminació per rao de llengua.
Partint dels principis inspiradors de la Llei, el text s'articula en Cinc Títols sota les
rúbriques «De l'ús del valencià», «Del valencià a l'ensenyament», «De l'ús del
valencià als mitjans de comunicació social», «De l'actuació dels poders públics» i
«Dels territoris predominantment valenciano-parlants i castellano-parlants».
VI
El Títol Primer dedica el primer capítol a l'ús oficial del valencià en l'Administració
Pública. Hom estableix la redacció i publicació bilingüe de les lleis que aproven les
Corts Valencianes i la plena validesa de les actuacions administratives i forenses
realitzades en valencià. Es faculta a tot ciutadà a usar i exigir la llengua oficial elegida
en llurs relacions amb l'Administració Pública, inclòsa la instància judicial. Es
disposa, també, la plena validesa dels documents públics redactats en valencià i es
regula la pràctica dels assentaments registrats i el lliurament de certificacions.
Hom atribueix al Consell, d'acord amb els procediments legals establerts, la
determinació dels noms oficials dels municipis i topònims en general. Es disposa que
els empleats de les empreses de caràcter públic i serveis públics dependents de
l'Administració directament relacionats amb el públic hauran de conéixer
suficientment el valencià per tal d'atendre amb normalitat el servei.
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El Capítol Segon fa referència a l'ús normal del valencià pels ciutadans en les diverses
activitats.
VII
No hi ha cap dubte que aquesta perspectiva d'equiparació lingüística i de recuperació
del valencià que la Llei contempla, té especial importància en la incorporació del
valencià a l'ensenyament en tots els nivells educatius sobre els quals la Generalitat té
competències, com a factor fonamental per a fer realitat el dret que tot ciutadà té a
conéixer i usar el valencià. A aquest aspecte es dedica el Títol Segon de la Llei, el
Capitol Primer del qual disposa l'obligatorietat de la incorporació a l'ensenyament en
tots els nivells educatius, tret dels territoris castellano-parlants en què la incorporació
esmentada es farà de manera progressiva, en atenció a la particular situació
sociolingüística.
El valencià i el castellà són declarades llengües obligatòries en els Plans
d'Ensenyament dels nivells no universitaris, i hom mirarà que els escolars reben els
primers ensenyaments en la llengua habitual i que els alumnes assolesquen un
coneixement oral i escrit d'ambdues llengües en nivells d'igualtat. S'estableix també
que el professorat haurà de conéixer ambdues llengües oficials, amb previsió de
l'adaptació dels plans d'estudis per a la capacitat deguda.
Això no obstant, des de la consciència que l'aplicació inflexible i immediata de
l'obligatorietat de l'ensenyament del valencià a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana
podria, per tractar d'esmenar una injustícia històrica, causarne una altra, atesa la
situació lingüística present, el Capítol Segon d'aquest Títol regula les excepcions a
contemplar en l'aplicació esmentada. Així, s'hi preveu la supressió de l'obligatorietat
de l'ensenyament del valencià quant als territoris valenciano-parlants, en les
circumstàncies justificades que s'estableixen, com en els castellano-parlants en els
quals la incorporació progressiva del valencià a l'ensenyament ve acompanyada de la
facultat de pares i tutors d'alumnes per a obtenir voluntàriament per a aquests
l'exempció de l'ensenyament.
D'aquesta manera, la Llei, des del més absolut respecte als drets d'aquells ciutadans la
llengua habitual dels quals és el castellà, facilita l'extensió del coneixement del
valencià a tota la nostra societat, sense distincions, ja que la llengua valenciana és part
substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat, i la recuperació i extensió
del seu ús com un dels factors de retrobament de la nostra identitat de poble, ens
pertoca també a tots els valencians, independentment de la llengua habitual de
cadascú.
VIII
Al Títol Tercer es reconeix el dret que tots els ciutadans tenen de ser informats pels
mitjans de comunicació social, tant en valencià com en castellà i a utilitzar
indistintament ambdues llengües quan hagen d'usar-los, i s'atribueix al Consell la
promoció i la utilització del valencià en aquests mitjans, vetlant per una adequada
presència del valencià en aquells dependents de la Generalitat.
IX
El Títol Quart contempla l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització
del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i
empleats públics. Es preveu la possibilitat de bonificacions fiscals als actes i
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manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió del valencià. Es
contempla la concertació d'acords amb l'Administració de Justícia per a la utilització
del valencià als jutjats i tribunals, i amb l'Administració de l'Estat per a l'ús en els
registres no subjectes a competència de la Generalitat Valenciana. Hom atribueix al
Govern Valencià la direcció tècnica i la coordinació del procés d'aplicació de la Llei
d'Us i Ensenyament del Valencià.
X
El Títol Cinqué conté la determinació dels territoris predominantment valenciano-
parlants i castellano-parlants, als efectes d'aplicació de la Llei, sense perjudici que es
puga procedir-ne a la revisió i sense que siga obstacle perquè qualsevol ciutadà de la
nostra Comunitat puga fer efectiu el dret a conéixer i usar el valencià.
Per a la inclusió dels termes municipals en cada zona lingüística s'ha prés com a base
el mapa i la relació de poblacions confeccionats per l'Institut de Filologia Valenciana
de la Universitat Literària de València, i de la Universitat d'Alacant.
XI
En les Disposicions Transitòries s'estableix el termini de tres anys perquè en les
distintes àrees de l'Administració Valenciana es duguen a terme les disposicions
d'aquesta Llei, acceptant els terminis establerts en els pactes a convenir amb les altres
àrees de l'Administració. També es contempla el pas de la situació actual a la que
derivarà de l'aplicació de la Llei respecte al professorat en formació i en actiu.
La Llei conté, també, una Disposició Derogatòria i una altra de Final que autoritza el
Govern Valencià a desplegar reglamentàriament l'aplicació de la Llei i estableix la
data inicial de l'entrada en vigor.
LLEI D'US I ENSENYAMENT DEL VALENCIA
TITOL PRELIMINAR
Principis generals
Article 1.r
1. La present Llei té per objecte genèric cumplimentar i desplegar allò que disposa
l'article seté de l'Estatut d'Autonomia quan regula l'ús normal i oficial del valencià a
tots els àmbits de la convivència social, així com el seu ensenyament.
2. Per aixó, són objectius específics de la present Llei els següents:
a) Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.
b) Protegir la seua recuperació i garantir l'ús normal i oficial.
c) Regular els criteris d'aplicació del valencià a l'Administració, mitjans de
comunicació social i ensenyament.
d) Delimitar els territoris en els quals predomine l'ús del valencià i del castellà.
e) Garantir, d'acord amb principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement i ús
del valencià a tot l'àmbit territorial de la Comunitat.
Article 2.n
El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els
ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions
privades com en les relacions amb les instàncies públiques.
Article 3.r
Sense perjudici de les excepcions regulades en aquesta Llei, l’ús del valencià pels
ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes
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juridics, igual com si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se de l'exercici del
dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de
traducció.
Arlicle 4.t
En cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües
oficials.
Article 5.e
L'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de
ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com
per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.
Article 6.é
Els cintadans tenen el dret a obtenir dels jutges i tribunals protecció del dret a usar la
seua llengua, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
TITOL PRIMER
De l'ús del valencià
CAPITOL PRIMER
De l'ús oficial
Article 7.é
1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la
Generalitat i de la seua Administració Pública, de l'Administració Local i de les altres
Corporacions i Institucions Públiques dependents d'aquelles.
2. El valencià i el castellà són llengües oficials a la Conunitat Valenciana i, com a tals,
llur utilització per l'Administració es farà en la forma regulada per la Llei.
Article 8.é
Les Lleis que aproven les Corts Valencianes seran redactades i publicades en
ambdues llengües.
Article 9.é
1. Seran vàlides i amb plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives
realitzades en valencià a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Tindran eficàcia jurídica els documents redactats en valencià, en els quals es
manifeste l'activitat administrativa, així com els impressos i formularis emprats per
les Administracions Públiques en llur actuació.
Article 10
Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i
relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en
valencià.
Article 11
1. En les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que havent
d'altres interessats així ho sol·licitassen, l’Administració actuant haurà de
comunicarlos tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, qualsevol que
fos la llengua oficial en què s'hagués iniciat.
2. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expedients
iniciats d'ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua indicada
pels interessats.
Article 12
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1. D'acord amb el que disposa la present Llei, tots els ciutadans tenen el dret de poder
adreçar-se a l'Administració de Justícia en la llengua oficial que creguen convenient
d'usar, sense que se'ls puga exigir cap mena de traducció i sense que se'n puga seguir
retard o demora en la tramitació de llurs pretensions.
2. Totes les actuacions, documents i escrits, realitzats o redactats en valencià davant
els Tribunals de Justícia i les que aquests duguen a terme en la mateixa llengua, tenen
plena validesa i eficàcia.
Article 13
1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià o en castellà a
indicació de l'atòrgant i, si en són més, en la que elegiran de comú acord.
2. En tot cas, es redactaran en castellà les còpies o certificacions dels documents que
hagen de tenir efecte fora del territori de la Comunitat Valenciana.
3. En la resta de casos, les copies i certificacions seran lliurades en la llengua
sol·licitada per l'interessat o requeridor, i els notaris i altres fedataris públics hauran de
traduir, quan s'escaiga, les matrius i els originals. En qualsevol cas, sempre es podran
fer en les dues llengües.
Article 14
Els assentaments que s’hagen de realitzar a qualsevol Registre Públic es faran en la
llengua oficial sol·licitada per l'interessat o els interessats de comú acord. Si no se
sol·licitara cap llengua en particular es farà en la que s’haja declarat, atorgat o redactat
el document a assentar.
Article 15
1. Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els procediments
legals establerts, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de
població, accidents geogràfics, vies de comunicació interurbanes i topònims de la
Comunitat Valenciana. El nom de les vies urbanes serà determinat pels Ajuntaments
corresponents.
2. Les denòminacions adoptades pel Consell, d'acord amb el que es disposa al número
anterior, seran legals a tots els efectes i es procedirà a la retolació pública acordada en
la forma en què reglamentàriament es determine, amb el respecte degut a les normes
internacionals subscrites per l'Estat en aquesta matèria.
3. Els municipis que tinguen denòminació en les dues llengües de la Comunitat faran
constar el seu nom en ambdues.
4. Les denòminacions adoptades pel Consell, a tenor de l'apartat 1, i en la mesura que
ho permeta el nom. oficial, es retolaran en les dues llengües oficials.
Article 16
Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents
de l'Administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa amb el
públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el
servei que els és encomanat.
CAPITOL SEGON
De l'ús normal
Article 17
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Tots els ciutadans tenen el dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió, així
com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, mercantils, laborals,
sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques.
TITOL SEGON
Del valencià a l'ensenyament
CAPITOL PRIMER
De l'aplicació del valencià a l'ensenyament
Article 18
1. La incorporació del valencià a l'ensenyament és obligatòria en tots els nivells
educatius. Als territoris castellano-parlants que es relacionen al Títol Cinqué, la
incorporació esmentada s'hi farà de forma progressiva, atenent a la situació
sociolingüística particular, de la manera que reglamentàriament siga determinada.
2. El Consell vetlarà perquè la incorporació del valencià s'efectue de forma
comprensiva amb les diferències i nivells en el coneixement i ús del valencià avui
existents, i la superació dels quals és un dels objectius més importants d'aquesta Llei.
3. El valencià i el castellà són llengües obligatòries als Plans d'Ensenyament dels
nivells no universitaris, tret de l'excepció feta al punt u.
Article 19
1. Hom procurarà, en la mesura de les possibilitats organitzatives dels centres, que
tots els escolars reben els primers ensenyaments en llur llengua habitual, valencià o
castellà.
2. Això no obstant, i sense perjudici de les excepcions regulades a l'article vint-i-
quatre, al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a
l'ensenyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els
alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en
igualtat amb el castellà.
Article 20
L'Administració prendrà les mesures que calguen per a impedir la discriminació dels
alumnes per raó de la llengua que els siga habitual.
Article 21
Haurà d'incloure's obligatòriament l'ensenyament del valencià als Programes
d'Educació Permanent d'Adults.
Article 22
Als ensenyaments especialitzats, en els programes dels quals s'ensenye llengua, haurà
d'incloure's obligatòriament l'ensenyament del valencià.
Article 23
1. Atesa la cooficialitat del valencià i del castellà, els professors han de conéixer les
dues llengües.
2. Els professors que quan entre en vigor aquesta Llei no tinguen un coneixement
suficient del valencià seran capacitats progressivament mitjançant una política de
voluntarietat, gradualitat i promoció professional.
3. El Consell de la Generalitat Valenciana haurà de procurar que en els Plans
d'Estudis de les Universitats i Centres de Formació del Professorat s'incloga el
valencià com a assignatura, i de manera especial en aquests últims centres de manera
que tots els professors, al final de la seua formació, tinguen un coneixement del
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valencià en els nivells oral i escrit en igualtat amb el que posseesquen del castellà. I
tot això sense perjudici del que estableix la legislació general sobre la matèria.
4. La reglamentació reguladora de l'accés del professorat als Centres Públics i Privats
establirà el sistema perquè tots els professors de nou ingrés posseesquen les
condicions fixades al número u d'aquest article.
CAPITOL SEGON
De les excepcions
Article 24
1. L'obligatorietat d'aplicar el valencià a l'ensenyament en els territoris assenyalats
com de predomini valenciano-parlant al Títol Cinqué, restarà sense efecte de manera
individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència
temporal en aquest territori i expressen, en formalitzar la inscripció, el desig que els
seus fills o tutelats siguen eximits de l'ensenyament del valencià.
2. El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament l'ensenyament
del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà relacionats al Títol Cinqué, i
afavorirà totes les iniciatives públiques i privades que contribuesquen a la finalitat
esmentada. Tot açò, sense perjudici que els pares o tutors residents a les zones
susdites puguen obtenir l'exempció de l'ensenyament del valencià per a llurs fills i
tutelats, quan així ho sol·liciten en forrnalitzar-ne la inscripció.
TITOL TERCER
De l'ús del valencià als mitjans de comunicació social
Article 25
1. El Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una
adequada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació
gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta Llei tinga
competència, d'acord amb el que disposa la present Llei.
2. Impulsarà l'ús del valencià a les emissores de ràdio i televisió.
3. Fomentarà quantes manifestacions culturals i artístiques es realitzen en les dues
llengües, tot rebent consideració especial les desenvolupades en valencià.
4. La Generalitat Valenciana recolzarà quantes accions vagen encaminades a l'edició,
desenvolupament i promoció del llibre valencià, i tot això sense menyscabar la
llengua utilitzada, pero amb un tractament específic als impressos en valencià.
Article 26
1. Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de
comunicació, tant en valencià com en castellà.
2. De la mateixa manera, en l'accés dels ciutadans als mitjans de comunicació social
en els termes establerts per la legislació, tindran dret a utilitzar el valencià, oral i
escrit, en condicions d'igualtat amb el castellà.
TITOL QUART
De l'actuació dels poders públics
Article 27
El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries,
fomentarà l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans
dependents d'aquesta.
Article 28
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De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d'acord amb els principis i
excepcions determinats per la present Llei.
Article 29
El Consell de la Generalitat Valenciana propiciarà l'ensenyament del valencià als
funcionaris i empleats públics dependents d'aquesta, de l'Administració Local i de la
Central en els termes que amb aquesta s'acorda, segons principis de gradualitat i
voluntarietat.
Article 30
1. La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals podran exceptuar i bonificar
respecte d'obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment,
divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que
comporten l'ús del valencià.
2. A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques,
la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l'àmbit de les respectives
competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se
les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià, previstos en aquesta
Llei.
3. Els poders públics valencians, als efectes de l'apartat anterior, assenyalaran els llocs
per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.
4. Els impressos, formularis i models oficials que hagen d'utilitzar els poders públics a
la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.
Article 31
El Govern Valencià realitzarà amb l'Administració de Justícia els acords necessaris
per a fer efectiu l'ús del valencià als Jutjats i Tribunals.
Article 32
Semblantment, i als efectes de normalitzar l'ús del valencià als registres públics no
subjectes a competència de la Generalitat Valenciana, aquesta promourà amb els
òrgans competents els acords pertinents.
Article 33
El poders públics valencians fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord
amb el que disposa aquesta Llei, l’ús del valencià a les activitats professionals,
mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.
Article 34
El Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i
ensenyament del valencià assessorant totes les Administracions Públiques i
particulars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l'ús i l'extensió del
valencià.
TITOL CINQUE
Dels territoris predominantment valenciano-parlants i castellano-parlants
Article 35
Als efectes regulats per aquesta Llei i atenent a criteris històrics, es declaren termes
municipals de predomini lingüístic valencià els següents:
1. Província d'Alacant: Adsúbia, Agost, Agres, Aguas de Busot, Alcalalí, Alcocer de
Planes, Alcolecha, Alcoy, Alfafara, Alfaz del Pi, Algueña, Alicante, Almudaina,
Alquería de Aznar, Altea, Balones, Bañeres, Benasau, Benejama, Beniarbeig,
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Beniardà, Beniarrés, Benichembla, Benidoleig, Benidorm, Benifallim, Benifato,
Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimasot, Benimeli, Benissa,
Benitachell, Biar, Bolulla, Busot, Calpe, Callòsa de Ensarrià, Campello, Campo de
Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, Crevillente,
Cuatretonda, Denia, Elche, Faheca, Famorca, Finestrat, Gata de Gorgos, Gayanes,
Gorga, Guadalest, Guardamar del Segura, Hondón de las Nieves, Hondón de los
Frailes, Ibi, Jalón, Jávea, Jijona, Lorcha, Llíber, Millena, Monóvar, Muchamiel,
Murla, Muro de Alcoy, Novelda, La Nucía, Ondara, Onil, Orba, Orcheta, Parcent,
Pedreguer, Pego, Peñáguila, Petrel, Pinoso, Planes, Polop, Ràfol de Almunia, Relleu,
La Romana, Sagra, San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig, Sanet y Negrals,
Santa Pola, Sella, Senija, SetlaMirarrosa y Miraflor, Tárbena, Teulada, Tibi, Tollos,
Tormos, Torremanzanas, Vall de Alcalá, Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Vall de
Laguart, Vergel, Villajoyosa.
2. Província de Castelló: Adzaneta, Ahín, Albocácer, Alcalà de Chivert, Alcora,
Alcudia de Veo, pel que fa al nucli valenciano-parlant, Alfondeguilla, Almazora,
Almenara, Ares del Maestre, Artana, Bechí, Benafigos, Benasal, Benicarlo,
Benicásim, Benlloch, Borriol, Burriana, Cabanes, Cálig, Canet lo Roig, Castell de
Cabres, Castellfort, Castelló de la Plana, Catí, Cervera del Maestre, Cinctorres,
Costur, Cuevas de Vinromá, Culla, Chert, Chilches, Chodos, Eslida, Figueroles,
Forcall, Herbés, La Jana, La Llosa, La Mata de Morella, Lucena del Cid Moncófar,
Morella, Nules, Onda, Oropesa, Palanques, Peñíscola, Portell de Morella, Puebla de
Benifasar, Puebla Tornesa, Ribesalbes, Rosell, Salsadella, San Jorge, San Mateo, San
Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpí, Serratella, Sierra Engarcerán, Sueras,
Tales, Tírig, Todolella, Torre de Embesora, Torre de Endoménech, Torreblanca,
Traiguera, Useras, Vall d'Alba, Vall de Uxó, Vallibona, Villafamés, Villafranca del
Cid Villanueva de Alcolea, Villar de Canes, Vilareal, Villavieja, Villores, Vinaròs,
Vistabella del Maestrazgo, Zorita del Maestrazgo.
3. Provincía de València: Ador, Adzaneta de Albaida, Agullent, Alaquàs, Albaida,
Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Taronchers, Albalat dels Sorells, Alberique,
Alboraya, Albuixech, Alcàcer, Alcàntera del Xúquer, l'Alcúdia, Alcudia de Crespins,
Aldaya, Alfafar, Alfahuir, Alfara de Algimina, Alfara del Patriarca, Alfarp, Alfarrasí,
Algar de Palancia, Algemesí, Algimia de Alfara, Alginet, Almácera, Almiserat,
Almoines, Almusafes, Alquería de la Condesa, Alzira, Antella, Ayelo de Malferit,
Ayelo de Rugat, Bàrig, Barxeta, Bélgida, Bellreguart, Bellús, Benaguacil, Benavites,
Benegida, Benetússer, Beniarjó, Beniatjar, Benicolet, Benifairó de les Valls, Benifairó
de Valldigna, Benifayó, Beniflà, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Beniparell,
Beniredrá, Benisanó, Benisoda, Benisuera, Bétera, Bocairent, Bonrepós i Mirambell,
Bufali, Burjassot, Canals, Canet de Berenguer, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Carrícola,
Casinos, Castellón de Rugat, Castellonet, Catadau, Catarroja, Cerdá, Corbera, Coles,
Cuart de les Valls, Cullera, Daimús, La Eliana, Enova, Estivella, Estubeny, Faura,
Favareta, La Font d'En Carrós, Fontanares, Fortaleny, Foios, Fuente la Higuera,
Gabarda, Gandía, Genovés, Gilet, Godella, La Granja de la Costera, Guadaséquies,
Guadasuar, Guardamar, Lugar Nuevo de Fenollet, Lugar Nuevo de la Corona, Lugar
Nuevo de San Jerónimo, Llanera de Ranes, Llaurí, Llíria, Llombay, Llosa de Ranes,
Llutxent, Manises, Manuel, Masalavés, Masalfasar, Massamagrell, Massanassa,
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Meliana, Miramar, Mislata, Mogente, Moncada, Monserrat, Montaberner, Montesa,
Montichelvo, Montroy, Museros, Náquera, Novelé, Oliva, Olocau, l’Olleria,
Ontinyent, Otos, Paiporta, Palma de Gandía, Palmera, Palomar, Paterna, Petrés,
Picanya, Picassent, Piles, Pinet, Pobla del Duc, La Pobla Llarga, La Pobla de
Vallbona, Polinyà del Xúquer, Potríes, Puçol, Puebla de Farnals, Puig, Quart de
Poblet, Quartell, Quatretonda, Rafelbuñol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Ràfol de Salem,
Real de Gandía, Real de Montroy, Ribarroja del Turia, Riola, Rocafort, Rotglà i
Corbera, Rótova, Rugat, Sagunto, Salem, San Juan de Enova, Sedaví, Segart, Sellent,
Sempere, Senyera, Serra, Silla, Simat de Valldigna, Sòllana, Sueca, Sumacárcel,
Tavernes Blanques, Tabernes de Valldigna, Terrateig, Torrella, Torrent, Torres
Torres, Turís, València, Vallada, Vallés, Villalonga, Villamarchante, Vilanova de
Castelló, Vinalesa, Xàtiva, Xeraco, Xeresa, Xirivella.
Article 36
Als efectes regulats per la present Llei són declarats termes municipals de predomini
lingüístic castellà, els següents:
1. Província d'Alacant: Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri,
Benijófar, Bigastro, Callòsa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja,
Dolores, Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Monforte del
Cid, Orihuela, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, Rojales, Salinas, San Fulgencio,
San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena.
2. Província de Castelló: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Arañuel, Argelita,
Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Castillo de Villamalefa,
Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina,
Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Gátova, Geldo, Higueras, Jérica, Ludiente, Matet,
Montán, Montanejos, Navajas, Olocau del Rey, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla
de Arenoso, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, El Toro,
Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villahermosa del Río,
Villamalur, Villanueva de Viver, Viver, Zucaina.
3. Província de València: Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Anna,
Aras de Alpuente, Ayora, Benagéber, Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, Calles,
Camporrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las Fuentes,
Cofrentes, Cortes de Pallás, Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño,
Dos Aguas, Enguera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Jalance,
Jarafuel, Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Marines, Millares, Navarrés,
Pedralba, Puebla de San Miguel, Quesa, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de
Chera, Teresa de Cofrentes, Titaguas, Torrebaja, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta
del Moro, Villar del Arzobispo, Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa y Zarra.
Article 37
1. La declaració efectuada als articles anteriors no obstarà l'actuació institucional del
Consell de la Generalitat Valenciana per tal d'assolir que l'ús i l'ensenyament del
valencià regulats per aquesta Llei siguen portats a terme i especialment per assolir el
dret efectiu que tots els ciutadans tenen a conéixer-lo i usar-lo.
2. La declaració efectuada als articles anteriors podrà ser revisada en funció de
l'aplicació de la present Llei.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
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Primera
L'ús i ensenyament del valencià regulats a la present Llei, pel que fa a l'Administració
de la Generalitat Valenciana, Administració Local, Entitats i Institucions dependents
d'aquestes i altres serveis públics als quals fa referència la Llei, hauran de realitzar-se
en un termini de tres anys.
Pel que fa a l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, així com a
l'Administració de Justícia, s'atendrà als acords que convinguen el Consell de la
Generalitat Valenciana i els organismes competents, sense perjudici de la regulació
legal de caràcter estatal que sobre l'ús de les distintes llengües oficials puga establir-se
per a les esmentades esferes de l'Administració.
Segona
A l'objecte que els alumnes que actualment cursen estudis als centres de formació del
professorat i en tant que els centres no adapten els plans d'estudi al que disposa
aquesta Llei, el Consell de la Generalitat Valenciana, reglamentàriament, prendrà les
mesures que calguen per assegurar que els alumnes, en finalitzar els estudis, hagen
adquirit un coneixement suficient del valencià.
Tercera
A l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell de la Generalitat Valenciana òrganitzarà
els cursos corresponents per tal que els professors en actiu en aquell moment, siga
quin siga el nivell educatiu de l'ensenyament, assolesquen el més aviat possible la
suficient capacitació en valencià.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que
estableix la present Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana a l'adopció de quantes disposicions
reglamentàries calguen per a l'aplicació i desplegament del que es disposa en aquesta
Llei.
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals
pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 23 de novembre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
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2. Dictamen de la Ponència i Reglament Municipal sobre l'Ús i la

Normalització del Valencià al municipi de València (1996)

DICTAMEN DE LA PONÈNCIA FORMADA PELS SENYORS REGIDORS DON
MANUEL TARANCON FANDOS, DON VICENT SOLER I MARCO, DON
TÀRSILO PILES GUAITA I DON FRANCESC DIEZ I CARRION, APROVADA
PER UNANIMITAT PER LA COMISSIÓ MIXTA CULTURA-GOVERN
INTERIOR, EN LA SESSIÓ DEL DIA 19 DE JUNY DE 1996, DEL REGLAMENT
MUNICIPAL SOBRE L'ÚS 1 LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ AL MUNICIPI
DE VALÈNCIA.

DICTAMEN QUE S'ELEVA AL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Considarant que és un fet unànimement assumit per totes les forces democràtiques
valencianes que la nostra societat ha de preparar el seu futur sobre unes bases fermes
de convivència, soldara tolerància i valencianitat.
Considerant que la ciutat de València, com a Cap i casal del nostre país, ha de fer un
esforç, especial per tal d'ésser exemple on es miren altres pobles i ciutats de l'antic
regne.
Considerant que, essent particularment delicada la situació del valencià –llengua que
ha estat arraconada dels usos públics des de fa segles–, senyal d'identitat fonamental
de la nostra Comunitat, cal que l'esforç, a realitzar per les presents generacions de
valencianes i valencians siga especialment decidit.
Considerant que cal impulsar, doncs, un programa de promoció de l'ús del valencià
amb la finalitat d'afavorir-ne l'expresió correcta, superar les distancies existents
respecte del nivell d'ús que seria desitjable i garantir la convivència equilibrada entre
les nostres diferents expresions culturas i lingüístiques. Una convivència equilibrada
fundada en l'equi-língüisme, és a dir, en una situació equivalent del castellà i el
valencià.
Considerant que l'ús del valenciá en l'administració municipal i en el conjunt del
territori municipal no és ni de lluny el desitjable per tal d'aconseguir aquest unànim
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objectiu social i polític de les forces democrátiques valencianes de la normalització
lingüística.
Presentem la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PREÀMBUL.

Tal dia com demá, el 29 de juny de 1707, el rei Felip V va dictar el Decret de Nueva
Planta, fa justament 289 anys i, com a conseqüéncia, se'ns arrebassá l'Estat que
constituïa el Regne de València, els seus Furs i drets sobirans, el nostre autogovern i
les llibertat nacionals. Amb aquest Decret de Nueva Planta, «por el justo derecho de
conquista», se'ns imposá un rancuniós, intolerant i estret centralisme uniformitzador i
un despersonalitzador castellanisme a tots els nivells, especialment el cultural i
lingüístic, postergant la llengua del poble. Des d'aquell 29 de juny passàrem a ser un
poble oprimit, de cultura i llengua forjades a la marginació i la dependència.
Ara, el 29 de juny de 1996, a catorze anys d'aprovat l'Estatut d'Autonomia, el poble
valencià està recuperant la seua dignitat, consolida el seu autogovern, recobra el seu
dret a l'esperança en el futur, al temps que constitueix un país més just, més igualitari,
més feliç i més lliure, dintre d'una Europa que des de sempre ha trobat riquesa en la
diferència i en la diversitat d'ètnies, pobles, civilitzacions, cultures i llengües.
Conscients que la recuperació i normalització de la llengua pròpia del poble valencià
ajuda al nostre poble a retrobar-se amb la seua personalitat i facilita a tota la
Humanitat l'engrandir el seu patrimoni cultural, el Ple de l'Ajuntament de la Ciutat de
València es proposa propiciar l'ús preferencial del valencíà per tal d'aconseguir
aquesta recuperació.
La ciutat de València, en assumir la capitalitat del nostre antic Regne, assumeix
igualment una especial motivació en l'exemplarització per la recuperació de les
nostres senyals d'identitat. Això significa que no pot quedar-se enrera en els processos
de recuperació del valencià que ja es donen en molts dels municipis al llarg i l'ample
de la nostra Comunitat.
D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià (DOGV núm 133 d'1 de desembre de 1983), el valencià és
llengua pròpia i oficial a la Comunitat Valenciana i correspon a la Generalitat
Valenciana, en col·laboració amb les altres administracions publiques del seu territori,
tant d'adoptar les mesures necessàries per a garantir el seu ús normal i oficial com a
impulsar i fomentar la seua utilització quotidiana.
Una administració moderna i eficaç ha de ser reflex de la societat a qui representa i
servir de model als ciutadans. Per això, l'Ajuntament de la Ciutat de València, com a
municipi tradicionalment valenciano-parlant, té el deure d'usar el valencià no sols en
relació amb el veïns i ciutadans sinó també a nivell intern, és a dir, en les relacions
entre el seu personal, els regidors i entre les diversos administracions publiques de la
Comunitat Valenciana.
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Açò suposa un gran esforç dirigit a protegir i a promocionar l'ús del valencià i de
propiciar l'ensenyament al personal de l'Ajuntament amb l'objectiu d'assolir la seua
recuperació com a llengua pròpia d'aquest municipi i garantir el seu ús normal i
oficial.
Així ho determina la normativa vigent:

L'article 3 de la Constítucíó Espanyola de 27 de desembre de 1978 proclama en el
núm. 3 que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un
patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció»
La Llei Orgánica 5/1982, de l'1 de juliol, de l'Estatut Valencià d'Autonomia, assenyala
en l'article seté que el valencià és l'idioma oficial en el nostre territori, junt amb el
castellà, a la vegada que determina que s'atorgará protecció i respecte especial a la
recuperació de/ valencià.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ús i Ensenyament del
Valencià, fixa com un dels objectius específics d'aquesta Llei protegir la recuperacíó
del valencià, llengua pròpia, i garantir-ne l'ús normal i oficial. Particularment, en els
articies 7, 9, 27 i 29 es determina que el valenciá és llengua pròpia de la Generalitat,
de la seua Administració Pública i de l'Administració Local valenciana, a la vegada
que s'estableix l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencíà i propiciar l'ensenyament
als funcionaris i empleats públics. Conseqüentment, seran vàlides i amb plena
eficàcia jurídica totes les actuacions administrativas realitzades en valencíà en
l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Aquesta inequívoca voluntat normalitzadora del legislador és d'agrair perquè, amb
tota certesa, un dels aspectes més importants a l'hora de definir la identitat d'un poble
és la seua llengua.
Dissortadament, tant a la ciutat de València, com a altres llocs de la nostra terra, les
baralles interessades han convertit el que deuria ser un nexe d' unió i fortalesa en
motiu de crispació i conflicte.
El deure d'un ajuntament és fer tot el que estiga dintre de les seues possibilitats per
afavorir el benestar dels ciutadans i és inqüestionable que aquest passa per aconseguir
el major grau de convivència dintre del reconeixement de les pròpies senyes
d'identitat.
La realitat és que açò no és possible sense dur a terme la més que necessária
normalització lingüística en la nostra societat. Per aconseguir-ho, és evident el paper
fonamental de les institucions, començant per les més pròximes: els ajuntaments.
Fa uns anys l'escriptor Adolf Beltrán escrivia: «No hi ha normalització lingüística
sense una societat que la reclame, en major o menor grau, peró sempre
organitzadament. No hi ha normalització lingüística sense una traducció política
d'aquests desitjos socials. No hi ha normalització lingüística sense una acció
institucional que construesca el marc legal i genere el marc polític necessari per a fer-
la possible. No hi ha normalització lingüística sense mesures de discriminació positiva
favorables a l'idioma en precari. No hi ha normalització lingüística tampoc, sense
conflicte, sense un cert grau de debat cívic i cultural... Al País Valencià, de moment,
no hi ha normalització lingüística».
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Malauradament, la desitjable normalització lingüística del valencià en l'Ajuntament de
Valéncia és encara mol reduïda i les explicacions a aquesta situació, malgrat que
completes, poden resumir-se en la manca de voluntat política per anar introduint
actuacions concretes, any rere any, en el funcionament administratitu, les relacions
interpersonals, especialment funcionari-ciutadà, o la redacció de documents.
L'acció que avui reclamem deu de ser la resposta d'aquest Ajuntament a un mandat
cada vegada més sentit per la societat valenciana i que requereix, per la nostra part, la
construcció del marc organitzatiu, tècnic i pressupostari necessari per a dur-ho a
terme.
Per tot el qual, el Ple de l'Ajuntament de València dóna suport actiu a totes les
iniciativas i actuacions en favor de la recuperació i el desenvolupament de la cultura i
les tradicions populars valencianes i rnolt especialment les que propicien la
revitalització del valenciá. En conseqüència, aprova aquest

Reglament sobre l'ús i la normalització del valencià al municipi de la Ciutat de
València

CAPÍTOL PRIMER. DELS PRINCIPIS GENERALS.

Article 1
1.- El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació a
l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de la Ciutat de València el que disposa
l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983 d'Ús i
Ensenyament del Valencià.
a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conèixer i usar el valencià.
b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de la Ciutat de València i
la seua Administració Municipal tot i fixant el marc de les obligaciones específiques
que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.
c) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.
d) Donar efectivitat a l'ús normal i oficial del valencià.
e) Normalitzar la situació del valenciá a l'àmbit de l'Administració Local de la Ciutat
de València, entitats i institucions dependents d'aquesta.

Article 2.
1.- El valenciá és la llengua pròpia del municipi de València. Tots tenen el dret a
conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit davant les instàncies públiques, amb plens
efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen l'obligació de coneixer-lo i
usar-lo.
2.- Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o
privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment
o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius i jurídics.
El valencià, com a llengua pròpia de la Ciutat de València, ho és també de la seua
Administració Local i de les entitats i institucions públiques dependents d'aquesta.
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CAPÍTOL SEGON. DE L'ÚS DEL VALENCIÀ.

Article 3. De l'ús oral.
1.- Tot el personal de l'Ajuntament de la Ciutat de València, procurará usar
preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla
funcionari/a o empleat públic de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions
valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.
2.- Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement
emprada per aquests.

Article 4. De l'ús escrit.
1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots el
acords que adopte l'Ajuntament de València es redactaran preferentment en valencià,
tot tenint validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix tindran eficàcia
jurídica i administrativa els documents, impresos i formularis en valencià emprats per
l'Ajuntament en la seua actuació.
2. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o de qualsevol òrgan de
l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià.

Article 5. Documentació administrativa interna.
Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com
les comissions informativas, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits i documentació
dirigida als/a les regidors/es o personal de l'Ajuntament es farà en valencià, tret
d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en
les dues llengues.

Article 6. Documentació administrativa externa.
1.- Els escrits i comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme municipal
de València, i dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en
valencià, tret dels territoris anomenats com a de predomini lingüístic castellà en
l'article 36 de la Llei 411983 de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià,
que també ho seran en castellà.
2.- En el cas que els efectes es produïren fora del territori de la Comunitat Valenciana,
seran redactats en castellà sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 7. Documentació administrativa dirigida als ciutadans.
1.- En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions,
comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte als/a les ciutadans/es, es faran en
valencià sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització del
castellà.
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2.- En els casos que siga oportú, tot i que el valencià siga la primera llengua, hi haurà
la traducció al castellà.
3.- L'Ajuntament de la Ciutat de València podrà requerir que els estudis, projectes i
treballs análegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

Article 8. L'actuació administrativa deis ciutadans.
Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià els quals no
podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de
traducció ni de cap altra exigència.

Article 9. Registres administratius.
Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els
assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada pels interessats
en la qual s'haja redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.

Article 10.
Les màquines d'escriure,equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat
per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser útil per a l'ús
preferencial del valencià.

CAPITOL TERCER. DEL GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Article 11.
1.- Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament, l'Ajuntament de la Ciutat
de València crearà un Gabinet de Normalització Lingüística, depenent de l'Alcaldia,
el qual tindrà les següents funcions:
a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de
la vida ciudadana i especialment, a l'àmbit intern de l'Administració Municipal.
b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.
c) Realitzar un servei públic intern d'assesorament lingüístic.
d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià.
e) Dinamitzar l'ús del valencià.
f) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.
2.- De la mateixa manera, aquest Gabinet Municipal farà també les funcions
d'assesorament, animació, traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho
requerisquen així com fomentarà l'ús del valencià a les activitats professionals,
mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreativas, artístiques i associatives.

CAPÍTOL QUART. DE LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.

Article 12.
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1.- En el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà
les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra
manifestació social d'actuació preferencial del valencià en el territori municipal.
2.- L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè
col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions,
anuncis, impressos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

CAPÍTOL CINQUÉ. DELS LLOCS DE TREBALL I EL PERSONAL.

Article 13.
1.- l'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per
a tot el personal de l'Ajuntament que no tinguen els coneixements necessaris per
exercir les seus funcions.
2.- L'Ajuntament crearà les places de dinamitzadors lingüístics que calga perquè
ensenyen, assessoren, dinamitzen l'ús del valencià, i animen al personal de
l'Ajuntament i corregesquen i traduesquen la documentació administrativa municipal,
així com totes aquelles del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.
3.- En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de
treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com
escrit, per tal que puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els principis
d'ús del valencià previstos en aquest Reglament.
4.- Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on
és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià.

Article 14.
1.- El llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats
per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre
amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà
amb les corresponents certificacions oficials.
2.- D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest reglament, l'Ajuntament
propiciarà l'ensenyament del valenciá al seu personal.

CAPITOL SISÉ. DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Article 15.
1.- L'Ajuntament de la Ciutat de València promourà l'ús preferencial del valencià en
els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d'informació
municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir
una normalització total. Aquesta prescripció és igualment aplicable a tots els
organismes autònoms i empreses municipals com la E.M.T., el Palau de la Música, el
Palau de Congressos, la Junta Central Fallera, la Fundació Municipal d'Esports,
Fundació Municipal de Cine, etc.
2.- La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.
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3.- Es ratifica el costum centenari de proclamar els Bans en valencià. Hi haurà, però
les traduccions al castellà que calga per tal de satisfer els ciutadans que desitgen la
versió castellana.

CAPÍTOL SETÉ. DE LA TOPONÍMIA I LA SENYALITZACIÓ

Article 16.
1.- Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana que
és la tradicional, la històrica i la correcta.
2.- Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevulla denominació
que servesca per indicar un indret o espai determinat dins del territori municipal, així
com la toponímia menor del Terme Municipal, tenen com a forma oficial la
valenciana.

Article 17.
1.- Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis
municipals hauran d'estar escrits en valencià.
2.- En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tant
com vehicies, immobles o utillatge en general es procedirà de la mateixa manera.
3.- Eis rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, l'elaboració dels
quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

DISPOSICIONS ADICIONALS.

Primera.
L'Ajuntament de València comptarà amb consignació pressupostària per facilitar les
tasques i els objectius propis d'actuació preferencial del valencià.

Segona.
L'Ajuntament de València posarà els mitjans per a motivar el personal per tal que use
el valencià en el seu treball.

Tercera.
la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, prèvia tramitació en la Comissió de
Cultura, pendrà les mesures adequades per a la consecució d'allò previst en aquest
Reglament.

Quarta.
L'aplicació del present Reglament, pel que respecta al personal de l'Ajuntament,
s'encomana als caps dels órgans, tant d'Administració General com d'Administració
Especial.
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Cinquena.
les mesures a prendre gaudiran de l'orientació tècnica de Gabinet de Normalització
Lingüística i s'executaran amb la participació dels representants del personal de
l'administració municipal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Tot allò disposat en aquest Reglament haurà d'ésser acomplert en el termini de tres
anys, de manera que el 25 d'abril del 1999, últim aniversari de la Batalla d'Almansa
en el segle XX, l'Ajuntament de la Ciutat de València, es trobe en condicions d'oferir
un exemple de valencianitat a tot el país del que és Cap i casal.

València, 28 de juny de 1996

Sg. El President
Sg. El Secretari
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3. Dictamen del Consell Valencià de Cultura i Llei de creació de

l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (1998)

Exposició de motius
L'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978, a més de proclamar el castellà com
llengua espanyola oficial del l'Estat, establix que la resta de llengües espanyoles seran
també oficials en les comunitats autònomes, d'acord amb el contingut dels respectius
Estatuts d'Autonomia.
Igualment, en l'apartat primer de l'article 148, punt 17é, del text constitucional es
disposa que les Comunitats Autònomes puguen assumir, si procedix, competències en
el foment de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma.
A més, la Llei Orgànica 5/1982 d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, establix en l'article 7 que «els dos idiomes oficials de la Comunitat
Autònoma són el valencià i el castellà» i afirma més endavant que la «Generalitat
Valenciana garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures
necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement». També preveu, en el punt 5, que
«la llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'Administració
l'ensenyament». Finalment, el punt 4 de l'article 31 del mateix Estatut d'Autonomia
atribuïx a la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria de cultura.
Per la seua part, la Llei 4/1983 de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià,
suposà la plasmació del compromís de la Generalitat Valenciana en la defensa del
patrimoni cultural de la nostra Comunitat Autònoma i, d'una manera especial, en la
recuperació del valencià, definit com a «llengua històrica i pròpia del nostre poble».
La Llei tracta de superar la relació de desigualtat existent entre les llengües oficials de
la Comunitat Valenciana, i disposa actuacions necessàries per tal d'impulsar l'ús del
valencià en diferents àmbits de la societat, tot afavorint l'equiparació efectiva entre el
valencià i el castellà.
Igualment, la mencionada Llei afirma que el valencià és «part substancial del
patrimoni cultural de tota la nostra societat» i, en conseqüència, el Govern Valencià es
considera posseïdor, en l'actual cojuntura històrica, de la capacitat necessària per tal
de possibilitar que els diversos sectors socials de tota la Comunitat Valenciana puguen
sentir-se compromesos en el procés de recuperació de l'idioma que ha tingut l'honor
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de rebre del nostre poble la seua estima i la seua noble gentilesa. Una premissa per a
garantir l'ús «normal i oficial» del valencià, tal com preveu l'article 7 de l'Estatut
d'Autonomia, i per tant, per a garantir la seguretat jurídica dels administrats, és que
tota l'Administració Pública es regisca per una mateixa normativa ortogràfica i
gramatical del valencià. Tal aspecte no fou previst específicament en el cas de
l'Estatut d'Autonomia ni en la Llei de'Ús i Ensenyament del Valencià, si bé en l'article
34 de la mencionada Llei s'establix que el Govern Valencià "assumirà la direcció
tècnica i la coordinació del procés de l'ús i l'ensenyament del valencià assessorant al
respecte totes les Administració Públiques i particulars, i adoptant les mesures que
siguen per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià".
Per estes i altres qüestions les Corts Valencianes acordaren el 17 de setembre de 1997
sol·licitar al Consell Valencià de Cultura que dictaminara sobre les «qüestions
lingüístiques» valencianes. El Dictamen aprovat el 13 de Juliol de 1998 en la seua
part dispositiva és el següent:

Sobre la situació social del valencià i el seu ús
El valencià arribà a la seua esplendor literària màxima en el segle XV i part del XVI i
inicià amb els Ducs de Calàbria una paulatina castellanització en els escrits, si bé
mantingué viva la seua presència en l'ús quotidià.
A finals del segle XIX, el moviment conegut com a Renaixença significà una lleu
recuperació de la utilització de la llengua en els certàmens i en les publicacions
literàries que es va prolongar durant les primeres dècades de la nostra centúria.
Hui, la situació del valencià és certament paradoxal: quant a l'ús cult i oficial, i a pesar
de les insuficiències notòries en este camp, estem millor que no hem estat en els
darrers segles, des del Decret de Nova Planta, si més no, a començaments del segle
XVIII; en canvi, quant a l'ús popular no sembla que assistim a cap tipus de represa i
continuem en una situació de desafecció lingüística, amb un empobriment i una
castellanització de la parla quotidiana francament alarmants. Però, es evident que una
situació com esta no pot romandre estable molt de temps, de manera que o
s'aconseguix que el valencià recupere el nivell de l'ús popular que mai no degué
perdre o fins i tot la seua mera preservació deixarà de ser possible.
Per altra banda, l'any 1932 es firmaven les normes ortogràfiques dites de Castelló,
seguides durant quaranta anys sense problemes pels literats valencians. Posteriorment,
des dels anys setantes esta normativa ha sigut contestada per sector culturals i polítics,
encara que la majoria de la producció escrita en valencià ha continuat redactant-se
d'acord amb aquelles normes primeres més o menys desenrotllades.
També hem de dir que, a l'empara de l'Estatut d'Autonomia i de l'autogovern que
l'Estatut ha fet possible, hem assistit darrerament a una clara milloria en el nivell de
consideració i de prestigi social del valencià, la qual cosa és una base favorable per a
intentar amb optimisme el redreçament necessari de la nostra llengua, a hores d'ara tan
malmesa per l'abandó i la desídia. Dissortadament, esta milloria es troba entrebancada
pel conflicte esterilitzador que es perpetua entre nosaltres, especialment en la ciutat
de València i la seua conurbació. Un conflicte sobre el nom, la naturalesa i la
normativa de la llengua pròpia dels valencians que n'impedix la salut i que acumula
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les dificultats en el procés de recuperació de la llengua que ens hauria d'identificar i
unir com a valencians, en compte de separar-nos.
Però, l'estirilitat del conflicte supera l'àmbit d'allò que és estrictament lingüístic per a
incidir negativament en la vertebració social del nostre poble. Perquè si, parlant ara en
general, és veritat que la iniciativa individual i la competència, a tots els nivells, són
components insubstituïbles de la bona marxa d'una gran formació social qualsevol,
també és igualment cert que cal alhora la base comuna d'uns referents col·lectius
majoritàriament compartits, d'un fort sentiment de pertinença col·lectiva, d'una
mínima solidaritat, perquè aquella iniciativa individual i aquella competència puguen
ser socialment productives i no degeneren en un clima social insolidari i destructiu.
De fet, si una comunitat política, com és ara la Comunitat Valenciana, vol alguna cosa
més que subsistir en el concert de les altres comunitats polítiques, si vol afirmar la
seua personalitat diferenciada, si vol reeixir i si vol progressar, caldrà que la part
millor dels seus components individuals i col·lectius desenrotlle un ferm sentiment
quotidianament operatiu de pertinença i lleialtat comunitàries. Justament, una llengua
pròpia de cultura, el valencià en el nostre cas, viva en el carrer i en les institucions,
reconeguda com a tal per la societat que té la sort de posseïr-la, és un element de gran
valor a l'hora de conformar eixe sentiment comunitari, antesala d'un futur social de
progrés.
Però ja ho hem dit adés, a hores d'ara el valencià, la nostra llengua, és sovint utilitzada
com un motiu de discòrdia entre valencians, en comptes de ser el tret comunitari
desitjable d'identificació i d'unió. S'ha de dir ací que la identificació mecànica que
sovint s'ha fet entre llengua i nació, per una part i l'altra, no ha ajudat gens a clarificar
la qüestió i a assentar-la sobre les bases d'una mínima serenitat i racionalitat. Cal,
doncs, saber desactivar eixe conflicte socialment esterilitzant perquè a més, en el món
que ens ha tocat viure, el món de la globalització, dels mass mèdia, i de
l'escolarització generalitzada, una llengua de baix abast demogràfic, envoltada de
llengües potents, com és la nostra, corre el gran perill de desaparéixer en poc temps si
li afegim la dificultat gratuïta d'un conflicte greument pertorbador que es prolonga en
el temps sense una perspectiva clara de solució.
En funció de tot el que s'acaba d'argumentar, cal que la qüestió de la nostra llengua
pròpia siga sostreta a partir d'ara al debat partidista quotidià i esdevinga així en
l'objecte d'un debat seré entre els partits per tal d'arribar-hi als consensos més amplis
possibles. Al final d'eixe camí guanyaria la nostra llengua, que vol dir guanyar tots els
valencians.
Finalment, en l'esperit de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i en la perspectiva
d'enfortir la nostra autoestima com a valencians, d'afirmar i de potenciar la nostra
personalitat diferenciada, ha arribat el moment de consensuar primer i aplicar després
les mesures polítiques que cal prendre amb urgència per a promoure l'ús del valencià
als més diversos nivells, creant a tal fi, si calia, els fòrums polítics previs on discutir i
avaluar de manera conjunta aquelles mesures (les quals haurien de ser aprovades i
aplicades les instàncies pertinents: Corts Valencianes, Executiu, Diputacions i
Ajuntaments). Unes mesures per a traure el valencià de la situació marginal en què es
troba en l'esfera pública, a fi de donar-li un futur possible i digne, conjurant així el
perill vertader d'una desaparició imminent.
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Les mesures haurien de cobrir actuacions públiques com les que seguixen:
–Reforçament de l'ensenyament del valencià i en valencià en tots els nivells educatius.
–Programació essencialment en valencià en la televisió i la ràdio públiques
valencianes.
–Actitud exemplar de l'Administració Valenciana en l'ús de la llengua, tant pel que fa
a les aparicions públiques dels responsables polítics, com a la resta de les actuacions
oficials (publicacions, publicitat, documentació administrativa...)
–Política sistemàtica de promoció de l'ús del valencià en el comerç, en la publicitat en
particular i en general en la vida econòmica.
Igualment en la indústria cultural: en el llibre, la premsa, el teatre, el cinema i en
general en el món audiovisual.
–Crida al món eclesiàstic perquè se sume en el seu àmbit a este impuls de
valencianització.
Per a acabar: tenim dos llengües oficials en la nostra Comunitat, el valencià i el
castellà, ambdós realment usades pels ciutadans encara que siga d'una manera
descompensada entre elles. Sortosament, el castellà és una llengua tan estesa i potent
internacionalment que podem tranquil·lament promoure més i més l'ús del valencià
entre nosaltres amb la tranquil·litat que al costat coneixem una segona llengua, també
nostra, que ens facilita la comunicació internacional, sense haver de perdre així
gratuïtament una part impagable de la nostra identitat com a poble diferenciat: la
nostra llengua pròpia. Seria vertaderament una llàstima, però també una dimissió
lamentable, que per manca de diàleg, o d'advertiment, o encara per una modernitat
mal entesa, deixarem passar l'ocasió de preservar la llengua que durant tants segles
ens ha identificat com a valencians.

Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià
El nostre Estatut d'Autonomia denomina «valencià» la llengua pròpia dels valencians
i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga
caràcter excloent. L'esmentada denominació «valencià», i també les denominacions
«llengua pròpia dels valencians» o «idioma valencià», o altres, avalades per la tradició
històrica valenciana, l'ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte de
qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la nostra llengua pròpia, la
qual compartix la condició d'idioma oficial amb el castellà.
El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del
sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d'Autonomia dels territoris hispànics
de l'antiga Corona d'Aragó, reconeixen com a llengua pròpia.
Les anomenades Normes de Castelló són un fet històric que constituïren i constituïxen
un consens necessari. El Consell Valencià de Cultura reivindica l'esperit de l'acord
que les feu possibles l'any 32 i entén que eixes normes han sigut el punt de partida,
compartit pels valencians, per a la normativització consolidada de la nostra llengua
pròpia. Aquella és un patrimoni lingüístic a preservar i a enriquir per l'ens de
referència normativa que es proposa en l'apartat que seguix. L'ens es basarà en la
tradició lexicogràfica i literària i la realitat lingüística genuïna valenciana.

L'ens de referència normativa
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El Consell Valencià de Cultura proposa la creació d'un ens de referència normativa
del valencià, per al qual proposa les característiques següents:
I. Que tinga personalitat jurídica pròpia, amb independència funcional i
pressupostària.
II. Que tinga capacitat per a determinar la normativa en matèria lingüística,
reconeguda per una Llei. Que les seus decisions en la matèria siguen vinculats per a
les Administracions Públiques, el sistema educatiu, els mitjans públics de
comunicació i altres entitats o òrgans de titularitat pública o que compten amb
finançament públic.
III. Que el nombre de membres de l'ens de referència normativa siga de vint-i-u,
nomenats per períodes de deu anys. Que les vacants que es puguen produir per
renovació o altres motius es cobrisquen per cooptació interna.
IV. Que els membres inicials siguen elegits per les Corts Valencianes per una majoria
de dos terços, i que almenys dos terços d'estos membres siguen experts en valencià
amb una acreditada competència científica i acadèmica, segons criteris de d'avaluació
objectiva. I que la resta, fins als vint-i-un membres, siguen destacades personalitats de
les lletres i de la l'ensenyament amb una competència lingüística i una producció
reconegudes en el camp del valencià.
V. L'ens podrà tenir relacions horitzontals amb les diverses entitats normatives de les
altres llengües del l'Estat.
Pel fet que el present dictamen complix un encàrrec de les mateixes Corts
Valencianes, el Consell Valencià de Cultura suggerix a l'Alta Institució que
l'esmentada Llei siga tramitada parlamentàriament per via d'urgència".
A la vista del present dictamen, les Corts Valencianes decidixen aprovar la creació
d'una Acadèmia Valenciana de la Llengua en els termes que a continuació
s'expressen:

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Es crea l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a Institució de la
Generalitat Valenciana amb les competències, composició, règim de funcionament i
organització que es determina en la present Llei.
Article 2
La AVL és una Institució de caràcter públic, adscrita a la Presidència de la
Generalitat, que gaudix de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions
amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat i
independència.
Article 3
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i
elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià. Així com, vetlar
pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística
genuïna valenciana, així com, la normativització consolidada, a partir de les
denominades Normes de Castelló.
Article 4
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Els principis i criteris que han d'inspirar la actuació de l'Acadèmia són els que es
desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol de
1998 i que figura en el preàmbul d'esta Llei.
Article 5
Les decisions de la AVL, en l'exercici de les funcions que hi corresponen, hauran de
ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels Poders Públics, per la
resta d'Administracions Públiques, el sistema educatiu, i els mitjans de comunicació,
les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que compten amb
finançament públic.
Article 6
La AVL tindrà la seua seu en la ciutat de València, sense perjuí que puga tindre
altres seus territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat
Valenciana.

TÍTOL II
DE LES COMPETÈNCIES DE LA AVL
Article 7
Seran competències de la AVL:
a) Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.
b) Fixar, a sol·licitud de la Generalitat les formes lingüísticament correctes de la
toponímia i l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua aprovació
oficial.
c) Emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la normativa i
l'onomàstica oficial valenciana, ja siga a iniciativa pròpia o a requeriment de les
Institucions Públiques de la Comunitat Valenciana.
d) Vetlar per l'ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat.
e) Informar sobre l'adequació a la normativa lingüística de la AVL dels textos
produïts per les Institucions Públiques o que requerisquen l'aprovació oficial, així com
de la producció audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes una Memòria
Anual en la qual, a més d'exposar les seues activitats durant l'exercici, es recullen les
observacions i consells pertinents per a l'ús normal del valencià en qualsevol de les
seues manifestacions.
g) Aquelles que, dins de l'àmbit de les seues competències, li encarreguen el President
de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Govern Valencià.
Article 8
El Consell sol·licitarà a la AVL l'emissió d'informe o dictamen sobre els seus
avantprojectes legislatius o normatius relacionats amb la normativa, la toponímia i
l'onomàstica del valencià. Transcorreguts seixanta dies des de la corresponent
sol·licitud sense que la AVL s'haja pronunciat expressament sobre estos, s'entendrà
que tenen el vistiplau de la Institució, i que no hi ha objecció a formular.
En aquelles peticions del Consell en les quals s'indique urgència en el procediment el
termini es reduirà a trenta dies.
Article 9



El valencià a València 717

1. Per al millor compliment de les seues finalitats la AVL podrà estructurar-se en
Seccions i constituir Comissions d'Estudi, segons el contingut de la present Llei i allò
que reglamentàriament es determine.
2. Podrà, també, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindre relacions horitzontals
amb les diverses entitats normatives de les altres llengües de l'Estat.
3. Així mateix, també podrà tindre acords de col·laboració amb altres organismes
acadèmics, científics i culturals.
TÍTOL III
DE LA COMPOSICIÓ DE L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
CAPÍTOL I
DELS ACADÈMICS DE LA AVL
Article 10
La AVL estarà formada per vint-i-un acadèmics que hauran de reunir els següents
requisits:
a) Tindre la condició política de valencià.
b) Ser experts en valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica o
destacades personalitats de les lletres o de l'ensenyament en matèria lingüística o una
producció reconeguda en el camp del valencià o la cultura valenciana.
Article 11
1. Els vint-i-un acadèmics inicials seran elegits per les Corts Valencianes, per majoria
de dos terços dels seus membres de dret, per un període de 15 anys i podran ser
reelegits.
2. Als quinze anys de l'elecció per primera vegada dels membres de l'Acadèmia a què
es referix l'apartat anterior, la AVL procedirà per cooptació dels vint-i-un membres, a
la renovació d'un terç dels acadèmics. Es determinaran els set acadèmics a substituir
pel sistema d'insaculació.
Als cinc anys de la renovació anterior es procedirà, de la mateixa manera, a la
renovació d'altre terç dels inicialment elegits o els seus substituts. El terç restant es
renovarà cinc anys després de la segona renovació pel mateix procediment.
Cada cinc anys, i pel mateix sistema, es procedirà a la renovació d'un terç dels
acadèmics que hagen complit el període de quinze anys.
3. Una vegada elegits, els acadèmics, seran nomenats per Decret del president de la
Generalitat i prendran possessió del seu càrrec en acte públic.
Article 12
La condició d'acadèmic serà incompatible amb:
a) La de diputat de les Corts Valencianes.
b) La de diputat o senador de les Corts Generales o la de membre d'algun parlament
autonòmic o parlament europeu.
c) La de membre del Govern d'Espanya o de qualsevol comunitat autònoma, i alts
càrrecs de l'administració autonòmica i de l'Estat.
d) La de membre de les corporacions locals.
e) La de personal al servici de la AVL.
L'examen, declaració i control de les possibles incompatibilitats dels acadèmics, es
durà a efecte, per la AVL, en la forma en què reglamentàriament s'establisca.
Article 13
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1. Els acadèmics durant el període per al qual foren elegits, són inamovibles i cessaran
en la seua condició en els següents casos:
a) Per defunció.
b) Per renúncia expressa.
c) Per extinció del període per al qual foren elegits. No obstant, els acadèmics
seguiran exercint plenament les seues funciones fins la presa de possessió dels nous
membres.
d) Per incapacitat manifesta o inhabilitació declarada per resolució judicial ferma.
e) Per pèrdua de la condició política de valencià.
f) Per incompatibilitat no resolta en el termini fixat.
2. Si es produïx algun dels supòsits contemplats en els apartats a), b), d), i e) del
present article, durant els primers quinze anys, es procedirà a cobrir la vacant per les
Corts Valencianes segons l'estipulat en l'art. 11.1. D'ara en davant es cobrirà la vacant
segons l'art. 11.2.
L'acadèmic elegit, en els dos casos, ho serà pel temps que reste del període per al qual
fou elegit el substituït.
Si es produïx el supòsit contemplat en l'apartat f) i no es resol en el termini que
reglamentàriament s'establisca, es procedirà a cobrir la vacant segons els mateixos
criteris que en els apartats anteriors.
Article 14
Els acadèmics tindran dret a percebre dietes i indemnitzacions per l'exercici de les
seues funciones.
CAPÍTOL II
DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA AVL
Article 15
Els òrgans de Govern de la AVL seran:
1. Òrgans col·legiats:
- El Ple de la AVL.
- La Junta de Govern.
2. Òrgans unipersonals:
- El president de la AVL.
Article 16
1. El Ple és l'òrgan màxim de decisió de la AVL i estarà integrat pels vint-i-un
acadèmics.
2. Corresponen al ple de la AVL les següents atribucions:
a) Aprovar el Projecte de Reglament i les seues possibles modificacions i elevar-lo al
Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació.
b) L'aprovació de la Memòria Anual.
c) Aprovar l'avantprojecte del pressupost anual, les seues modificacions i liquidació,
per a la seua remissió al Consell.
d) L'aprovació dels plans i programes d'actuació per a cada exercici econòmic.
e) Constituir les seccions i comissions que establix la present Llei, atenent al
desenrotllament reglamentari.
f) L'aprovació del règim ordinari de sessions i, si escau, de les reunions de les
comissions i seccions.
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g) Elegir els càrrecs previstos en la present Llei i els que reglamentàriament es
determinen.
h) La designació i la separació dels representants de la AVL en els organismes o
entitats que legalment o reglamentàriament corresponga.
i) Proposar al Consell l'aprovació de la plantilla del personal al servici de la Institució,
i la seua estructura orgànica.
j) Aprovar els informes o dictàmens a què es referix l'article 7.
k) Qualsevol altra que li atribuïsca la present Llei.
Article 17
1. La Junta de Govern estarà integrada per:
a) El president.
b) El vicepresident.
c) El secretari.
d) Dos vocals.
2. Són atribucions de la Junta de Govern:
a) Elaborar el projecte de Memòria Anual.
b) Elaborar l'avantprojecte del pressupost anual per a elevar al Ple.
c) Dirigir i controlar l'execució del Pressupost de la AVL i preparar la seua liquidació.
d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions dirigits a la Institució.
e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels
límits legals i pressupostaris.
f) Disposar les despeses pròpies dels servicis de la AVL dins dels límits legals i
pressupostaris.
g) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració pel president i no
estiguen atribuïdes al Ple.
h) Exercir les funciones que el Ple li delegue expressament.
i) Elaborar els informes i dictàmens a què es referix l'article 7.
j) Qualsevol altra que li atribuïsca la present Llei.
Article 18
1. El president és òrgan unipersonal de la AVL que serà elegit pel ple d'entre els seus
membres per majoria absoluta, per un període de cinc anys, sent reelegible altres cinc
anys més.
2. El president elegit serà nomenat per Decret del president de la Generalitat i prendrà
possessió en acte públic i solemne.
Article 19
El president de la AVL tindrà la representació de la mateixa i li correspondran les
següents atribucions:
a) Presidir, convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions de la Acadèmia.
b) Elevar anualment a les Corts Valencianes i al President de la Generalitat
Valenciana una memòria de les activitats de la Institució.
c) Adoptar les mesures necessàries per al seu funcionament.
d) Autoritzar la despesa i proposar els pagaments com a conseqüència de l'execució
del pressupost.
e) Nomenar els funcionaris i el personal eventual i laboral amb els requisits establerts
en les lleis.
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f) Les altres que es determinen reglamentàriament.
Article 20
El president serà substituït, en casos d'absència, vacant o malaltia, pel vicepresident.
Article 21
El secretari de la AVL tindrà les següents atribucions:
a) Preparar i cursar l'ordre del dia de les sessions de l'Acadèmia, prèviament fixat pel
president.
b) Lliurar certificacions de les actes, acords i informes i assistències que se sol·liciten
amb el vistiplau del president.
c) Dur el llibre d'actes, foliat i visat pel president.
d) Dirigir i coordinar l'elaboració anual del projecte de memòria d'activitats de la
Institució.
e) La direcció del personal al servici de l'Acadèmia.
f) Les altres que es determinen reglamentàriament.
Article 22
En cas de vacant, d'absència o malaltia, el secretari serà substituït per l'Acadèmic de
menor edat.
Article 23
Els acadèmics tindran el tractament d'Il·lustríssim.
TÍTOL IV
DEL FUNCIONAMENT DE LA AVL
CAPÍTOL I
DEL PLE DE LA AVL
Article 24
1. El Ple de la AVL es reunirà periòdicament quan siga convocat pel seu president,
per pròpia iniciativa o perquè ho sol·liciten, almenys, un terç dels seus membres, que
hauran d'incloure en la sol·licitud els assumptes a tractar, i s'hauran de reunir almenys
una vegada al trimestre.
2. La convocatòria de les sessions inclourà l'ordre del dia i es cursarà amb set dies
d'antelació, com a mínim, a la data d'aquestes. Per raons d'urgència de l'esmentat
termini podrà reduir-se a quaranta-huit hores.
Article 25
1. El Ple de la AVL quedarà constituït quan estiguen presents, almenys, la meitat més
un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari o legalment qui els
substituïsca.
2. Els acords s'adoptaran per la majoria absoluta dels membres de dret del Ple.
Els acadèmics que discrepen de l'acord majoritari podran formular vot particular per
escrit, dins del termini dels deu dies següents a la seua adopció.
Article 26
El Ple de la AVL determinarà, en l'àmbit de les seues competències, les resolucions
que han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En tot cas, es
publicaran al DOGV les que afecten el Diccionari, la Normativa i les Entrades que
l'Acadèmia aprove.
Article 27
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El president de la Generalitat, o el conseller en qui delegue, podrà assistir amb veu al
Ple de la AVL per a informar o requerir informació.
CAPÍTOL II
DE LA JUNTA DE GOVERN
Article 28
La Junta de Govern de la AVL es reunirà periòdicament quan siga convocada pel seu
president, per pròpia iniciativa o perquè ho sol·liciten, almenys, la meitat més un dels
seus membres, i s'hauran de reunir, almenys una vegada al mes.
Article 29
La Junta de Govern de la AVL adoptarà els seus acords quan estiguen presents,
almenys, la meitat més un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari o
qui, legalment, els substituïsca.
CAPÍTOL III
DE LES SECCIONS I LES COMISSIONS D'ESTUDI
Article 30
El Ple de la AVL podrà crear seccions i comissions d'Estudi en el si de l'Acadèmia.
Article 31
La creació, composició i funcionament de les esmentades seccions i comissions
d'Estudi es regularà reglamentàriament.
TÍTOL V
DE L'ORGANITZACIÓ I ELS RECURSOS DE LA AVL
CAPÍTOL I
DEL PERSONAL
Article 32
El Personal que haja de prestar servicis en la AVL es regirà pel Règim Jurídic
aplicable al personal al servici de la Generalitat.
CAPÍTOL II
DEL RÈGIM PATRIMONIAL I ECONÒMIC
Article 33
La AVL, per al compliment de les seues finalitats, disposarà dels següents mitjans
materials i recursos econòmics:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els béns que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra
Administració Pública, així com els que, per qualsevol títol formen part del seu
patrimoni.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Els ingressos que obtinga, com a contraprestació dels seus servicis, activitats o
productes.
e) Les subvenciones, herències, llegats, donacions, patrocinis, i qualsevol altra
aportació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, i dels particulars.
f) Els crèdits, préstecs i altres operacions que puga concertar, prèvia autorització del
Consell.
g) Qualsevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
Article 34
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El pressupost de la AVL, una vegada aprovat pel Consell, s'integrarà com a Secció en
els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Article 35
La AVL podrà adquirir els béns que, de forma legal, acorde el Ple.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor de la present Llei, les Cortes
Valencianes elegiran els primers vint-i-un acadèmics, dels quals, almenys dos terceres
parts seran expertes en valencià amb una acreditada competència científica i
acadèmica, segons criteris d'avaluació objectiva, i la resta seran destacades
personalitats de les lletres o de l'ensenyament amb una competència lingüística o una
producció reconeguda en el camp del valencià.
Segona
En els quinze dies següents a l'elecció dels acadèmics, per les Corts Valencianes, el
president de la Generalitat realitzarà per Decret el corresponent nomenament.
Tercera
En el termini de tres mesos des de la seua constitució legal, el Ple de la AVL haurà
d'elevar al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació definitiva el Projecte de
Reglament a què es referix l'article 16 de la present Llei.
Quarta
El Govern Valencià assignarà a la AVL els locals adequats per al compliment de les
seues finalitats.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La AVL es constituirà legalment, dins dels quinze dies següents a la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decret de nomenament dels acadèmics.
Segona
S'autoritza el Consell de la Generalitat a dictar les normes reglamentàries i
disposicions necessàries per a l'aplicació i desenrotllament de la present Llei.
Tercera
La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació al Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.
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4. Manifest de València de l'Assemblea de Regidors i Regidores

de Cultura i Medi Ambient del País Valencià, Catalunya, Illes Balears,

Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l'Alguer (2000)

Preàmbul

Les dificultats objectives del procés de transició a la democràcia van obligar a ajornar
alguns objectius polítics que havien estat assumits com a propis per totes les forces
polítiques democràtiques de l'antifranquisme. Aquests objectius, relacionats amb
l'aprofundiment dels vincles històrics, socials, culturals, lingüístics i fins hi tot
econòmics, que existien i existeixen entre el País Valencià, les Illes Balears, la Franja
de Ponent, Catalunya Nord, Andorra, Catalunya i l'Alguer, podien aparèixer per a
determinades mentalitats com a obstacles innecessaris per a consolidar el projecte
democràtic espanyol, en una primera fase de transformacions polítiques. El cas és que
no tan sols es van abandonar en aquesta etapa, sinó que es van establir garanties legals
per a evitar-ne qualsevol possibilitat formal, com ara l'article 145 de la Constitució. A
més, les dinàmiques polítiques electorals de tots aquests anys, divergents a cada
territori, han contribuït a que al cap de vint-i-cinc anys fins i tot les relacions de
proximitat s'hagin refredat, si no han topat amb grans dificultats o han estat gairebé
sota sospita permanent. A excepció dels qui truen rendiment polític d'aquest estat de
coses, per a tota la resta de la societat que constitueix aquests territoris, el balanç
d'aquest increment en l'aïllament ha estat socialment i econòmicament insatisfactori,
culturalment regressiu i políticament perjudicial.
A les envistes del segle XXI, i en el context plural de la Unió Europea, sense escàndols
de cap tipus i amb normalitat, ha de ser possible refer unes bones relacions lògiques i
tornar a trobar espais comuns de col·laboració que permetin superar les limitacions
ara injustificades en el marc democràtic establert i articular el treball en aquests espais
comuns de cara al futur.
Més en particular, i per evitar marcs polítics que parteixen d'unes lògiques amb una
definició extremadament estreta del que són les seves possibilitats de col·laboració,
creiem que és en l'àmbit municipal en el que ara es pot trobar el camí privilegiat
d'aquest retrobament. L'àmbit municipal reuneix diversos avantatges que podem
resumir en tres punts: en primer lloc, és el de la més alta densitat democràtica per
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proximitat als ciutadans i ciutadanes i per possibilitat de control democràtic, i per tant,
el de més legitimitat democràtica per empendre iniciatives innovadores; en segon lloc,
la seva heterogeneïtat política permet que qualsevol projecte de col·laboració sigui
una afirmació de transversalitat ideològica que impedeix lectures electoralistes o
conjunturals. Finalment, l'àmbit municipal és el que té un coneixement més directe de
la realitat comuna i alhora diversa d'aquest espai territorial compartit, i per tant, el que
pot modular millor les col·laboracions i els intercanvis desitjats.
Particularment, hi ha tres espais de progrés que poden ser especialment sentit com els
propis i els prioritaris d'aquesta col·laboració, que ara volem destacar: el dels
intercanvis culturals, que incluen els deribats de la unitat de la llengua pròpia,
especialment rellevants quan la dimensió del mercat és una garantia de supervivència;
el de les mesures ambientals que avui dia s'han de prendre en una perspectiva
territorial integrada i des d'una cultura de valors socials compartits i, finalment, el de
les polítiques comunicatives que ens han de dotar d'unes xarxes comunes que
impedeixin el triomf definitiu dels imperis del pensament únic. Certament, hi ha molts
altres espais de col·laboració útils per encarar amb èxit alguns dels nus desafiaments
socials, i que van des de les polítiques d'integració social davant la incertesa de la
multiculturalitat fins a la defensa d'uns espais de promoció de la participació de la
societat civil, i que poden plantejar-se els reptes comuns que tenim en els àmbits de
l'educació i de la solidaritat, entesos tots dos conceptes en un sentit ampli. Aquests
objectius els considerem avui per avui prioritaris. Però cal fer passa darrere passa.

Manifest

És per totes aquestes raons quem reunits a la ciutat de València en una assemblea de
regidors i regidores de municipis de tots els territoris de l'àmbit lingüístic català, en
concret del País Valencià, Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses, la Catalunya Nord, la
Franja de Ponent, Andorra i l'Alguer, amb un passat comú i una voluntat de futur,
volem fer públic el nostre compromís de:
1. Reprendre la tradició política d'una visió global qie integri una llarga experiència
d'identificació comuna entre els nostres pobles i ciutats.
2. Afavorir l'intercanvi d'experiències culturals, ambientals i comunicatives per tal de
donar-nos suport mutu, per aconseguir que es potenciïn ente elles i fer-les més
efectives, i impulsar els agermanaments entre els nostres municipis.
3. Incrementar la nostra capacitat de resposta davant dels reptes d'una uniformització
econòmica i cultural que podria disminuir el protagonisme dels nostres ciutadans i
ciutadanes en les seues responsabilitats democràtiques locals i globals, i actuar així
amb una renovada capacitat d'integració dels col·lectius niuvinguts que venen a cercar
una millora de les seves condicions de vida.
4. Facilitar l'arribada als nostres ciutadans i ciutadanes d'una producció cultural
pròpia, no alienada, a l'alçada dels desafiaments de la indústria actual, però que no
hagi de renunciar ni a la història comuna ni a les possibilitats de convertir-la en un
espai de comunicació i de reconeixement privilegiat.
5. Avançar en una cultura ambiental compartida amb la capacitat de contrucció d'un
paisatge humanitzat que ens identifiqui com a membres especialment responsables del
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tros de món del qual hem de garantir la sostenibilitat. Impulsar xarxes de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat com a intrument per coordinar esforços contra les
agressions medioambientals que pateixen els nostres territoris i per impulsar
polítiques basades en les agendes locals 21.
6. Coordinar les polítiques que afecten directament el territori, com el foment del
tranport públic o el turisme respectuós amb el medi ambient.
7. Fomentar la col·laboració entre les federacions i associacions de municipis dels
nostres respectius territoris.
8. Constituir un fòrum municipal permanent d'intercanvi d'experiències i de
col·laboració, amb seu a la ciutat de València, que faci possible l'existència de
runions periòdiques especialitzades, el reforçament del treball a l'espai
comunicacional, la presència en l'espai virtual a través d'Internet, així com qualsevol
altra iniciativa que garanteixi la represa natural d'una relació que no és només de bon
veïnatge, sinó que implica la relació fraternal que sempre havíem desitjat i que ha de
fer possible un projecte col·lectiu compartit en un espai de vida en comú.

València, 6 de maig del 2000
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5. Acords PP-PSPV per la promoció de l'ús del valencià (2001)

El 23 de novembre del 83, ara fa dèsset anys, les Corts Valencianes aprovaren, a
Alacant, sense vots en contra, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Els
representants dels valencians concretaren en ella el pacte de convivencia lingüística,
en desenrotllar l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia, i atesa la «situació diglòssica
consegüent a la situació de sotmetiment del valencià» assumiren com a objectiu la
recuperació del valencià «llengua històrica i pròpia del nostre poble» per «assolir
l'equiparacio efectiva amb el castellà i garantir l'ús normal i oficial dels dos idiomes
en condicions d'igualtat». Des deixe moment s'encetà un procés de promoció de l'ús i
ensenyament del valenciá davall la direcció tènica i la coordinació del Govern
Valencià «assessorant totes les necesàries administracions públiques i particulars, i
adoptant les mesures que siguen per a fomentar l'ús i extensió del valencià».
El Consell Valencià de Cultura en el seu Dictamen sobre qüestions lingüístiques, de
13 de juliol de 1998, va enumerar sobre este procés tant els avanços com les
necessitats en la recuperació del valencià. Pel que fa als progressos aconseguits, va
assenyalar, entre altres: «quant a l'ús culte i oficial estem millor que no hem estat en
els darrers segles», «hem assistit darrerament a una clara milloria en el nivell de
consideració i de prestigi social del valencià» i que les Normes de Castelló «han sigut
el punt de partida, compartit pels valencians per a la normativització consolidada de la
nostra llengua pròpia». Però referent a les necessitats: «esta milloria es troba
entrebancada pel conflicte esterilitzador que es perpetua entre nosaltres, especialment
en la ciutat de València i la seua conurbació, sobre el nom, la naturalesa i la
normativa de la llengua» i necessitada de noves «mesures polítiques», per la qual cosa
va proposar «la creació d'un ens de referència normativa» i la urgència d'aconseguir
els «consensos més amplis possibles» per a promoure «l'ús del valencià als diversos
nivells».
Atesos estos plantejaments les Corts Valencianes aprovaren, el 16 de setembre de
1999, la Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i a hores d'ara ha
sigut possible fer viable l'elecció per les Corts, per la majoria qualificada dels dos
terços dels diputats, dels membres que la constituiran, atesa la proposta acordada entre
els principals partits de l'arc parlamentari valencià.
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Pero atés el dictamen del Consell Valencià de Cultura, este acord sobre els
components de la institució en demanda d'altres. Primer el compromís dels membres
de l'Acadèmia de ser fidels als «princípis i criteris» establits en la Llei de creació de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Però a més és urgent gerenar d'altres acords dirigits a aprofundir en el procés de
promoció d'ús del valencià en concretar, dessenrotllar i actualitzar els manaments de
la Llei d'Ús í Ensenyament del Valencià, l'objectiu bàsiç de la qual té plena vigènica, i
alhora els instruments que la llei assenyala per aconseguir-ho. Estem convençuts que
l'ensenyança í l'administració son els principals vehicles de recuperació lingüística.
Després de 17 anys d'haver entrar en vigor, l'èxit d'una de les primeres lleis de les
Corts Valencianes, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (llei 4/1983), sembla
escàs. La llei no ha donat els resultats esperats perquè s'ha aplicat, i molt dèbilment,
només en el sector de l'ensenyança. En l'importantíssim apartat de l'ús del valencià, és
a dir, de promoció i recuperació de la llengua, l1aplicació de la llei ha resultat
insatisfactòria.
Conscients del fet que el valencià, llengua propia dels valencians, tal com va destacar
en el seu informe de juliol de 1998 el Consell Valencià de Cultura, «corre el gran
perill de desaparéixer en poc de temps» si no es prenen les mesures oportunes per part
de les institucions i poders públics: Volem acordar un marc compartit perquè la
defensa i promoció de la cultura i de la llengua del nostre poble quede al marge de
l'enfrontament partidistia i es convertisca en una tasca comuna de tots els partits í
totes les institucions. Volem, així, assumir el compromís de garantir la consecució
dels príncipis que defen la llei d'Ús i Ensenyament del Valencià a través de les
actuacions i mesures concretes necessàries. Volem, en suma, fer realitat el
coneixement i l'ús normal del valencià entre tots els ciutadans, por tal de mantindre un
patrimoni cultural i lingüístic valuosissim í irrenunciable per a tots els valencians per
tal d'enfortir la convivència i la vertebració social.
1. Reconeixement de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983 com a punt de
partida per a l'extensió de l'ús normal del vlencià en la nostra societat, i compromís de
desplegar reglamentariament la llei en els aspectes referits a l'ensenyament, l'ús en
l'administració, l'ús en els mitjans de comunicació, l'ús en tots els àmbits i activitats
socials inclòs especialment el de la vida política i parlamentària, el respecte a la
toponímia valenciana o l'ús del valencià als tribunals de justícia, entre altres àmbits,
d'acord amb l'esperit de la llei. En definitiva, es tracta d'afavorir decididament la
promoció del valencià, per tal que puga arribar a estar al mateix nivell d1ús i prestigi
que el castellà.
2. Aplicació de polítiques actives de les institucions públiques existents a la
Comunitat Valenciana per a ampliar el prestigi social del valencià, reforçar-ne l'ús i
aconseguir la plena igualtat de l'ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana
o equilingüisme. Per a esta finalitat caldrà crear una xarxa tècnica de personal
preparat (tècnics en animació í normalització lingüística) amb els mitjans suficients
per treballar de manera coordinada i eficaç des de diverses institucions, ajuntaments,
conselleries, etc.)
3. Garantir l'ús del valencià entotes les activitats oficials (declaracions Institucionals,
publicacions, publicitat, comunicacions, documentació administrativa, etc.) de les
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institucions valencianes i, especialment, a les Corts Valencianes, a l'administració de
la Generalitat Valenciana i a les administracions locals, de manera que se1n faça un
ús exemplar en els àmbits escrits i orals formals, que incidisca en un major prestigi
del valencià davant el conjunt de la societat. Especialment, es garantirà el compliment
de la legalitat pel que fa a assegurar que qualsevol ciutadà puga rebre les
comunicacions oficials i adreçar-se a l'Administració en valencià; i es tindrà especial
cura a atendre les denúncies que es presenten si en cap cas s'incomplix la llei.
4. En el camp de l'ensenyança, cal garantir que tots els projectes curriculars desplegats
en els centres educatius (infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat)
asseguren la consecució del primer objectiu general de cadascuna de les etapes, és a
dir, el desenrrotllament de les capacitats de comprensió i d'expressió oral i escrita en
valencià i en castellà per igual. Es tracta de garantir el compliment de la llei i que la
qualitat dels projectes lingüístics dels centres assegure la formació de ciutadans
bilingües que puguen emprar indistintament, sense capt tipus d'entrebanc ni de rebuig,
qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, per poder
aconseguir este objectiu caldrà desplegar mesures concretes, com són:
–L'exigència del requisit lingüístic per a accedir a la docencia en centres públics, no
com a mèrit, sino com a condició necessària, dins el marc constitucional, prèvia a
qualsevol participació en un procés de selecció. Esta mesura es basa en l'article
23.1.2.3.4 de la Llei d'Ús (Els professors i les professores han de coneixer les dons
llengües oficials i d'acord a les seues tasques doçents) sempre respectant la legalitat
vigent i els drets del ciutadans.
–La generalització dels programes d'ensenyament en valencià (per a
valencianoparlants i per a castellanoparlants) per ser els únics models que s'han
mostrat eficaços per a aconseguir un coneixement suficient i equivalent de les dos
llengües.
–El suport econòmic a l'edició de materials en valencià que omplin les carències
actuals (materials curriculars per a optatives, per a les assignatures de Batxillerat,
etc.).
–Planificació de recursos humans, organitzatius i econòmics especials per atendre la
integració lingüística dels xiquets immigrants que s1íncorporen por primera vegada al
nostre sistema educatiu.
–Desenroll de plans especials d'alfabetització d'adults i de valencianització dels
castellanoparlants i dels immigrants.
Politica de col·laboració en matèria cultural i docent en la resta de comunitats
autònomes d'Espanya.
5. Garantir que la TV Valenciana responga als objectius que van orientar la seua
creació, la qual cosa exígix que la programació es faça preferentment en valencià, en
els dos canals, ja que els valencians ja tenen garantida una oferta en castellà a través
de dos canals públics (TV1 i TV2) i de diversos canals privats. També, el respecte als
principis fundacionals obliga a dissenyar una programació de qualitat que contribuisca
a la construcció d'una societat democràtica, tolerant, dialogant i educada. Altres
mesures que caldrà dur endavant seràn:
–La formació lingüística i l'exígència de rigor dels treballadors, especialment els que
apareixen en públic: presentadors, locutors, redactors.
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–La producció de programes amb finalitat educativa que puguen ser referència per a
les TV comarcals i locals.
–Programes educatius per a l'aprenentatge i l'ús correcte del valencià i programes de
foment del coneixement de l'ús cultural de la nostra llengua. L'ajuda a les TV
comarcals i locals perque desenrotllen la seua programació en valencià.
6. Suport decidit a l'ús del valencià en les indústries culturals o socials que tenen la
llengua com a vehicle d'expressió (llibre, premsa, cinema, teatre, internet, audivisuals,
etc) ‹dotant una xarxa de tècnics que puga donar el referit impuls (article 25.4 de la
Llei d'Ús) i donant suport econòmic a través d'ajudes, beques, etc., als projectes que
ajuden a valencianitzar el nostre entorn. En els mitjans de comunicació s'impulsaran
programes que relacionen el fet lingüístic valencià amb la història, la geografia, la
literatura, la cultura popular, l'onomàstica, etc., pròpies dels valencians.
7. Polítiques sistemàtiques de promoció de l'ús del valencià en les activitats socials
dels grups, associacions i entitats que vertebren la societat civil valenciana (partits,
organitzacíons empresarials, sindicats, ONG, fundacions, associacions cíviques).
(Article 33. Llei d'Ús).
8. Impuls i reforçament de la promoció continuada del valencià en les activitats
econòmiques i comercials i, especialment, en publicitat, informació als clients,
etiquetatge. S'incentivaran els professionals i les empreses privades perqué facen ús
normal del valencià.
9. Les activitats d'oci i esports, per ser aquelles relacionades en les persones més
joves, tindran un tractament molt contundent en la promoció i ús del valencià.
10. Impulsar i aplicar polítiques que asseuren l'atenció dels drets lingüístics dels
ciutadans en l'Administració de Justícia, tal comtempla l'article 12.1.2 de la
mencionada Llei d'Ús.
11. Donar suport a les universitats que decidisquen dur endavant projectes de
normalització lingüística, dotant-les amb partides pressupostàries especials per dur
endavant els plans que estenguen l'ús del valencià en els àmbits científics i
universitaris. Creació de lectorats de llengua, literatura i cultura valencianes en la
resta d'Espanya i en l'estranger, que contribuisquen al coneixement de la nostra
comunitat autònoma.
12. Es facilitarà als immigrants i residents mitjans i incentius perqué puguen tindre un
coneixement passiu i, preferiblement, actiu del valencià.
13. Creació d'una comissió parlamentària a les Corts Valencianes que:
–Analitze com s'aplica la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
–Elabore un llibre blanc sobre l'ensenyança del valencià i el seu ús.
–Propose mesures correctives sobre el desequilibri lingüístic.
–Determine el calendari d'actuacions, i
–Plantege les proposicions legislatives que calga.
14. Garantir l'autonomia de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè puga
complir els objectius que recull la llei de les Corts Valencianes que regula la seua
creació, de manera que la reflexió sobre la llengua que es desenrotlle al seu si, es
mantinga estrictament dins de l'àmbit científic, lingüístic i tècnic.
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Annex XIII. Cronologia

23.4.1962.– Joan Fuster publica Nosaltres, els valencians.

1960.– Es publica el Vocabulari Valencià-Castellà de Francesc Ferrer i Pastor a

l'editorial Sicània. L'any següent es publica la Vocabulari Castellà-

Valencià i en 1967 apareix l'obra conjunta.

7.1.1970.– Es constitueix el Secretariat per a l'Ensenyament de l'Idioma, que es

convertiria en Acció Cultural del País Valencià.

Darreries de setembre.1972. El Cercle de Belles Arts de València publica La ciutat

de València, de Manuel Sanchis Guarner. L'obra s'exhaureix en 4

mesos. La tercera edició (1981) fou patrocinada per l'Ajuntament de

València.

26.11.1976.– Reial Decret 3118/76, que reconeix capacitat normativa a l'Institut

d'Estudis Catalans.

9.10.1977. Gran manifestació autonomista a València, amb el lema «Tots units per

l'Estatut». S'estima que hi participen mig milió de persones.
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1978.– Manuel Sanchis Guarner redacta l'Informe sobre la llengua al País Valencià,

que fou aprovat per la Facultat de Filologia de la Universitat de

València i remés al Consell Preautonòmic del País Valencià.

1978.– El president de la Diputació, Ignacio Carrau, anima la constitució de la Real

Academia de Cultura Valenciana, a partir del Centre de Cultura

Valenciana, creat el 1915.

27.12.1978.– La Constitució Espanyola disposa en l'article 3.1 que «el castellà és la

llengua oficial de l'Estat»; en el 3.2, que «les altres llengües espanyoles

serna també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord

amb els seus estatuts»; i en el 3.3, que «la riquesa de les distintes

modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà

objecte d'especial respecte i protecció». L'article 148.1,17, estableix

que les comunitats autònomes podran assumir competències en matèria

de «foment de la cultura, recerca i, si fa al cas, ensenyament de la

llengua de la comunitat autònoma».

3.8.1979.– El Reial Decret 2003/79 regula la incorporació del valencià als plans

d'estudi del sistema educatiu, que ja estava present, de manera

experimental, en més de 100 centres. Es farà efectiva a partir del

15.7.1980.

2.8.1980.– Nomenada la comissió per a vetlar per a l'acompliment del decret de

bilingüisme. Cap a la fi de l'any (22.12) s'hi produeixen fortes tensions.

El PCPV l'abandona el 5.11.1981.

26.4.1981.– La determinació de la llengua pròpia, junt a la bandera i la denominació

de la comunitat, temes abordats per la comissió redactora de l'Estatut
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d'Autonomia, provoquen enfontraments entre forces polítiques i

sectors de la població.

11.10.1981.– Dues bombes exploten a la casa de Joan Fuster, a Sueca.

6.12.1981. La Conselleria d'Educació recorda la «no obligatorietat» de l'ensenyament

del valencià. Mesos després (24.3.1982), una inspectora obliga a parlar

castellà en una escola de València.

26.4.1982. Manifestació a favor de la unitat de la llengua a Castelló. A la fi de maig hi

ha protestes i tancaments en contra de la política lingüística

seccessionista de la Conselleria d'Educació i la UCD.

1.7.1982.– Promulgació de la Llei Orgànica 5/1982, amb l'Estatut d'Autonomia de la

Comunitat Valenciana. L'article 7é estableix que «Hom atorgarà

protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.»

13.8.1982.– Joan Lerma és elegit president de la Generalitat. La dreta entrebanca

l'assumpció del càrrec, que es realitza el 14.12.1982.

2.12.1982.– El president Lerma afirma que la Generalitat donarà prioritat a l'economia

i a l'ensenyament de la llengua pròpia. L'endemà, el nou conseller de

Cultura, Educació i Ciència, Ciscar, presenta al ple del govern un

decret per a derogar les disposicions anteriors sobre ensenyament de la

llengua.

20.8.1983.– La Generalitat impulsa la rehabilitació del centre històric de València.

10.10.1983.– Creació del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià.
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23.11.1983.– Les Corts Valencianes, reunides a Alacant, aproven la Llei d'Ús i

Ensenyament del Valencià.

5.10.1984.– La Generalitat enceta una campanya a favor de la llengua, sota el lema:

«Parlem en valencià»

15.1.1985.– Sentència favorable al decret de la Generalitat Valenciana sobre

l'obligatorietat de la llengua.

28.10.1985.– El Decret 173 crea la Junta Qualificadora de Coneixements del

Valencià.

Octubre de 1986.– Damià Mollà i Eduard Mira guanyen el Premi d'Assaig Joan

Fuster amb el llibre De Impura Natione, que formula allò que

s'anomenà la «tercera via». Al temps s'animen tertúlies, com ara

l'anomenada de l'Hotel Anglés, per arribar a un «resoldre el conflicte

lingüístic».

4.11.1986.– La Generalitat i l'Audiència acorden la normalització del valencià a la

Justícia.

24.11.1986.– Primer Decret del Consell sobre senyalització de vies i serveis públics a

l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

26.12.1988.– Una Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència estableix

com a activitat la creació d'una xarxa de normalització a l'àmbit de

l'Administració Local. El 1990 es va dotar l'Oficina de Promoció de la

ciutat de València.
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12.3.1990.– S'aprova el primer Pla Triennal per a la Promoció de l'Ús del Valencià a

la Comunitat Valenciana (1991-1993).

28.12.1990.– Amb l'aprovació de la Llei 7/1990, de Pressupostos de la Generalitat

Valenciana per a 1991, es crea la Direcció General de Política

Lingüística, la qual havia d'assumir «les tasques de normalització

derivades de les competències reconegudes en l'Estatut d'Autonomia i

regulades per la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, especialment en

tot allò referit a l'ús social de la llengua».

1991. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència signa un conveni amb els

sindicats CCOO i UGT per donar suport a les oficines de promoció i ús

del valencià, que els sindicats ja havien obert a les seus de València

des de 1989.

19.1.1993.– El ple de l'Ajuntament de València, d'acord amb una moció presentada

per Unió Valenciana (UV), acorda amb caràcter urgent canviar el seu

logotip, que passa a ser: «Ajuntament de Valencia» en lloc

d'«Ajuntament de València». En maig de 1996, el Tribunal Superior va

desestimar un recurs en contra presentat per Acció Cultural del País

Valencià.

27-29.5.1993.– I Trobada de Serveis Lingüístics Valencians.

17.9.1993.– L'Ajuntament de València atorga dues subvencions per valor de

1.135.000 pts., a iniciativa de la regidora d'UV, Dolores García Broch,

para que la Real Academia de Cultura realitze dos projectes de recerca

sobre «La llengua valenciana abans de la Conquista»(sic) i «Formació

històrica de la sintaxi i lèxic valencians». En gener de 1998, en no

realitzar-se els estudis, les quantitats foren retornades.
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23.11.1993.– El Govern Valencià aprova el Pla General de Promoció de l'Ús del

Valencià.

4-6.12.1993.– Es realitza el I Congrés de l'Escola Valenciana, convocat per la

Federació Escola Valenciana, al campus de la Universitat Politècnica

de València.

16.8.1994.– Ordre de la Conselleria d'Educació (DOGV del 24.8.94) amb, entre altres

coses, l'homologació dels certificats de coneixement de valencià de la

Junta Qualificadora amb els certificats corresponents de Catalunya i les

Illes Balears.

23.11.1994.– Ordre de la Generalitat Valenciana, per la qual es crea l'Institut

Interuniversitari de Filologia Valenciana.

28.3.1995.– El regidor Manuel Tarancón impulsa que, en algunes delegacions, el

logotip siga «Valéncia», ja que «Nuestro acento es agudo». Poc

després seria nomenat conseller de Cultura, Educació i Ciència.

Primavera de 1995.– En una manifestació festiva a la ciutat de València, organitzada

per la Federació Escola Valenciana, es forma un gran mural amb 513

ninots realitzats amb un model de Xavier Mariscal i pintats per centres

educatius de tot el País Valencià que fan ensenyament en valencià. El

mural de mariscalets es troba a l'Escola de Magisteri de la Universitat

de València.

28.5.1995.– Eleccions autonòmiques i municipals. Eduardo Zaplana, del Partit

Pupular, jura el càrrec com a president de la Generalitat el 4 de juliol.

El triomf relatiu del Partit Popular (PP) a les eleccions autonòmiques,
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la qual cosa va motivar l'entrada al Consell d'UV, partit que reclamà i

obtingué la deshomologació de les certificacions de la Junta

Qualificadora de Coneixement del Valencià de les corresponents a

Catalunya i les Illes Balears. Triomf absolut del PP a les eleccions

municipals.

14.7.1995.– Ordre de la conselleria de Presidència, per la qual s'estableix la

configuració del Consell Valencià de Cultura (CVC), que mesos rebria

la tasca de realitzar un dictamen sobre matèria lingüística.

29.8.1995.– Decret 261, del Govern Valencià, que estableix el Reglament Orgànic i

Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sota

administració del Partit Popular, que suprimeix de facto la Direcció

General de Política Lingüística en subsumir-la en la Direcció General

d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Desembre de 1995.– Ordre de la Conselleria d'Educació (DOGV 22.12.1995)

derogant articles de l'Ordre del 16 d'agost que establien, per la via de

l'homologació de títols, la unitat de la llengua. La Universitat de

València insta a la Conselleria d'Educació a revocar l'esmentada Ordre.

24.4.1996.– Els regidors Vicent Soler (Partit Socialista del País Valencià, PSPV) i

Francesc Díez (Esquerra Unida del País Valencià, EUPV-Els Verds,

EV) presenten un escrit a fi que l'Ajuntament elabore un reglament

d'acord amb la Llei d'Ús. El PP no recolza la moció, però proposa la

creació d'una comissió mixta que estudie el tema.

6-9.6.1996.– Reunió d'institucions i organitzacions no governamentals a Barcelona,

que conclou amb la proclamació de la Declaració Universal de Drets

Lingüístics.
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26.6.1996.– La Comissió de Cultura de l'Ajuntament de València aprova per

unanimitat el reglament sobre l'ús del valencià. El ple del dia 28

l'aprova per consens de tots els grups polítics. El dia 8 de juliol, el

regidor Vicent Soler (PSPV) ja denuncia els primers incumpliments.

15.10.1996. La regidora socialista, Ana Noguera, reclama la creació del Gabinet de

Normalització Lingüística, contemplat al reglament.

15.12.1996.– La comissió d'afers estrangers del Congrés de Diputats ratifica per

unanimitat la Carta Europea de les Llengües minoritàries. CiU i IC-V

eviten que es diferencie entre català i valencià.

31.1.1997.– Ordre de la conselleria d'Educació per la qual se suprimeix l'exigència

d'acreditar els coneixements de valencià als professors. La Mesa

d'Ensenyament en Valencià promourà una campanya pel requisit

lingüístic.

10.3.1997.– PSPV i EU-EV denuncien l'incompliment del reglament. Pel que fa als

documents, s'empra el valencià, segons diuen, «en l'un per mil dels

casos».

26-29.3.1997.– II Congrés Escola Valenciana, organitzat per la Federació Escola

Valenciana i celebrat a l'Escola de Magisteri de la Universitat de

València.

21.4.1997.– La Sentència 75/1997 de la Sala Segona del Tribunal Constitucional

estableix que la designació «llengua catalana» emprada als Estatuts de

la Universitat de València no entra en conflicte amb l'Estatut

d'Autonomia.
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29.4.1997.– Com a resposta a la Sentència 75/1997 de la Sala Segona del Tribunal

Constitucional, les Corts Valencianes, amb els vots a favor de PP i UV,

aproven una declaració en la qual s'afirma que «[...] el idioma

valenciano es diferente y diferenciado de las otras lenguas del Estado

español, sin ninguna ambigüedad, matiz o asimilación con otras

lenguas amparado en criterios académicos, científicos o cualquier

otros ajenos a la legalidad vigente.».

15.5.1997.– Per iniciativa de l'alcaldesa de València, Rita Barbera, presidenta nata de

la Junta Central Fallera, aquesta entitat aprova per unanimitat una

declaració contra la sentència de la Sala Segona del Tribunal

Constitucional. També l'alcaldesa és la responsable de què La Caixa

emprar exclusivament el castellà en l'exposició científica que havia

organitzat als Vivers, sota el lema Estació Ciència. L'Institut de

Filologia presenta una queixa davant el Síndic de Greuges. El 27 de

juny, Barberà i el regidor Grau afegeixen els seus vots als de PSPV i

EU-EV per barrar el pas a una proposta d'UV d'aplicar l'ortografia

anticientífica de la Real Academia de Cultura.

22.5.1997.– El president Zaplana anuncia en una entrevista a Las Provincias que està

pensant en la creació d'un ens normatiu per al valencià que hauria de

comptar amb «totes» les opinions lingüístiques. El dia 26 comunica al

president Pujol aquesta possibilitat.

13.6.1997.– Manifestació a València contra la sentència del Tribunal Constitucional,

promoguda per UV, el Grup d'Acció Valencianista i Las Provincias.

16.9.1997.– El president del Consell, Eduardo Zaplana, anuncia al debat de l'estat de

la Comunitat que encarregarà un dictamen sobre la qüestió de la
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llengua al CVC. L'endemà el president del CVC, Santiago Grisolía,

acull el repte plantejat pel president.

2.12.1997.- Els rectors de les Universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i de

València (les úniques amb estudis filològics) remeten una carta

conjunta al president del CVC, demanant que l'autoritat normativa

recaiga a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

23.12.1997.– Renovació dels membres del CVC.

Març 1998.– Els rectors remeten al CVC l'informe sobre la llengua (vg. 1978), al

temps que la Diputació reedita l'obra anticientífica La lengua

valenciana hasta Jaime I de J. V. Gómez Bayarri, ja refutada en aquell

informe.

7.4.1998.– Darrera audiència del CVC a les institucions cridades a emetre un informe

sobre la denominació de la llengua.

9.5.1998.– L'Institut d'Estudis Catalans acorda la inclusió d'una disposició final als

seus estatuts, amb el text: «S'entén que la llengua a què es refereix la

lletra a de l'article 2 és la reconeguda universalment com a català per la

romanística, sens perjudici de les seves denominacions populars i de la

de valencià emprada per la llei orgànica 5/1982, de l'1 de juliol, i per

les modificacions legals que la modifiquen o que en deriven.»

13.5.1998.– El Consell Valencià de Cultura aprova el seu dictamen. Dos dies després

el reben les Corts Valencianes.
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18.6.1998. La Federació Escola Valenciana presenta al registre de la Generalitat el

document Una llengua, 100 propostes, amb l'adhesió d'Universitats,

Sindicats, Ajuntaments, Partits, etc.

21.7.1998.– La Conselleria d'Educació veta una sèrie de paraules als editors de llibres

de text.

26.7.1998.– La premsa informa dels acords en les negociacions sobre l'Acadèmica

Valenciana de la Llengua, entre PSPV i PP.

27.7.1998.–PP, PSPV i NE presenten al registre de les Corts Valencianes la

proposició de Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Agost.1998. El Síndic de Greuges, després d'admetre una queixa del Bloc

Nacionalista Valencià, investiga l'Ajuntament de València per l'escàs

ús que s'hi fa del valencià.

13.8.1998.– PP i PSPV acompleixen el seu acord de no presentar esmenes al projecte

de llei de creació de l'AVL.

25.8.1998.– El secretari general del PSPV, Joan Romero, amenaça amb votar en

contra del projecte de Llei si abans del ple de la seua aprovació no

estaven consensuats els seus 21 membres. El PSPV no acomplí aquesta

amenaça.

2.9.1998.– Les Corts Valencianes aproven la Llei de Creació de l'Acadèmia

Valenciana de la Llengua, amb els vots favorables de PP, PSPV i NE.

La Llei 7/1998, de 16 de setembre, es publica al DOGV de 21 de

setembre.
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21.10.1998.– Les Corts Valencianes, amb els vots faborables dels diputats i diputades

de IPCV, UV i PP, aproven una proposició no de llei que insta el

Govern valencià perquè «es prenguen les disposicions pertinents en

matèria d'instrucció escolar per conéixer si alguns professors estan

vulnerant deliberadament la legislació en matèria d'ensenyament i

cultura valencianes.». La Mesa per l'Ensenyament en Valencià i els

partits EUPV, NPV, PSPV i BNV entenen que la proposició atempta

contra la llibertat d'expressió i promouen un Manifest en contra.

22.10.1998.– La portaveu del PSPV a l'Ajuntament de València, Ana Noguera, acusa

Rita Barberà de no haver fet «ni un gest» de recolzament del valencià.

2.11.1998.– El portaveu del PP a les Corts, Fernando Castelló, amenaça al PSPV dient

que si no hi ha acord amb els membres de l'AVL el seu partit

modificarà la llei.

14-21.12.1998.– Durant aquest dies hi ha intenses negociacions entre representants

del PSPV i del PP per acordar la llista de membres de l'Acadèmia

Valenciana de la Llengua. Al darrer moment, l'acord no es tanca.621

Febrer de 1999.– La Universitat de València decideix indemnitzar els estudiants que

no havien pogut rebre les classes en valencià, amb un 30% del cost del

mòdul, tot admetent haver-los causat un «dany moral».

10.3.1999.– En la reunió de la comissió de les Corts que estudia la reforma de

l'Estatut d'Autonomia, el PP s'oposa a que la reforma de l'Estatut

arreplegue el caràcter científic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

i la fixació de majories qualificades de les Corts Valencianes per

                                                
621 Una interessant crònica en A. Beltrán: «El acuerdo perdido de la Acadèmia», El País, 28-2-1999 ,
Comunitat Valenciana, pp. 1, 6.
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designar els seus membres, tal i com estableix la seu Llei de creació. El

mateix dia, i un mes abans del termini del seu venciment, la portaveu

del PSPV a l'Ajuntament de València, critica que Rita Barberà no ha

posat en marxa el reglament de l'ús del valencià.

29.3.1999.– El president de l'Institut d'Estudis Catalans, Manuel Castellet, i el

responsable de la secció filològica, Joan Argenté, es reuneixen a

València amb persones relacionades amb la llengua i la cultura per

debatre sobre l'AVL.

13.6.1999.– Eleccions autonòmiques i municipals. El PP obté la majoria absoluta

d'escons a les Corts Valencianes i de regidors a l'Ajuntament de

València. UV, partit que defensa tesis anticientífiques pel que fa a la

llengua, queda fora del Parlament.

Novembre de 1999. El Claustre de la Universitat de València aprova una Declaració

sobre la Llengua, segons la qual la institució considera «perjudicial per

al poble valencià, culturalment i econòmica, la no assumpció de la

unitat lingüística.»

Febrer de 2000.– La direcció de l'Institut d'Estudis Catalans, després de mantenir

reunions a València amb professors, editors i escriptors, negocia obrir

una seu a Castelló.

Abril de 2000.– La Conselleria d'Educació manté sense publicar durant dos anys la

reforma dels estatuts de la Universitat de València. Per carta, el

conseller prega al rector que «reconsidere la redacció de l'article

167.4», el qual diu que la persona que obtinga una plaça se sotmetrà,

en el seu cas, a les avaluacions del coneixement de les llengües que són

oficials a la Universitat de València.
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6.5.2000.– Reunió en la ciutat de València de 659 regidors dels territoris

catalanoparlants, que constitueixen una Assemblea de Regidors i

aproven un Manifest, on es preveu «constituir un fòrum municipal

permanent d'intercanvi d'experiències i de col·laboració, amb seu a la

ciutat de València».

Setembre de 2000.– La Mesa per l'Ensenyament del Valencià llança una campanya

per l'exigència del requisit lingüístic per accedir a la funció pública. El

president de la Generalitat i el conseller d'Educació afirmen

públicament que accediran a la demanda.

14.12.2000.- Taula rodona al Club Diario Levante sobre el valencià a València.

Primavera de 2001.– Una escola de la ciutat de València, el C. P. Ramiro Jover, de

Sant Marcel·lí, obté el premi Baldiri i Reixac, convocat per la Fundació

Jaume I, pel seu programa d'ensenyament en valencià.

13.6.2001.– El PSPV anuncia que ha sol·licitat al secretari general de l'Ajuntament un

pronunciament legal sobre quina normativa lingüística han d'usar la

corporació i els seus organismes.

14.6.2001.– PP i PSPV anuncien l'acord sobre la composició de l'Acadèmia

Valenciana de la Llengua i suscriuen una declaració conjunta.

L'endemà, un ple de les Corts Valencianes nomena els acadèmics.

23.7.2001. Es constitueix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la presa de

possessió dels 21 acadèmics.
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25.7.2001.– La Conselleria d'Educació remet a les editorials un esborrany d'ordre que

elimina els autors catalans i balears del temari de Literatura. En

difondre's la circular, en setembre, l'esborrany rep crítiques de la

Facultat de Filologia, la Mesa d'Ensenyament en Valencià i altres

entitats.
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Bibliografia

La bibliografia sobre la ciutat de València és amplíssima. A més de les obres

sobre la ciutat, una gran part dels llibres sobre el País s’hi han de referir. El llibre, ja

clàssic, de Manuel Sanchis Guarner, La ciutat de València, ofereix una acurada

selecció bibliogràfica a la fi de cadascú dels seus capítols. També presenten repertoris

bibliogràfics actualitzats els quasi 60 capítols de la Historia de Valencia, dirigida per

Antonio Furió i publicada en 61 fascicles repartits amb el periòdic Levante, durant els

anys 2000-2001. Per contra, la bibliografia sociolingüística sobre la ciutat ha estat

molt reduïda622, així com, en general, les anàlisis sociològiques, com ja indicava

Rafael L. Ninyoles a les primeres pàgines de la seua Sociologia de la ciutat de

València. El seu llistat cap sobradament en la cara d’un full. Per això, s’ha optat en

aquest treball per ordenar alfabèticament i cronològica les referències bibliogràfiques

dels llibres i articles citats directament al text; s’hi han exclós les escasses referències

indirectes, la procedència de les quals s’identifica sempre en nota a peu de pàgina.

Excepcionalment, s’han afegit les obres de ficció quan s’han considerat al text com a

font de coneixement sociolingüístic i sempre que s’ha fet un esment concret, i no pas

genèric.

                                                
622 La Historia de Valencia, dirigida per Furio, no dedica cap dels seus capítols a tractar específicament
la presència de la llengua pròpia a la ciutat.
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La honor sia mia e lo profit sia de vosaltres

(Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, cap. CXL)


