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A la memòria de mos iaios: lo passat
A ma mare i a mon pare: lo present/il presente

A Riccardo i Silvia: il futuro/the future/ (lo futur?)



Agraïments

La redacció d’un llibre mai no pot ser una activitat totalment en solitari, per bé que l’autor
n’és, per òbvies raons, el principal protagonista. I això és cert sobretot en el cas del text que
teniu al davant, el qual «només» és l’anàlisi dels resultats d’un estudi sociolingüístic pensat i
realitzat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Al darrere de
les dades, i al darrere dels meus comentaris, doncs, hi ha la feina d’un equip de persones que
han fet possible la realització d’un projecte ben útil i ben ambiciós. En primer lloc la d’en
Miquel Pueyo, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i la dels qui han
seguit les diverses fases de l’estudi: el Dr. Ernest Querol, la Marina Solís, en Joan Solé i el seu
equip d’estadístics i sociòlegs (l’Agustí Díaz, el Marc Malagraba, la Lorena Bernàldez i
l’Anna Torrijos), la Montse Romà i l’Anton Ferret. Però, també vull agrair al doctor Emili
Boix, professor de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, el temps que ha trobat per
revisar el contingut del llibre i per fer unes consideracions molt valuoses que m’han servit per
millorar el text. Les gràcies també van als amics Francesco Ardolino i Ursula Begogni, que
també s’han llegit els capítols.
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Presentació

L’enquesta que avui teniu a les mans forma part d’un projecte ambiciós gestat inicialment pel
Govern de Catalunya, que finalment ha pogut veure la llum: obtenir —per primer cop en la
història de la nostra comunitat lingüística— dades objectives sobre coneixements, usos i
representacions de la llengua catalana en el conjunt dels set territoris que la tenen com a
llengua comuna: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, Franja
de Ponent i Illes Balears. Si bé és cert que anteriorment disposàvem de dades sobre
coneixements, obtingudes a través d’operacions censals —però no pas en tots els territoris—,
es feia imprescindible per avaluar la situació real de la llengua, més enllà de les opinions i 
de les intuïcions, conèixer també els contextos d’ús i les representacions socials. Finalment 
—gràcies a la cooperació de diversos governs, institucions i grups científics com l’ASOLC—
hem aconseguit que allò que era un projecte esdevingui realitat, i avui podem afirmar amb
satisfacció que per primera vegada en la nostra llarga història disposem d’una radiografia de
la situació de la llengua catalana a tots els territoris en què es parla.

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha anat recollint en el seu
web (http://www.gencat.cat/llengua) les dades territorialitzades i sintètiques d’aquestes enquestes.
Així mateix, ha publicat en forma de llibre l’anàlisi de les dades de l’enquesta de Catalunya
(Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003. Llengua i societat a Catalunya en els inicis
del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria de Política Lingüística, 2005.
ISBN: 84-393-6806-9) i, conjuntament amb el Govern d’Andorra, l’anàlisi de les dades
referides al principat d’Andorra (Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra 2004. Llengua
i societat a Andorra en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Secretaria de Política Lingüística, 2006. ISBN 84-393-7297-3). 

En el volum que teniu a les mans us oferim una anàlisi detallada de l’enquesta realitzada 
a l’Alguer. Ens plau enormement presentar-vos aquesta obra, perquè en el cas concret de
l’Alguer, cal subratllar el fet que es tracta de l’enquesta sociolingüística més completa
realitzada en aquesta ciutat sarda, tant pel nombre de persones enquestades com per les
preguntes incloses en el qüestionari. L’anàlisi d’aquestes dades ha de permetre, doncs, valorar
amb rigor la situació de la llengua i assentar les bases d’una política lingüística que permeti,
gràcies a l’impuls de les autoritats corresponents i a la vitalitat de la societat civil algueresa,
recuperar l’ús normal de la variant algueresa de la llengua. 

Miquel Pueyo i París
Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
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Prefaci

Personalment, estic molt agraït a Enrico Chessa per aquest treball, que ens ajuda a conèixer
millor (i, per fi, en profunditat) un fenomen lingüístic que ens és especialment proper i que, com
es desprèn de la investigació sociolingüística de l’autor, probablement està condemnat a un
declivi irreversible: la variant algueresa del català, o, el que és el mateix, la nostra llengua
materna.

L’optimisme de la passió i la possibilitat de comprometre els joves en la conservació d’aquesta 
llengua ens empeny a reaccionar per evitar-ne la desaparició. 

La investigació duta a terme per Enrico Chessa és rica en informació, articulada i rigorosa en
la seva anàlisi científica i, m’atreviria a dir fins i tot, puntual i impecable des del punt de vista
metodològic. 

L’anàlisi de Chessa resulta útil perquè tothom, inclosos els professionals i els estudiosos, els
operadors culturals i les institucions, s’orienti en la situació concreta retratada l’any 2004, i
permet, sobretot a les institucions, avaluar les accions que cal emprendre per evitar la
desaparició de l’alguerès. 

Sens dubte, la investigació del nostre conciutadà aporta una certa llum d’esperança i ens fa
entreveure la possibilitat que una acció atenta, democràtica i participada de tutela de la llengua
local pugui invertir la tendència actual. 

Entre altres aspectes, em sembla molt interessant l’aspiració de la majoria dels entrevistats
(52,4 %) que l'alguerès aconsegueixi una major difusió en l’ús social, a partir de la qual Chessa
apunta la necessitat d’establir un circuito virtuoso mitjançant la creació d’espais on es pugui
continuar emprant la llengua local, de manera natural i espontània.

També resulten interessants i, segurament, compartides per molts, les valoracions de l’autor
sobre l’escassa adherència al context sociolingüístic alguerès de les estratègies de norma-
lització que s'han dut a terme fins a l'actualitat. En concret, tal com Chessa subratlla en les
conclusions, la política lingüística que s'ha adoptat sembla donar prioritat, de manera
exagerada, a les qüestions relatives a la normativa de l’escriptura més que no pas a l’ús oral de
la llengua.

La importància d’aquest treball rau en la quantitat d’informació que aporta i en el retrat
realista de la situació sociolingüística de la ciutat de l’Alguer que ens presenta Enrico 
Chessa.
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Per a aquells que, com jo, desenvolupen una tasca institucional regional, sobretot si és per
delegació expressa de la comunitat algueresa, la investigació d'Enrico té, sens dubte, el mèrit
de convidar a la reflexió sobre la defensa de la llengua i, sobretot, sobre les propostes
d’actuació que suggereixen les conclusions. Penso que, entre altres conseqüències, aquesta
tasca de recerca hauria d’empènyer l’administració regional a orientar la política lingüística en
una direcció més puntual i més concreta envers la conservació de la minoria algueresa, prenent
com a base les reflexions, els suggeriments i les indicacions que Enrico Chessa posa a l’abast
de tots nosaltres.

Mario Bruno
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Capítol 1

Introducció

L’Alguer, situada a la costa nord-occidental de Sardenya, representa, dins el domini lingüístic
català, l’àrea més isolada i marginal (Veny 1960; i per a qüestions més generals sobre el tema:
Bartoli 1925, 1928; Vidos 1959). Per això ha adquirit un aire mític i exòtic (Veny 1991: 102),
filtre a través del qual encara avui la resta de territoris de llengua catalana miren la ciutat 
sarda. De fet, tant la discontinuïtat geogràfica com les vicissituds polítiques dels últims dos
segles, però sobretot les seves dimensions demogràfiques i el contacte lingüístic entre
catalanoparlants i sardòfons, en fan una realitat sociolingüística molt peculiar. 

Consegüentment, a l’hora d’estudiar-ne la conformació, l’Alguer hauria de ser tractada —amb
relació a la majoria de territoris de parla catalana— d’una manera força especial, si més no des d’un
punt de vista metodològic (per les seves dimensions tant territorials com demogràfiques, perquè és
un enclavament lingüístic, pel seu marcat aïllament geopolític, per les llengües implicades, etc.).
En aquest capítol introductori, doncs, intentarem fer, en primer lloc, una síntesi descriptiva del
context sociodemogràfic i sociolingüístic de l’Alguer, i després, tractarem d’una manera més
detallada les qüestions metodològiques relatives a l’enquesta que s’exposa en aquest volum.

Aquí, igual com en alguns dels capítols següents, també tocarem el tema del contacte de
llengües a partir del contacte entre catalanoparlants i sardòfons. I val la pena avisar el lector
que quan parlem de sardòfons, així com de sards o sardoparlants, fem referència, per
exigències pràctiques, també als dialectes gal·lurès i sassarès, els quals no pertanyen —stricto
sensu— al grup lingüístic sard. El sassarès (amb Sàsser com a centre principal) a la zona
occidental, i per tant prop de l’Alguer, i el gal·lurès, a la zona nord-est de l’illa (vegeu el mapa
lingüístic de Sardenya a la pàgina 14), són considerats per la lingüística romànica dialectes de
l’àrea corsa (vegeu, per exemple, Blasco 2002a: 67; Lausberg 1965: 76; Renzi 1985: 173;
Tagliavini 1982: 390; Wagner 1997: 244-45).

Al llarg del llibre també s’usaran indistintament els termes catalanòfon (i sardòfon, etc.) i
catalanoparlant (i sardoparlant, etc.). En aquest sentit, cal precisar des d’un bon principi que
els substantius catalanòfon (això és, aquella persona que s’identifica amb la llengua catalana)
i catalanoparlant (això és, aquella persona que parla, o sap parlar, català) aquí no es diferencien
semànticament (tal com, per exemple, s’ha fet a Villaverde 2007, en premsa), perquè no
considerem que aquesta diferenciació semàntica sigui rellevant per als temes tractats en aquest
volum. Tots dos termes tenen, aquí, la mateixa connotació semàntica: «la persona que parla
(sap parlar) català (i sard, etc.)». 

I no establirem cap distinció perquè no disposem tampoc d’elements prou sòlids per delimitar
i definir els x-fons com a parlants que s’identifiquen amb una llengua determinada. L’única
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pregunta que ens dóna indicis sobre la llengua d’identificació dels enquestats és la número 1
del qüestionari que teniu a l’annex: «Pot indicar-me quina és la seva llengua?». I només
podrem suposar que aquesta pregunta fa referència a la llengua d’identificació de la persona
enquestada a partir de l’adjectiu «seva» que, en principi, definiria la identitat lingüística del
parlant. Per tant, parlarem de llengua d’identificació, allà on s’escaigui, només quan ens
referim a aquesta pregunta concreta. I ara passem a definir el context en què s’inscriu la
comunitat lingüística aquí observada.

1.1. El context 

1.1.1. El territori i la població

L’extensió territorial de l’Alguer és de 224.43 km2, i hi conviuen 39.985 persones: la majoria,
a la ciutat, i la resta, repartida entre els diferents nuclis urbans escampats pel territori: 
Fertília, Maristella, Sa Segada, Santa Maria la Palma, Guàrdia Gran, Villa Assunta,
principalment (vegeu el mapa 1.1).1 L’Alguer és avui la quarta ciutat de Sardenya (que té
1.631.880 residents) per nombre d’habitants. 
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1 Prenc les dades demogràfiques de http://demo.istat.it/bilmens2004/index.html. i són relatives al període en què
es va realitzar l’enquesta (gener 2004; vegeu 2.1.2 d’aquest mateix capítol).

Mapa 1.1
Situació de l’Alguer



El creixement demogràfic més significatiu a l’Alguer —amb (fortes) repercussions
sociolingüístiques— va tenir lloc sobretot durant el segle passat (Bosch 1998: 384; 2002b: 14).
La seva importància social, econòmica, i cultural, però, n’ha fet sempre, al llarg de la història,
un centre flòrid i de forta immigració (Budruni 1989: 45-54; Caria 1982: 155); encara que, a
causa de les nombroses i fortes pestilències, l’increment demogràfic no va tocar xifres
elevades fins al final del segle XVII. Aquest increment va continuar en els segles XVIII i XIX, i
va assolir puntes màximes al segle XX, quan la població va créixer a un ritme d’un 100 % cada
cinquanta anys (Grossmann 1983: 13; i per a una informació més detallada sobre tendències
demogràfiques, vegeu Anatra, Puggioni, Serri 1997). 
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(No ho sap/no contesta) 0 %

L’Alguer 66%

Italia, però no Sardenya 10%

Exterior 2%

Sardenya, però no l’Alguer

Gràfic 1.1
Procedència dels habitants de l’Alguer

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Idescat

Sassari 81%

Nuoro 14%

Oristano 1%

Cagliari 4%

Gràfic 1.2
Origen dels habitants que provenen de Sardenya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Idescat



Com es pot veure en el gràfic 1.1, els canvis sociodemogràfics observats a l’Alguer sembla que
són sobretot fruit, encara avui, de les migracions massives provinents principalment de la resta de
Sardenya: si bé la majoria dels qui avui viuen a l’Alguer també hi van néixer (66 %), un 34 %
dels residents provenen d’altres indrets. El 22 % (la gran majoria) s’hi van traslladar de la resta
de Sardenya, un 10 % d’Itàlia, mentre que només un 2 % de l’estranger. Cal remarcar també que
el 81 % dels qui provenen de la resta de Sardenya són de la província de Sàsser (gràfic 1.2), és a
dir, de zones limítrofes a l’Alguer i, per tant, no totalment desvinculats de la terra d’origen.

1.1.2. El fenomen migratori

El fenomen migratori a l’Alguer —variable clau tant pel que fa al manteniment com a la desaparició
de l’alguerès— cal analitzar-lo des de dues perspectives sociohistòriques diferents, les quals
corresponen a dos moments històrics també diferents. Una primera època, en la qual es desenvolupa
un tipus de moviments migratoris que anomenarem mantenedors, s’inscriu aproximadament entre el
segle XVI i la Segona Guerra Mundial; i una segona època, de moviments migratoris que
anomenarem modificadors, la qual abraça aproximadament tot el segle XX, sobretot la segona part.2
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2 Les simplificacions temporals aquí proposades responen només a exigències explicatives: hom sol veure els
canvis dins un contínuum i no pas amb demarcacions abruptes.

MAPA LINGUÍSTIC DE SARDENYA
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Bonolva
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Budusò

Tèmpiu Olbia
Terranoa

Portu Turre

Tàttari

NUORÈS

TABARQUÍ

Mapa 1.2
Mapa lingüístic de Sardenya



Tanmateix, afirmar que el fenomen migratori és una variable clau no significa pas fer-lo
directament responsable dels canvis sociolingüístics. Dins una perspectiva ecosistèmica
(vegeu Bastardas 1986:17; 1996), els moviments migratoris i els grups humans que entren en
contacte tenen un valor cabdal per als processos de manteniment o substitució lingüística
només d’acord amb el context en el qual es donen les interaccions. Quant a l’Alguer, creiem
que la forta immigració de sardòfons, en un moment de canvis socioeconòmics importants
com els que es donen a partir de la postguerra, ha accelerat, però no ha desencadenat, el procés
de substitució lingüística, com veurem més endavant.

1.1.2.1. Els moviments migratoris mantenedors

Quan parlem de moviments migratoris mantenedors, fem referència a les contínues onades
migratòries de sardòfons cap a l’Alguer caracteritzades per un alt grau d’integració
sociocultural, cosa que va implicar la transmissió intergeneracional del català i, doncs, el seu
manteniment: les normes de comportament vigents indicaven que la llengua catalana era un
element primordial per al creixement econòmic i social dels parlants; aprendre-la i usar-la
significava, per tant, garantir-se les bases per a un cert procés d’integració socioeconòmica i,
consegüentment, disposar de més recursos per poder pujar l’escala social (Blasco 1984a: 6). El
cert és que, fins al segle XVIII, el català va ser llengua de prestigi no tan sols a l’Alguer, sinó a
tot Sardenya (Armangué 1996: 23; Armangué & Carbonell 2001), i això —segurament— va
facilitar la integració lingüística dels sardòfons que s’hi traslladaren a viure.

Arran d’aquestes migracions, i del consegüent (i intens) contacte (in situ) amb parlars sards, el
català col·loquial de l’Alguer pateix uns trastorns lexicals, fonètics, morfològics, i sintàctics
(Corbera 2003); l’ús social, però, no n’és afectat: els nouvinguts, gràcies a unes condicions
socials favorables, l’aprenen i el transmeten —això sí, modificat estructuralment— de pares a
fills (Bosch 1999a; 1999b: 261-263; 2002a: 34-73).3 A grans trets, el panorama sociolingüístic
de l’època en qüestió es podria definir en termes de diglòssia clàssica (Fergusson 1959): en
l’àmbit administratiu s’usava un català «genuí», i col·loquialment es parlava una varietat de
català en procés continu de canvi, tant per raons internes de la llengua com, sobretot, per
contacte amb varietats de sard.

Ara bé, aquí cal precisar i matisar algunes qüestions. Primer, el que anomenem català genuí
s’ha de suposar que es tracta d’una koiné, o llengua comuna (Matthews 1997: 195; Penny 2000:
40-41); una mena d’estàndard espontani sorgit a partir d’un reajustament de les diferències
entre els dialectes catalans en contacte, resultat del contacte de parlants provinents de diferents
àrees dialectals arribats a l’Alguer amb la colonització (Blasco 2002a: 250). Segon, aquesta
llengua administrativa, tot i ser més resistent als canvis, també s’ha anat modificant en el
temps. Tercer, no hem de considerar la llengua administrativa i la parla col·loquial com a blocs
discrets, sinó que, més aviat, s’haurien de situar dins un contínuum lingüístic. I quart, no
tothom devia dominar les dues varietats lingüístiques i, per tant, el bidialectalisme tampoc no
devia ser un fenomen generalitzat en el si de la comunitat algueresa.
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3 Cal considerar, de tota manera, que el sard —en les seves diverses varietats— no va ser mai abandonat
completament, atès que una —si bé mínima— competència es necessitava per als intercanvis comercials amb les
poblacions veïnes de l’Alguer (sobretot per part de pastors i pagesos), tal com es desprèn de les paraules que cito
a continuació: «Dall’epoca, in cui con la colonia catalana fu introdotta la loro lingua, restò bandita la sarda, ed
anche al presente il catalano è il volgare degli algheresi […] Vi si intende però il sardo, e in questo linguaggio si
risponde ai villici» (Ballero de Candia 1961: 49). Hom pot suposar que alguna forma de bilingüisme social català-
sard ha existit sempre.



1.1.2.2. Els moviments migratoris modificadors

Els canvis sociohistòrics i socioeconòmics més recents, i les migracions que es van succeir a
partir dels anys cinquanta i seixanta del segle passat ens informen d’una realitat caracteritzada
per un procés de substitució lingüística (en fase avançada). Andreu Bosch (1998: 384; 2002b:
14) veu en els canvis demogràfics dels darrers seixanta anys, en l’alfabetització i
l’escolarització obligatòria del període de la postguerra, en la generalització dels mitjans de
comunicació audiovisuals, i en els condicionaments economicosocials, els canvis als quals
fem referència i que representen les macrocauses del procés de substitució lingüística en curs.4

Arran d’això, l’italià desplaça gradualment tant el català a l’Alguer com el sard a la resta de
Sardenya, i es converteix en l’idioma de referència comú i en la varietat de més valor simbòlic.
En conseqüència, esdevé, també gradualment, la llengua d’intercomunicació entre
catalanoparlants i sardòfons. 

Així, als nouvinguts més recents en principi ja no els cal integrar-se lingüísticament a la nova
realitat: mantenen llurs varietats dialectals —els que, òbviament, en posseeixen encara un cert
domini—, que empraran a la llar o bé per a les comunicacions entre membres del mateix grup.
Els algueresos  —els que encara no s’han italianitzat—, d’altra banda, utilitzaran el català tant
a casa com en altres àmbits extrafamiliars —fins i tot en els més formals—, però, la llengua
d’intercomunicació intergrupal esdevé, cada cop més, l’italià. Eduard Blasco i Ferrer (1994:
694-95) considera que la situació sociolingüística que se’ns dibuixa presenta les
característiques de la diglòssia sense bilingüisme (Fishman 1967); nosaltres, en canvi, ens
estimem més parlar de bilingüisme desequilibrat (italià, català, sard), tal com, de manera
encertada, proposa Andreu Bosch (1994a: 70; 1994b: 3).

I això perquè el terme diglòssia sense bilingüisme fa referència a les situacions en què, dins
d’un mateix espai (polític), conviuen dues comunitats lingüístiques amb «fronteres de grup
relativament impermeables, com ara [...] les aristocràcies europees abans de la Primera
Guerra Mundial, com en el cas de la Rússia tsarista, on l’elit era francòfona i el poble
russoparlant mentre que cap dels dos blocs socials era bilingüe; la relació s’establia per
mitjà d’intèrprets» (Mollà i Palanca 1989: 151). Si bé, a grans trets, aquest podia ser el
panorama sociolingüístic alguerès al començament del segle XIX, avui dia tothom coneix (bé
o malament) l’italià, i no existeixen grups lingüístics discrets tan ben separats. El que sí que
hi ha és, en canvi, una competència lingüística que no es reparteix equitativament (per grups
d’edat, origen dels parlants, etc.). Per això recorrem a la denominació de bilingüisme
desequilibrat. 

Comptat i debatut, les noves onades migratòries —a causa del nou context en el qual es
donen, com veurem més endavant— ajuden a modificar les normes d’ús lingüístiques i
acceleren el procés de substitució. No en són, però, directament responsables. I les
tendències de canvi comportamental són ben evidents a partir de l’anàlisi dels resultats
sobre usos que es tracten a la segona part del llibre que teniu a les mans: avui, la varietat
lingüística dominant és, de manera inequívoca, l’italià. Aquestes tendències, però, no són
tan evidents si observem les dades que fan referència als coneixements. En efecte, en els
capítols 2 i 3 de la primera part, on precisament s’analitzen les habilitats lingüístiques dels
algueresos, s’observen uns resultats força sorprenents: en línies generals hi ha uns

18

4 Tanmateix, nosaltres tornem a remarcar que els canvis demogràfics sí que són un element important dins el
procés de substitució lingüística, per bé que no formen part de les causes del procés, per les raons que apuntàvem
més amunt.



percentatges prou elevats en totes les capacitats lingüístiques. Ara bé, una cosa són les
percepcions dels parlants, i una altra cosa és la realitat, tal com s’explica en els capítols 2.2
i 3.1 de la primera part.

1.1.3. Els canvis socioeconòmics

Els canvis contextuals més radicals —sense els quals el fenomen migratori deixaria de tenir el
pes que li hem atorgat— es donen fonamentalment a partir dels anys seixanta del segle passat,
amb uns trasbals de les estructures productives i socioeconòmiques tradicionals. Les activitats
de tipus pagesívol, la ramaderia, la pesca, les activitats artesanals, etc., són substituïdes per la
indústria i el terciari —el turisme primerament (Caria 1982: 158; 1987: 15-24; 1992: 93-94).
Tot això té repercussions sociolingüístiques en dues vessants: d’una banda, a les contínues
immigracions s’afegeixen ara fluxos migratoris massius d’algueresos (molts dels quals
catalanoparlants) cap a Itàlia, a l’Europa continental i al Regne Unit; d’altra banda, assistim a
un canvi radical de les representacions simbòliques de la realitat, les quals es construeixen ara
necessàriament a través del filtre de la televisió, de la modernitat en general… i, òbviament, de
l’escolarització massiva en italià (Arca & Pueyo 1992: 299; Blasco 1994: 692). El resultat
d’això ha estat un reajustament del poder simbòlic de l’alguerès (i del sard), la pèrdua de
consciència històrica i ètnica per part dels algueresos, l’afebliment de la cohesió etnolingüística,
i la consegüent pèrdua de lleialtat lingüística (Blasco 1994: 692; Vallverdú 1983: 224-25).

Arran d’aquests trasbals contextuals, aquí breument esbossats, i de les seves repercussions en el
comportament dels parlants, tal com es posarà de manifest en la segona part del llibre, doncs,
hom pot argumentar que la comunitat lingüística algueresa pateix avui una forma de depressió
sociolingüística molt aguda, determinada pel desequilibri socioeconòmic just abans esmentat.
L’element que la caracteritza és una massiva italianització en (quasi) tots els àmbits d’ús, fins i
tot el familiar (vegeu els capítols 6, 7 i 8 de la segona part), de tal manera que Bosch (1996: 27)
pot afirmar rotundament que el trencament generacional de la transmissió de la llengua s’ha
convertit, avui, en un fet tangible. La situació, per tant, és força compromesa i la depressió
—d’aquí a uns quants anys— podria portar al suïcidi lingüístic (Denison 1977).

Tanmateix, dibuixar la realitat sociolingüística amb les dades de què disposem fins avui no és
gaire senzill. Podríem suposar una situació —seguint Dorian (1982) en l’anàlisi que fa d’una
comunitat lingüística escocesa en procés d’extinció— en què els parlants es distribueixen al
llarg d’un eix vertical: a la part alta se situaria el grup minoritari dels parlants multilingües
(italià-català/italià-català-sard/italià-sard), els quals dominen els dos (o tres) idiomes d’una
manera similar. En principi, disposarien dels recursos lingüístics que els permeten utilitzar
totes les varietats en joc sense (cap) dificultat substancial per expressar-s’hi. I aquests són, en
termes generals, els parlants adults nascuts a l’Alguer o que hi han anat a viure de molt petits.
A la part baixa, en canvi, hi hauria els monolingües en italià, generalment els més joves o els
qui, al marge de l’edat, fa molt poc temps que viuen a l’Alguer.5 Entre tots dos extrems se
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5 Es tracta, òbviament, d’una simplificació explicativa, ja que és molt improbable que es donin casos de parlants
totalment monolingües. Tot i que hi ha una situació de substitució lingüística prou evident, tothom, d’una manera
o d’una altra, està exposat a missatges lingüístics en alguerès o en sard: bé perquè hi ha grups de parlants d’edat
avançada que encara utilitzen els codis en recessió; bé perquè són molt freqüents, en la parla col·loquial, les
alternances de codi (capítol 6.4 de la segona part); o bé perquè existeixen diverses agrupacions culturals que fan
promoció d’alguerès i molta activitat cultural en català. Ara bé, com que es tracta d’autoavaluacions, és molt
probable que en l’enquesta que teniu a les mans hi hagi casos de parlants que es declaren monolingües en italià,
tot i (objectivament) no ser-ho.



situarien —dins un contínuum gradual— els semiparlants (semi-speakers), els quals no
dominen ni l’alguerès ni el sard tan bé com l’italià, però tenen l’habilitat de manejar frases i
oracions en determinats contextos comunicatius; i els bilingües quasi-passius, els quals no
tenen la mateixa habilitat que els semiparlants, però coneixen una gran quantitat d’estructures
lèxiques i regles gramaticals que els permeten una prou fàcil comprensió del català (i/o del
sard).

Resumint, podríem dir que la llengua que avui predomina és l’italià, amb nuclis marginals de
catalanoparlants i grups més reduïts de sardòfons, que ara —com s’ha vist— ja no tenen la
necessitat de passar al català, atès que l’idioma dominant i comú d’intercomunicació ha
esdevingut l’italià. Aprendre —però sobretot usar— l’alguerès ja no s’imposa com a condició
d’integració i/o ascens social, sinó que respon només a tries personals; aquestes, a la vegada,
estan fortament condicionades per les normes d’ús, en clar favor de l’italià.

La situació segurament és, però, molt més complexa que la que acabem de dibuixar: esbrinar
quines normes regulen avui el comportament lingüístic (definir, amb precisió, qui parla què,
amb qui i quan) és una tasca prou complicada. Així, els resultats que aquí s’exposen són
segurament un avenç cap a una millor comprensió de la realitat sociolingüística algueresa. Tot
seguit comentem l’estructura i la metodologia de l’enquesta. 

1.2. L’enquesta

L’enquesta té com a objectiu avaluar la situació (de substitució) lingüística a l’Alguer per mitjà
d’un seguit de preguntes sobre coneixements, opinions i, sobretot, usos lingüístics. L’enquesta
sobre usos lingüístics (EULAL, d’ara endavant) —que també s’ha portat a terme a totes les
altres àrees del domini lingüístic— a l’Alguer adquireix una importància cabdal. Per dues
raons: en primer lloc, perquè se’ns fa cada cop més urgent saber quina és la seva conformació
sociolingüística, si és que es vol posar en marxa un procés seriós de normalització; i en segon
lloc, perquè aquesta enquesta és la més completa que s’ha fet mai, per la qual cosa ens forneix
elements d’anàlisi dels quals fins ara no disposàvem. 

El perfil sociolingüístic que els resultats de l’EULAL ens proporcionen ens era fins ara
desconegut. Si bé la Generalitat de Catalunya ha portat a terme, al llarg del temps, diverses
enquestes sociolingüístiques, cap no havia inclòs mai l’Alguer com a objecte d’estudi. També
cal dir que el Govern sard s’ha mostrat tradicionalment poc sensible per la qüestió lingüística
a Sardenya i, per tant, a l’Alguer també.6 Les úniques enquestes, molt parcials —tant per
objectius com per faixa de població analitzada—, de què disposem avui són la de Maria
Grossmann (1983), segurament la més significativa de totes les que s’han portat a terme a
l’Alguer, i unes quantes d’abast molt més modest. Entre aquestes, destaquem l’estudi —que
empra la tècnica del diferencial semàntic d’Osgood— de Mariselda Tessarolo (1990), el
d’Enrico Chessa (2003) sobre transmissió intergeneracional, i un estudi realitzat per l’Istituto
Regionale di Ricerca Educativa per la Sardegna (IRRE) amb infants i joves de 4-5 anys a 17-18,
recollit per Eduardo Blasco Ferrer (2002b) en el volum La minoranza linguistica catalana di
Alghero: aspetti educativi e culturali.
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6 Cal subratllar, però, que l’actual Govern de Sardenya està demostrant gran sensibilitat cap a la qüestió
lingüística. Ara, després d’haver adoptat una primera hipòtesi d’estàndard sard, treballa en la realització d’un
estudi sociolingüístic ambiciós.



A l’Alguer, doncs, manquen estudis sociolingüístics recents, complets (per faixes d’edats,
grups socials, etc.) i exhaustius (que proporcionin un quadre general però també detallat de la
situació). Com a conseqüència d’això, la realitat sociolingüística es construeix, de vegades, a
partir d’especulacions personals. Així, si bé tothom, o gairebé tothom, està d’acord amb la
definició de substitució lingüística (Arca & Pueyo 1992; Blasco 1994; Bosch 1994a; 1996;
Caria 1987; 1992; Colledanchise 1994; Vallverdú 1983), de vegades hom cau en el parany de
divulgar una imatge sociolingüística de l’Alguer excessivament feliç; això és, ben allunyada
de la realitat que es desprèn tant de les dades que es tracten al llarg dels capítols d’aquest llibre
com dels resultats de les enquestes suara esmentades. (Arenas 1988: 94; 2000: 49; Caria 1992:
94-106; 1997: 40).

És dins un marc d’incertesa sociolingüística, doncs, que l’EULAL és de gran ajuda per obtenir
un dibuix de la realitat de l’Alguer amb unes definicions més nítides. L’EULAL —que va ser
preparada per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya amb la
col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)— intenta conèixer l’ús
lingüístic en diferents àmbits: des de la transmissió lingüística familiar fins a l’ús del català en
els mitjans de comunicació i Internet. És a dir, intenta proporcionar informació sociolingüística
de la realitat algueresa que sigui alhora global i detallada.

Ara bé, cal alertar el lector que el treball que té al davant no és immune als problemes. Així,
les dades aquí discutides es presenten a vegades amb incongruències (aparents). Això, a parer
nostre, es deu principalment a dos factors: 1) la mala formulació d’algunes preguntes (o bé les
diferents interpretacions que en fan les persones enquestades), com, per exemple, en el cas de
les preguntes relatives a les converses bilingües exposades en el capítol 12; i 2) el fenomen del
bilingüisme desequilibrat, típic de la comunitat lingüística analitzada, el qual ens pot remetre
a dades contradictòries o poc clares. És el cas, per exemple, de les dades relatives al
comportament dels al·lòglots, entre els quals no s’observen pautes comportamentals regulars
(per exemple, tan aviat les dades manifesten integració lingüística com no). I això
probablement es deu tant a la rapidesa amb la qual s’està duent a terme el procés de
substitució, com a les generacions que hi estan implicades: persones grans multilingües
totalment integrades en la nova realitat però també arrelades al lloc d’origen, joves italòfons
arribats dels pobles veïns, joves sardoparlants inicials inserits en xarxes amicals italòfones, etc.
Així, els processos d’adquisició i ús del català en el cas dels al·lòctons tal vegada es fan de mal
definir. 

També cal alertar el lector que, a causa d’una mostra que a l’hora d’explotar les dades ha
resultat ser particularment petita, no es podrà oferir una anàlisi tan detallada com hom hauria
desitjat. Les submostres han estat, en alguns casos, excessivament petites per poder establir els
encreuaments de variables que ens havíem proposat. 

I ara passem, tot seguit, a la descripció metodològica de l’estudi.

1.3. La metodologia

1.3.1. La mostra i l’error mostral

Per tal d’obtenir les dades que us proporcionem, s’ha fet ús d’un qüestionari de 90 preguntes
(vegeu l’annex), amb una mostra, escollida a l’atzar, que finalment va ser de 415 unitats. A
diferència de les enquestes portades a terme a la resta del domini lingüístic, la mostra de
l’Alguer no va ser triada mitjançant un sistema d’estrats i quotes. La raó que hi ha al darrere
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d’aquesta decisió metodològica es basa, sobretot, en tres punts: 1. Per la dimensió
demogràfica de l’Alguer, vam decidir que una mostra de 400 enquestats escollits a l’atzar 
es podia considerar prou representativa; 2. La conformació sociolingüística de l’Alguer no
ens imposava una subdivisió en estrats i quotes per escollir la mostra: a part l’edat, hom
suposa que no hi ha diferències gaire significatives entre, per exemple, grups socials o
barris; i 3. Una subdivisió en estrats i quotes hauria disparat el preu de la realització de
l’enquesta.

Pel que fa al marge d’error, aquest és del 4,81 % i s’ha calculat a partir dels paràmetres d’un
nivell de confiança del 95 % i una variància p = q = 0,5.

1.3.2. El qüestionari

1.3.2.1. Preguntes i variables

El qüestionari, com ja s’ha esmentat més amunt, consta de 90 preguntes, a diferència dels
qüestionaris emprats en les altres àrees del territori lingüístic (tret del País Valencià), en
conjunt tots molt més llargs que aquest.7 Tot i estar estructurat en sis apartats, com la resta de
qüestionaris utilitzats per als altres estudis, aquí s’han hagut d’eliminar unes quantes
preguntes, les quals no s’ajustaven a la realitat algueresa. Per exemple, se n’han eliminat
preguntes sobre l’origen estranger dels pares (p. ex.: «Si la seva mare va néixer a l’estranger,
a quin país va néixer?») perquè les vam considerar poc rellevants en el cas de l’Alguer, atès
que no s’hi ha donat una migració massiva d’aquestes característiques. Consegüentment, totes
les preguntes relacionades (p. ex.: «Si parla/va una altra llengua, en quina llengua parla/va
vostè amb la seva mare?») també van quedar-ne eliminades.

Com a contrapartida, a partir de la peculiar conformació sociolingüística i sociodemogràfica
de l’Alguer, vam haver d’introduir noves variables: d’una banda, variables lingüístiques, i de
l’altra, variables d’origen geogràfic, tant dels enquestats com de llur parentiu. Pel que fa a les
variables lingüístiques, les opcions català-castellà (o bé català-francès, en el cas de la
Catalunya Nord) van ser substituïdes per alguerès-italià. És a dir: vam substituir castellà per
italià, i vam optar pel gentilici dialectal alguerès i no pas pel general català (tal com s’ha fet
al País Valencià, on s’ha utilitzat valencià i no pas català). Vam parar esment en el fet que
l’adjectiu més local sembla que és més acceptat dins la comunitat: és el terme utilitzat
normalment pels algueresos per referir-se a llur varietat lingüística; per aquesta raó, vam
pensar que, a l’hora de contestar, els enquestats se sentirien més còmodes, i les respostes
tindrien un baix grau de condicionament.

A més d’aquestes dues varietats lingüístiques just ara esmentades, també vam haver
d’afegir-hi les variables sard (tot especificant que es referia a totes les seves varietats
dialectals), gal·lurès/sassarès, ferrarès (varietat dialectal de l’italià parlada principalment
al camp)— i julià (també varietat dialectal de l’italià arribada a l’Alguer just després de la
Segona Guerra Mundial amb les migracions d’exiliats istrians, i parlada principalment
a la vila de Fertília). Ístria —zona d’origen dels habitants de Fertília—, que fins a la
Segona Guerra Mundial pertanyia a Itàlia, amb el Tractat de París (10 de febrer de 1947)

22

7 Al País Valencià l’enquesta l’ha portat a terme l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) fent ús d’un
qüestionari l’estructura del qual té característiques força peculiars respecte dels que s’han utilitzat en els altres
territoris (vegeu Querol et al. 2007 en premsa).



va ser cedida a la Federació Iugoslava de Tito. Arran d’aquest desplaçament dels confins
polítics, molts «italians» van haver de sortir del país i una part d’aquests va arribar a
Fertília.8

Per a algunes preguntes molt específiques, amb respostes puntuals (p. ex.: «Recorda vostè
quina va ser la llengua que primer va parlar a casa seva?»), vam optar per no descartar cap de
les varietats lingüístiques en joc (italià, català, sard, gal·lurès/sassarès, ferrarès, julià). Per a
algunes altres (p. ex.: «Quina llengua parla/va vostè amb la seva mare?»), les varietats
numèricament menys rellevants (sassarès/gal·lurès, ferrarès, julià) van haver de ser excloses.
Preguntes del tipus «Quina llengua parla/va vostè amb la seva mare?» requerien com a
respostes gradualitats d’ús, ja que hom no parla (en molts casos) tan sols una de les varietats
sinó que es donen més aviat barreges d’idiomes. Hom sol usar, per exemple, l’alguerès per fer
bromes o renyar i l’italià en la resta de situacions comunicatives (Grossmann 1983: 148), o bé
sol alternar les dues varietats en el si de la mateixa oració.9 Per tant, per tal de donar compte
d’això, s’havia d’estructurar el bloc de respostes de manera que es preveiessin (si més no en
part) aquestes alternances de codis (capítol 6.4. de la segona part). Les opcions de resposta van
ser, per tant, les següents:

a) només italià
b) només alguerès
c) només sard
d) igual italià i alguerès
e) igual italià i sard
f) igual italià, alguerès i sard
g) més italià que alguerès
h) més italià que sard
i) més italià però també alguerès i sard
j) més alguerès que italià
k) més alguerès però també italià i sard
l) més sard que italià
m) més sard però també italià i alguerès

Com es pot comprendre, per òbvies raons pràctiques, vam haver de sacrificar les varietats
altres que l’italià, l’alguerès i el sard, que van quedar incloses dins l’opció de resposta altres
(especifiqui-les).
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8 Fertília, que es troba a set quilòmetres del centre de l’Alguer, va ser construïda el 1936 pel règim feixista dins el
projecte de bonificació de les terres de la plana de la Nurra (vegeu el mapa del territori de l’Alguer a la pàgina 12).
La nova vila hauria hagut d’acollir part de la població pagesívola de la província de Ferrara (situada a la zona
nord-oriental d’Itàlia). Aquesta política de trasllat de poblacions d’unes terres d’Itàlia a Sardenya es feia
necessària per dues raons: d’una banda, per compensar un desequilibri demogràfic entre una àrea densament
poblada —la regió de la plana del riu Po— i una altra amb escassa densitat demogràfica —Sardenya—; d’altra
banda, també es feia necessària per escampar els pagesos revolucionaris que, en aquelles terres d’Itàlia,
representaven un problema polític i social difícil d’administrar pel règim. Part d’aquelles famílies hauria hagut
d’anar a viure a Fertília, però, les contingències de la Segona Guerra Mundial van convertir la vila en un centre
d’acollida per als exiliats istrians, mentre que els pagesos ferraresos es van escampar pels camps de la plana de la
Nurra. Per a més informació sobre Fertília, vegeu Tognotti (1994) i Valsecchi (1995, 1997).

9 Piga (1994, citat per Bosch 1998: 384), ens diu que l’alguerès ha esdevingut la llengua de les battute o boutades
i les flastomies.



Pel que fa a l’origen, es va preguntar als enquestats el lloc de naixement seguint un esquema
creixent (de més a prop a més lluny: l’Alguer, Sardenya, Itàlia, estranger) i de manera excloent
(Sardenya però no l’Alguer; Itàlia però no Sardenya). Com que la majoria d’immigrants
vénen, tradicionalment, d’altres indrets de Sardenya, vam voler que els enquestats
especifiquessin de quina part provenien, tant ells com llurs familiars. Per tant, als qui per
exemple contestaven que havien nascut a la resta de Sardenya se’ls demanava que indiquessin
la província de provinença (Sàsser, Nuoro, Oristany, Càller).10

1.3.2.2. Els diferents apartats del qüestionari

Els apartats en què està estructurat el qüestionari són els següents: Un apartat on es demana als
enquestats sobre la seva llengua (p. ex.: «Em podria dir quina és la seva llengua?»), i on també
se’ls demana que avaluïn llur nivell de coneixement lingüístic tant de català com de sard. Un
segon apartat sobre els usos lingüístics presents i passats en l’àmbit familiar. Un tercer en què
s’investiga l’ús lingüístic dels enquestats en àmbits concrets fora de la família, com ara els
amics, els veïns, els companys d’estudi, la feina, els bancs, etc. Un quart apartat en què es
pregunta als enquestats sobre els mitjans d’informació (televisió, ràdio, premsa) i les noves
tecnologies d’informació i comunicació (Internet, xats, correu electrònic) i la llengua amb la
qual s’hi relacionen. Un cinquè apartat articulat en una sèrie de preguntes sobre opinions
relatives a les llengües en contacte. I finalment es recull el perfil sociodemogràfic de les
persones enquestades.

1.3.2.3. La llengua utilitzada

La llengua utilitzada, tant a l’hora de redactar el qüestionari com de fer les enquestes, ha estat
l’italià. El qüestionari de l’Alguer és, per tant, monolingüe, tal com ho són els qüestionaris
d’Andorra i de la Catalunya Nord, monolingües català i francès respectivament. Però, si a
l’Alguer i al Rosselló les enquestes es van fer exclusivament en italià en un cas, i francès en
l’altre, a Andorra es passava, ocasionalment, bé al castellà bé al francès. 

En el cas de l’Alguer, vam decidir treballar amb un qüestionari monolingüe per dues raons. La
primera —i la més important— s’explica a partir del pressupòsit que l’italià és,
objectivament, el codi més normal, utilitzat en les comunicacions interpersonals, sobretot si
tenen un to més formal, com ara una enquesta telefònica. En altres paraules, és el codi no
marcat, que no sobta a un alguerès quan algú (desconegut) se li adreça. Cosa que, en canvi, sí
que passaria si es donés la situació contrària: és a dir, algú (desconegut) que s’adreça a algú
altre en alguerès. Si s’hagués optat per una versió bilingüe (trilingüe, si haguéssim tingut en
compte el sard) i s’hagués seguit el mateix model de treball de les enquestes fetes a Catalunya,
el País Valencià i les Balears —on s’ha optat per una versió bilingüe (català-castellà)—, en el
cas de l’Alguer, probablement, hauríem condicionat les respostes. La segona raó, en canvi, té
un fonament més pràctic: ens hauria resultat difícil —si no impossible— trobar una bona
agència de demoscòpia amb personal bilingüe (o bé trilingüe) italià-alguerès (o bé italià-
alguerès-sard).
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10 Les províncies de Sardenya són avui vuit, però, quan es va fer l’estudi, encara eren només les quatre
mencionades.



1.3.3. La recollida de dades

Va dur a terme el treball de camp l’agència italiana de demoscòpia Abacus, i les trucades es
van fer des de la seu de Milà. La unitat d’anàlisi considerada ha estat la població a partir de 18
anys que resideix en un habitatge familiar del territori de l’Alguer.11 En canvi, la unitat
primària de mostreig ha estat el número de telèfon: a partir d’un directori de telèfons fixos en
tot el terme municipal, es van triar a l’atzar els números de les unitats a enquestar, fins a arribar
a la mostra final. L’altra unitat de mostreig és l’individu, que se selecciona aleatòriament en el
moment que es coneix la dimensió i composició de la llar.

La recollida de dades es va fer mitjançant entrevistes CATI, és a dir, amb entrevista telefònica
assistida per ordinador. El treball de camp es va dur a terme, finalment, durant la primera
setmana de gener del 2004. La mitjana de la durada de l’enquesta va ser de 13 minuts i 20
segons, contra els 18 minuts i 45 segons de Catalunya. 

1.4. Estudis quantitatius versus estudis qualitatius

El principal objectiu de la investigació social és obtenir material (en forma de dades) que ens
ajudi a dibuixar el món que ens envolta. Necessitem fer-nos una idea de la realitat, bé en
termes de lleis científiques, bé esbrinant de quina manera els actors socials perceben i
interpreten la realitat. Per tant, la gran preocupació de l’investigador és recollir dades per
poder contestar preguntes sobre diferents aspectes de la societat, i per intentar entendre el
comportament humà (Bailey 1995: 21; Black 1993: 1).

Dins les ciències socials, la sociolingüística té, entre altres tasques, el deure de proporcionar
dades que són lingüístiques i socials a la vegada. Per exemple, ens pot donar informació sobre
les normes de comportament lingüístic en el si d’una determinada comunitat, o bé sobre les
relacions que s’estableixen entre una determinada característica lingüística (tant fonètica com
morfosintàctica) i determinats grups socials o situacions comunicatives.12 El deure de
l’investigador és elaborar mètodes i afinar instruments per arribar al més a prop possible de la
realitat objectiva.

La preocupació principal de l’investigador és, per tant, la manera d’obtenir els resultats i de
recollir les dades. Simplificant-ho molt, podríem dir que l’investigador disposa de dos grans
enfocaments metodològics, que no són excloents sinó complementaris. El primer enfocament
és quantitatiu i ens permet treballar a gran escala; tot recollint i relacionant fets entre ells, ens
dóna la possibilitat de quantificar i, possiblement, generalitzar conclusions. El segon
enfocament és qualitatiu: els estudis de tipus qualitatiu, en canvi, han de ser necessàriament de
dimensions més reduïdes que els de tipus quantitatiu, i els resultats no sempre són
generalitzables; el que es proposa l’investigador amb un estudi qualitatiu és explorar petits
grups de persones i analitzar-ne el comportament en detall (Blaxter et al. 1996: 60; Marsh
1996: 109).
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11 L’univers (el nombre de residents a l’Alguer, el gener 2004 quan es va fer l’enquesta, de 18 i més anys) era de
34.990; dels quals 16.789 homes i 18.201 dones (vegeu http://demo.istat/pop2004/index.hml).

12 Per qüestions relatives a les possibles interrelacions que es donen entre característiques lingüístiques i grups
socials, vegeu Labov (1966; 1978), un dels precursors de l’anomenada dialectologia social.



En els últims anys s’ha reforçat la idea que un ús combinat de tots dos enfocaments és,
potser, la millor manera d’encarar els problemes sociològics i sociolingüístics. De fet, si bé
és veritat que uns estudis —quantitatius— són més representatius que uns altres —
qualitatius—, que uns són més immediats en la seva realització que uns altres, que uns no
entren en detalls tant com uns altres, etc., no és cert, en canvi, que hi hagi tècniques
d’investigació millors que d’altres. Més aviat, cal reconèixer que hi ha tècniques més
apropiades que d’altres, d’acord amb objectius, pressupostos, temps a disposició, etc.
(Bryman 1988: 10).

L’estudi que teniu a les mans tenia com a objectiu principal investigar les tendències generals
en els usos lingüístics a l’Alguer entre la població de més de 18 anys. Un objectiu de llarg
abast com aquest, i un estudi amb el qual es volia intentar interrelacionar diverses variables
entre elles, per tal de poder arribar en certa manera a generalitzar els resultats, requerien,
necessàriament, unes tècniques de tipus quantitatiu. 

Tanmateix, cal ser sempre ben conscients que els estudis quantitatius —i, per tant, el que teniu
al davant també— no sempre mostren el que les dades semblen indicar. És a dir, les
declaracions dels enquestats no sempre corresponen a comportaments reals. Òbviament, per la
naturalesa de les preguntes, algunes respostes més que d’altres s’acosten als comportaments
reals. Per exemple, preguntes que es refereixen a les relacions amb un nombre reduït de
persones que tenen una significació notable en la vida de l’enquestat —la llengua amb els
pares, o amb el fill, per exemple— ens proporcionen respostes que, de bon principi, són molt
més properes a un comportament real que no pas les que ens donen preguntes sobre situacions
hipotètiques, sense que es determini amb claredat la persona amb qui es parla o les
circumstàncies principals de la conversa —la llengua amb un desconegut (Torres et al. 2005:
11-12). 

A l’hora d’analitzar les dades i també d’interpretar-les cal tenir en compte tots aquests
elements teòrics. I ho hem procurat fer al llarg d’aquesta obra, per tal que les informacions
proporcionades poguessin ser prou valorades i socialment acceptades. I ara, tot seguit,
mostrarem l’estructura de l’obra.

1.5. L’estructura de l’obra

L’estructura de l’obra segueix grosso modo la divisió en apartats del qüestionari que
hem vist en l’apartat 1.3.2 d’aquesta introducció. Així, l’apartat que segueix aquest capítol
—la primera part— tracta dels coneixements lingüístics, tant del català de l’Alguer com
del sard. S’ofereix al lector, en primer lloc —i a grans trets—, una introducció teòrica; en
segon lloc s’exposen les competències lingüístiques dels enquestats i després es relacionen
amb altres variables, com ara l’origen de l’enquestat o l’edat. La segona part del llibre, en
canvi, la més significativa pel tipus d’informació que ens proporciona, s’ocupa de l’ús
lingüístic: en l’àmbit familiar, extrafamiliar i relativament als mitjans de comunicació i
Internet.

La transmissió intergeneracional s’examina aquí d’una manera força detallada, per tal de tenir
un quadre prou significatiu en un àmbit tan crucial com és el de la família. En el capítol en què
ens ocupem dels usos lingüístics interpersonals fora de la llar, intentem veure principalment
com l’ús del català varia en relació amb les situacions comunicatives en què es donen les
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interaccions. El capítol 10 d’aquesta mateixa part, en canvi, tracta de la relació «lingüística»
dels algueresos, d’una banda, amb els mitjans de comunicació tradicionals i, de l’altra, amb el
món virtual d’Internet. Per acabar, en la tercera part s’analitzen les opinions i les percepcions
dels enquestats amb relació a les llengües en contacte. Finalment, en l’últim capítol s’extreuen
algunes conclusions generals sobre allò que les dades ens diuen de la situació sociolingüística
de l’Alguer.
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Part I
Coneixements lingüístics
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Capítol 2

Els coneixements lingüístics

En aquesta primera part es mostren els resultats relatius als coneixements lingüístics declarats
per la mostra enquestada a l’Alguer. D’una banda, s’hi recull el que els algueresos declaren pel
que fa a llurs coneixements tant del català com del sard; de l’altra, en el capítol 5, es fa
referència al coneixement de les llengües altres que les dues mencionades, com ara l’alemany,
l’anglès, el castellà i el francès. 

Pel que fa al català, les dades que proporcionem són de dos tipus: unes són de tipus dicotòmic,
això és, el resultat de preguntes que pressuposaven respostes en termes de sí o no sobre els
coneixements d’aquesta varietat (p. ex.: «Entén l’alguerès? Sí/no»); unes altres, en canvi, són
el resultat de coneixements obtinguts mitjançant una escala de valors que va de l’1 al 10; és a
dir, els enquestats autoavaluaven llurs coneixements lingüístics (entendre, parlar, llegir,
escriure) a partir d’una escala en un extrem de la qual hi havia gens ni mica i en l’altre
perfectament. Pel que fa al sard, només tenim dades dicotòmiques.

Els dos resultats —dicotòmics i escalars— es compararan entre ells, i també s’establirà una
comparació— només pel que fa a les dades de tipus dicotòmic —entre els resultats del català
i del sard. Malauradament, no disposem de més dades significatives sobre coneixements
lingüístics, anteriors a les que s’exposen en aquest estudi, amb les quals poder comparar-les. 

Abans d’entrar en detalls de freds percentatges i números —capítols 3, 4 i 5—, però, es fan ara
consideracions teòriques sobre el concepte de coneixement lingüístic i tècniques d’avaluació.
També es presenten les preguntes que han proporcionat les dades que aquí s’analitzen, i
s’observa la correlació que s’estableix entre competència, comportament i context.

2.1. La competència lingüística

D’ençà dels anys seixanta, a partir de les elaboracions teòriques de Noam Chomsky, hom sol
referir-se al coneixement lingüístic en termes de competència lingüística.1 Tot distingint entre el
que és un aspecte més aviat psicològic, cognitiu, de l’individu —això és, el coneixement— i
l’actuació —o sigui, la realització pràctica d’aquest coneixement—, Chomsky (1965: 3-9)
defineix la competència com la interiorització, per part d’un parlant-oient ideal en una

1 Dins el marc de la gramàtica generativa, Chomsky introdueix els conceptes de competència (competence) i
actuació (performance), als quals, generalment, hom fa referència per indicar respectivament coneixements i usos
lingüístics (si voleu més precisions, vegeu Chomsky 1957; 1964; 1965).



comunitat lingüística homogènia, d’una sèrie finita de regles. L’adquisició d’aquestes regles, a
través de l’exposició del nen a un flux regular de missatges lingüístics, proporcionarà al parlant
la possibilitat de poder entendre i emetre sons, de poder-los combinar per formar paraules i, al
capdavall, de poder entendre i formar oracions gramaticals en un determinat idioma.2

El coneixement lingüístic, per tant, no és res més que tot allò que un parlant nadiu sap al
voltant de la seva pròpia llengua i que, com hem vist, li permet d’entendre i emetre missatges
lingüístics (mai sentits o emesos abans). Però no tan sols això, la competència és un sistema de
regles i principis en virtut dels quals el parlant pot donar compte de diferents aspectes de la
llengua, com ara la gramaticalitat o agramaticalitat dels missatges, l’ambigüitat, l’adequació
comunicativa, etc. Més en concret, el parlant sap detectar, per exemple, quins fonemes
pertanyen a la seva varietat lingüística i quins no, quins sons van a principi de mot i quins al
final, sap que una determinada combinació de sons dóna un mot amb un significat concret, pot
combinar mots entre ells per donar lloc a una seqüència fònica també amb un determinat
significat, sap si una mateixa tira fònica pot tenir més d’un sentit, etc.

2.1.1. La competència bilingüe 

La competència lingüística, doncs, com a característica psicològica de l’individu, és una
realitat força complexa. Definir-la —però sobretot mesurar-la i quantificar-la— voldria dir
donar compte de totes les habilitats suara esmentades, cosa que segurament no és una tasca
senzilla. I la complexitat es fa més manifesta a mesura que anem entenent que el parlant-oient
ideal en un context lingüístic homogeni és més aviat l’excepció i no pas la norma. Els parlants,
generalment, solen conèixer més d’una varietat lingüística (o bé hi són exposats); sobretot en
el món contemporani, en què les societats es caracteritzen per fluxos continus i massius de
persones, per una gran interacció entre pobles diferents i per intercanvis regulars de missatges
(lingüístics) de tota mena en l’àmbit global.

L’atenció, per tant, es desplaça necessàriament —si més no des d’un punt de vista estrictament
sociolingüístic— cap al parlant-oient en un context multilingüe en què, en virtut de la
copresència de més d’un idioma, la competència individual es desdibuixa amb uns matisos que
es fan, tal vegada, de mal definir. El nostre enfocament parteix, doncs, del pressupòsit que el
parlant es caracteritza més aviat perquè posseeix una mena de competència múltiple, més o
menys equilibrada entre dos (o més) idiomes al seu abast (Cook 1993: 2-3). El repte de
l’investigador consistirà a esbrinar quin pes tenen els diferents idiomes tant en el terreny
individual (això és, en cada parlant) com en el col·lectiu (en la comunitat analitzada).

Allò que aquí ens interessa analitzar són, per tant, els parlants de l’Alguer com a comunitat
multilingüe, ben conscients que el grau de multilingüisme (i doncs de competència) en el seu
si pot variar de parlant a parlant.3 Així mateix, una comunitat es pot considerar multilingüe 
—en el sentit que dins el seu territori conviuen dues (o més) varietats lingüístiques—, però els
seus membres no necessàriament ho han de ser tots, o, millor dit, no ho han de ser tots de la
mateixa manera (Appel & Muysken 1987: 1-2). En altres paraules, l’Alguer és indubtablement
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2 Si voleu saber-ne més detalls, vegeu també Cabré & Rigau (1986: 11-13), Crystal (1997: 413), Swann (2004:
235), Viaplana (2000: 20-21) i White (1989).

3 Utilitzem aquí els termes bilingüe (i derivats) i multilingüe (i derivats) sense diferenciar-los semànticament:
ambdós es refereixen a individus (i/o comunitats d’individus) que, en certa manera, disposen de dos o més
idiomes.



una comunitat multilingüe, però no tots els seus habitants coneixen (de la mateixa manera) el
català (i/o el sard), ni tampoc tothom l’empra en totes les situacions comunicatives. 

2.1.2. Diferents tipus de competència bilingüe

La literatura ens proporciona prou informació per poder afirmar que hi ha diferents formes de
bilingüisme, diferents nivells de competències i, al capdavall, diferents comportaments
bilingües.4 Tot situant els parlants d’una comunitat qualsevol dins un contínuum d’habilitats
lingüístiques en dos (o més) idiomes (Crystal 1997: 364), es pot intentar —per meres
exigències teoricoexplicatives— d’agrupar-los en subgrups discrets. En un extrem del
contínuum podríem situar els parlants que tenen un control nadiu de dues llengües (Bloomfield
1933: 55-56);5 la qual cosa suposaria —si el context ho permet— també un ús alternat de les
dues varietats (Weinreich 1953: 1). A l’altre extrem, en canvi, hi podríem col·locar els qui
entenen una segona llengua (bé en el pla de l’escriptura, bé a nivell parlat o bé en ambdues
situacions), però ni la parlen ni l’escriuen —bilingües passius (Baetens-Beardsmore 1986: 20;
Berruto 1987: 34). Entremig, tota una sèrie de capacitats lingüístiques, les quals van des de
l’habilitat de manejar paraules —bilingües quasi passius— fins a una habilitat molt pròxima a
la dels nadius —semiparlants— (Dorian 1982: 26; Haugen 1953: 7; 1978: 4).

No cal dir que, individualment, en un moment donat de la història del parlant, només es podrà
donar un tipus d’habilitat lingüística, mentre que socialment, en el si de la comunitat, es
despleguen diverses competències alhora. En el cas de l’Alguer és fàcil suposar l’existència
d’una societat caracteritzada per un ventall molt gran de coneixements diversos. Aquests
coneixements estan repartits dins un contínuum en què, d’una banda, trobem els parlants
multilingües (italià-català/italià-sard/italià-català-sard), els quals tenen una competència més o
menys equilibrada en les dues, o les tres, llengües esmentades, mentre que, de l’altra, hi
trobem els bilingües passius, amb un grau receptiu molt mínim (epígraf 1.1.3 del capítol 1).
Amb el nostre estudi —i concretament en els capítols desenvolupats en aquesta part—, tot
partint de les capacitats lingüístiques de cada individu enquestat, intentarem donar compte de
la competència global de la comunitat lingüística algueresa.

Partirem de la hipòtesi que les capacitats lingüístiques dels algueresos són, en principi,
directament proporcionals a l’edat, a l’origen del parlant i/o al temps que fa que aquest/a viu a
l’Alguer: com més grans d’edat siguin, més elevades seran les competències tant del català
com del sard, i viceversa; de la mateixa manera, com més temps faci que viu a l’Alguer també
més elevades i completes seran les seves habilitats. Les dades que en aquesta part s’analitzen
confirmaran o desmentiran aquestes hipòtesis. 

2.1.3. La competència, el comportament i el context

Ara bé, el fet de ser bilingües i tenir unes habilitats productives no significa pas convertir
necessàriament aquestes habilitats en ús lingüístic. Els parlants, si el context no els és
favorable, poden veure frustrades les possibilitats de manifestar llurs competències en un
d’aquests dos codis. Un avi, posem per cas, en una realitat caracteritzada per un procés de
substitució lingüística en fase avançada com és el cas de l’Alguer, és possible que no disposi
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4 Si voleu tenir un resum de les diferents formes de bilingüisme, vegeu Baetens-Beardsmore (1986: Ch.1),
Bentahila (1983: 16-26), Hoffmann (1991: Ch.1) i Romaine (1995: Ch.1).

5 Tanmateix, aquesta es una situació molt teòrica, gairebé impossible que es doni en la realitat (Adler 1977: 6-7).



d’espais d’ús suficients per poder «executar» les seves habilitats en els dos (o més) idiomes
que té al seu abast. També és probable que, tot i la presència d’àmbits d’ús on pot utilitzar tant
una llengua com l’altra, a causa d’actituds negatives dominants envers un dels dos codis, el
parlant decideixi utilitzar-ne amb prevalença només un dels dos, l’italià en el nostre cas. 

En l’EULAL, aquesta discrepància entre coneixement i execució queda prou evident a partir
d’una anàlisi comparada entre els resultats de competències i usos. Així, per exemple, entre els
qui diuen que tenen una competència escalar emissora en alguerès de 5 cap amunt —és a dir,
una capacitat de parlar català bona, molt bona i òptima (vegeu els epígrafs 3.3. i 4.3)—, només
un 18,1 % declaren que parlen en alguerès amb els amics, contra un 58,5 % que diuen que
utilitzen l’italià. Més exemplificatiu encara és l’ús que fan del català els mateixos enquestats
quan van a un banc: en aquesta situació, només un 1,2 % manifesten que fan servir l’alguerès,
o predominantment l’alguerès. És clar, doncs, que les competències declarades no
necessàriament es converteixen en ús, a causa de la pressió que —se suposa— el context
exerceix sobre els parlants. Al marge, òbviament, del fet que les competències declarades no
sempre corresponen a la competència real, tal com veurem en el capítol següent.
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6 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.

Taula 2.1
Llengua que la persona enquestada que sap parlar 

alguerès parla amb els seus amics6

%

Italià o predomini de l’italià 58,5

Alguerès o predomini de l’alguerès 18,1

Sard o predomini del sard 1,6

Alternança de l’alguerès amb una altra llengua 19,9

Alternança de l’italià amb el sard 1,4

No ho sap / no contesta 0,5

Total 100,0

Taula 2.2
Llengua que la persona enquestada que sap parlar 

alguerès parla quan va a bancs

%

Italià o predomini de l’italià 92,4

Alguerès o predomini de l’alguerès 1,2

Alternança de l’alguerès amb una altra llengua 4,6

Alternança de l’italià amb el sard 0,4

No ho sap / no contesta 1,5

Total 100,0



El context té, per tant, un paper transcendental. No tan sols amb vista al comportament
lingüístic, sinó també amb vista a les competències. És a dir, tal com afirma Bastardas (1986:
16-17), les tres dimensions considerades —context, comportament, i competència— estan
estrictament connectades i s’influeixen mútuament. Així, tothom està d’acord a afirmar que:
1. Hi ha una correlació significativa entre el context i el comportament; 2. Hi ha una
correlació significativa entre el context i la competència; i 3. Hi ha una correlació
significativa entre el comportament i la competència. A partir d’aquestes consideracions,
podem avançar la hipòtesi que a l’Alguer el context no sembla que afavoreixi un ús
generalitzat ni del català ni del sard, i que a un progressiu menor ús d’aquestes varietats
correspon una progressiva pèrdua de la competència lingüística. Aquesta pèrdua de
competència, al seu torn, es converteix en un element inhibidor més de l’ús, tot tancant i
tornant a començar un cercle viciós.

2.2. Com es pot mesurar la competència

Fetes aquestes consideracions prèvies, cal preguntar-se ara de quina manera es poden mesurar
els coneixements lingüístics. Una primera indicació general ens la proporciona Mackey
(1968). L’elaboració metodològica del sociolingüista canadenc recolza sobre tres
argumentacions bàsiques, les quals, en certa manera, ja han estat considerades al llarg d’aquest
capítol. A saber: a) la competència s’ha d’entendre com a un conjunt d’habilitats diverses; b)
no totes les varietats lingüístiques són igualment apropiades o adequades per ser usades en
totes les situacions comunicatives; per tant, c) les habilitats lingüístiques de les llengües en
contacte no es desenvolupen, generalment, d’una manera semblant.7

Quant a les capacitats lingüístiques, Mackey ens diu que cal avaluar-les en diferents àrees.8

Una primera divisió s’estableix entre la comprensió i l’expressió; això és, entre la competència
passiva (entendre, llegir) i activa (parlar, escriure), atès que el parlant bilingüe no sempre
domina les quatre habilitats de la mateixa manera en ambdós idiomes. A més d’això, per cada
habilitat se suposen uns nivells diferents de coneixement (fonològic, gramatical, lexical,
semàntic, estilístic), ja que un parlant pot disposar, per exemple, d’un vocabulari molt ric però
tenir una pronúncia molt pobra, o bé tenir una bona pronúncia però una gramàtica
«deficitària». 

En el cas de l’Alguer, molts dels enquestats han declarat, per exemple, que saben parlar català
(capítol 3.1), i això —és molt probable—, pel sol fet que coneixen un cert nombre de lexemes
i frases fetes en aquesta varietat, sense dominar, però —suposem—, ni les regles bàsiques de
formació de paraules ni les regles sintàctiques per poder-les combinar. Altrament no
s’explicaria l’enorme distància que hi ha entre les competències declarades en aquesta part del
llibre i els usos tan minsos observats en els capítols 6, 7 i 8. Si bé l’ús està fortament
condicionat pel context (favorable/desfavorable), el cert és que a unes competències
lingüístiques tan elevades hauria de correspondre un ús també elevat, si més no dins de l’àmbit
familiar. La qual cosa, en canvi, no s’ha donat.
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7 Fixem-nos que aquest enfocament posa l’èmfasi més aviat en la relació entre coneixement i ús dels idiomes en
contacte, més que no pas en el coneixement en ell mateix. El concepte és expressat de manera explícita per
Mackey al començament del seu article, on afirma que el bilingüisme no és un fenomen de la llengua sinó una
característica del seu ús (Mackey 1968: 554).

8 Dins la mateixa línia teòrica, també cal situar MacNamara (1967).



Les declaracions dels enquestats foren, doncs, ajustades a la realitat només parcialment, en el
sentit que aquests parlants tenen la capacitat d’inserir mots o frases en alguerès dins un discurs
en italià —el que s’anomena alternança de codi (code-switching)— però no podrien portar
una conversa totalment en català ni disposen del conjunt d’habilitats descrites a 2.1.9 Per tant,
per poder disposar d’una fotografia prou clara de la competència general del parlant, caldria
avaluar no tan sols les habilitats sinó també els diferents nivells de coneixement, tal com ens
indica el quadre que es mostra a continuació.

Segons Mackey, per obtenir una descripció acurada de la competència d’un parlant bilingüe,
cal completar el quadre anterior mitjançant proves lingüístiques (tests).

2.2.1. Les proves de competència lingüística

Atesa la complexitat que suposa la competència lingüística —cosa que hem intentat esbossar
breument en els apartats anteriors—, elaborar proves vàlides, fiables i també econòmiques per
mesurar els coneixements lingüístics resulta força complicat. A més d’això, l’investigador s’ha
d’enfrontar amb tot un seguit de problemes —compartits amb tota investigació social— que
condicionen (o poden condicionar) els resultats de les proves. D’aquests problemes, en direm
factors condicionants. 

Entre d’altres, els factors condicionants en els processos de mesurament de les competències
podrien ser, per exemple, el background de cada subjecte investigat, i les percepcions que
aquest pot tenir de la realitat que l’envolta. Així, el valor 5, posem per cas, en una escala de
valors d’una prova d’autoavaluació lingüística és molt probable que no tingui el mateix pes per
a tots els enquestats: cadascú hi atorgarà un valor subjectiu sobre la base de les pròpies
experiències personals, de les xarxes de relacions que pugui tenir, del seu entorn cultural, etc.
També poden influir sobre els resultats factors puntuals i impredictibles, com ara la condició
mental de l’enquestat al moment de la prova, el seu estat emocional o bé diferències
idiosincràtiques relatives a la manera com diferents entrevistadors fan les entrevistes a
diferents subjectes (Bacham 1990: 164).

Arran d’aquestes consideracions, doncs, l’investigador ha d’enfocar la qüestió de les proves de
competència lingüística igual com s’enfrontaria a l’elaboració, la conducció i l’anàlisi de
resultats en qualsevol investigació del camp de les ciències socials. Per tant, tot i afinar
metodologies i mètodes d’investigació, l’investigador no ha de caure mai en el parany
d’interpretar els resultats com a absoluts; és a dir, no els ha d’interpretar en termes
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Competència (Nivells)

Fonològic/Gràfic Gramatical Lexical Semàntic Estilístic

Habilitats AB AB AB AB AB AB

Entendre

Llegir

Parlar

Escriure

(Mackey 1968)

9 El code-switching pot ser definit com l’alternança entre una varietat lingüística i una altra en el si d’una mateixa
oració i/o conversa (Malmkjær 1991: 62).



d’evidències objectives de les habilitats lingüístiques dels parlants analitzats. L’investigador
sap que els resultats obtinguts no són mai uns indicadors perfectes de les competències
lingüístiques, sinó que, senzillament, són uns indicadors; per tant, tots els resultats han de ser
sempre interpretats amb cautela, tal com farem en aquest estudi. 

2.2.2. Les tècniques d’avaluació

A causa de les dificultats que comporta definir la competència, diversos han estat els intents
d’afinar metodologies d’investigació. Així, també són diversos els estudis sobre coneixements
lingüístics que s’han portat a terme, tant pel que fa a l’aprenentatge de llengües estrangeres 
—en especial, l’anglès— com pel que fa a investigacions en contextos bilingües. Evidentment,
tots aquests estudis tenen limitacions, però també tots (o bé un gran nombre) són força útils a
l’hora de disposar d’elements indicatius sobre les competències dels parlants bilingües. Lado
(1961) i MacNamara (1967), entre d’altres, ens n’ofereixen una mostra prou significativa. 
Tant l’un com l’altre ens proporcionen diversos exemples de com cal investigar els
coneixements lingüístics en les diverses habilitats i a diferents nivells: des de tècniques 
per avaluar la pronúncia del parlant —com ara identificar determinats sons a partir de la veu
de l’investigador o bé d’una veu enregistrada— fins a proves de control d’habilitats
morfosintàctiques. 

Els instruments que es fan servir per mesurar els coneixements lingüístics són variats. Entre
d’altres, esmentem el word completion, word detection, reading speed, word meaning, picture
naming i word naming. Aquest últim s’ha explotat també a Catalunya i es coneix amb el nom
de prova d’enumeració lèxica. Per fer aquesta prova, és dóna als subjectes un tema —com ara
objectes de cuina, parts i òrgans del cos humà, coses per jugar, etc.— sobre el qual han
d’enumerar el màxim nombre de paraules relacionades en un temps determinat. Els exercicis
es duen a terme sobre els mateixos temes en tots dos idiomes, prou distanciats temporalment
perquè no s’influeixin mútuament. Al final, mitjançant una fórmula, es calcula un coeficient 
de competència d’un dels idiomes respecte de l’altre (Bastardas 1986: 20-21; Boix 1993: 
141-144).

2.2.3. La tècnica de l’autoavaluació emprada en el nostre estudi

Com es pot comprendre, proves tan específiques com la que acabem de descriure serien poc
econòmiques i difícils d’administrar si es plantejaven per a mostres numèricament consistents
i/o es pensaven per a una població que no fos la població escolar. Això vol dir, per tant, que
tècniques d’aquesta mena estan supeditades a estudis circumscrits, tant pel que fa al nombre
com pel que fa a les faixes grupals de persones a investigar. En canvi, una tècnica que és força
econòmica i fàcil d’administrar és la de l’autoavaluació, la qual, normalment, s’incorpora dins
de qüestionaris d’abast més ample. Raons de tipus pràctic, més que no pas estrictament
metodològic, «imposen» l’ús de la tècnica autoavaluativa de la competència. En la nostra
enquesta a l’Alguer, així com a la resta del domini lingüístic, s’ha optat per aquest criteri, ben
conscients de les seves limitacions.

Amb aquesta tècnica l’enquestat dóna el seu judici sobre el que ell/ella considera que és el seu
grau de competència lingüística en un determinat idioma, en el benentès que, en línies
generals, els enquestats són conscients de llurs habilitats i limitacions lingüístiques. En el
nostre cas específic, l’enquesta EULAL intenta investigar els coneixements lingüístics dels
algueresos mitjançant tres tipus de preguntes: 
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1. Vuit preguntes amb les quals es demana a la persona enquestada, al començament del
qüestionari, si sap alguerès o no i si sap sard o no:

P2a) (A TOTS) 
Voldríem saber el seu coneixement de l’alguerès. Entén l’alguerès, vostè, sí o no?
P2.b) (SI ENTÉN L’ALGUERÈS: CODI 1 EN P2.a)
A més d’entendre l’alguerès, el sap parlar, sí o no?
P2.c) (SI ENTÉN L’ALGUERÈS: CODI 1 EN P2.a)
El sap llegir, l’alguerès, sí o no?
P2.d) (SI SAP LLEGIR L’ALGUER S: CODI 1 EN P2.c)
El sap escriure, l’alguerès, sí o no?
P3a) (A TOTS) 
Voldríem saber el seu coneixement del sard. Entén el sard, vostè, sí o no?
P3.b) (SI ENTÉN EL SARD: CODI 1 EN P2.a)
A més d’entendre el sard, el sap parlar, sí o no?
P3.c) (SI ENTÉN EL SARD: CODI 1 EN P2.a)
El sap llegir, el sard, sí o no?
P3.d) (SI SAP LLEGIR EL SARD: CODI 1 EN P2.c)
El sap escriure, el sard, sí o no?

2. Una pregunta amb la qual es demana a la persona enquestada una avaluació de l’1 al 10 del
propi coneixement de l’alguerès:

P23 (A TOTS)
Ara, si us plau, avaluï el coneixement que té vostè del català en una escala que va des de 
l’1, que vol dir «gens ni mica», fins al 10, que vol dir «perfectament», pel que fa a entendre’l,
parlar-lo, llegir-lo, escriure’l. 

3. Una pregunta sobre el coneixement de llengües altres que l’alguerès, el sard i l’italià:

P77 (A TOTS)
Sense tenir en compte l’alguerès, el sard i l’italià, quines altres llengües diria vostè que pot
parlar de manera fluida?
CASTELLÀ, ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, ALTRES (ESPECIFIQUI-LES), NO EN
PARLA CAP MÉS, No ho sap / no contesta.

Als avantatges pràctics que l’autoavaluació suposa, cal contraposar-hi les limitacions. La
fiabilitat d’aquesta tècnica és afectada per diverses variables. D’entrada, és molt difícil que
l’investigador arribi a definir els diferents graus de coneixement d’una manera clara i uniforme
per a tots els enquestats, com ara «gens ni mica» i «perfectament». És, per tant, cadascú dels
subjectes qui, d’acord amb els seus paràmetres definidors, els atorgarà un valor subjectiu propi. 

En segon lloc, l’experiència sociolingüística personal de cadascú pot afectar l’autoavaluació: un
parlant es pot moure dins uns ambients (família, amics, agrupacions esportives, etc.) que, per
exemple, valoren positivament el codi minoritzat, tot i no utilitzar-lo com a llengua vehicular en
totes les situacions comunicatives. Es pot donar el cas que, en virtut d’aquesta mena de lleialtat
moral (vegeu l’epígraf 11.3 del capítol 11 de la tercera part) cap a la llengua en recessió, la
persona enquestada sobreavaluï els seus coneixements. En canvi, en altres ambients i sectors de
la població poden intervenir, en el moment d’autoavaluar-se, les actituds socials dominants
envers els codis en contacte. Així, si un dels codis gaudeix d’un baix reconeixement social, és
molt probable que el seu coneixement s’avaluï per sota dels valors reals.
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A l’Alguer, i a Sardenya en general, per exemple, l’italià gaudeix d’un reconeixement social
molt alt; però —també és veritat— en els últims anys, i en determinats ambients, es tendeix a
valorar molt positivament tot allò que és minoritari, ètnic, en extinció, etc., com ara les varietats
minoritàries algueresa i sarda. És, per tant, molt probable que les avaluacions sobre
coneixements lingüístics dels algueresos s’hagin vist afectades tant per l’una com per l’altra
variable. Saber exactament de quina manera i qui dels enquestats s’ha vist més afectat, ja es fa
més complicat. 

2.3. La competència comunicativa

Ara bé, al marge dels problemes de fiabilitat que l’autoavaluació comporta, la competència del
parlant analitzat no podrà ser mai definida d’una manera completa si no es té en compte el que
hom anomena la competència comunicativa. La competència comunicativa indica allò que un
parlant necessita saber per tal de poder usar un idioma de manera apropiada en determinades
situacions sociocomunicatives (Swann et al. 2004: 43). Així, si d’una banda la preocupació de
Chomsky era la competència del parlant-oient ideal, Hymes als anys seixanta i setanta, com a
sociolingüista, concentrava la seva atenció en les comunicacions contextualitzades i en les
normes que les regulen.

Un nen —ens diu Hymes (1972: 277-279)— pot fàcilment entendre i emetre qualsevol oració
gramatical en qualsevol idioma; posseir només aquesta habilitat, però, no fóra gens normal.
Un nen adquireix uns coneixements lingüístics, però també n’adquireix d’extralingüístics, els
quals li donen la possibilitat d’usar les oracions (gramaticals) que és capaç d’emetre d’una
manera apropiada i adequada. D’acord amb aquests coneixements, el parlant sabrà, per
exemple, quan ha de parlar i quan no ho ha de fer, sabrà què ha de dir, amb qui, quan, on i de
quina manera. Sense el domini d’aquestes normes d’ús, les regles gramaticals no tindrien gaire
sentit, atès que a un parlant se’l pot considerar com a tal només si els seus coneixements són
lingüístics i extralingüístics (Berruto 1987: 22-32).

En una realitat bilingüe, com la de l’Alguer, en una fase de recessió lingüística molt avançada,
i on tan sols un dels idiomes en contacte gaudeix d’una plena funcionalitat, hom considera que
no tothom té un grau de competència comunicativa elevat. És fàcil suposar, per exemple, que
les generacions més joves, tot i aprendre català, bé a l’escola bé mitjançant cursos
proporcionats per les diferents associacions culturals, arribaran a tenir una competència
necessàriament molt parcial. Al marge de les limitacions fonètiques i morfosintàctiques (que
també es donen), la falta d’espais d’ús limitarà de manera important l’aprenentatge de les
normes comunicatives. La falta d’ús, per tant, no solament perjudica la competència
lingüística sinó que, sobretot, la competència comunicativa, atès que aquesta més que no pas
l’altra s’adquireix mitjançant l’experiència social (Hymes 1972: 278).

És per això que Bachman (1990) ens proposa un model d’anàlisi de la competència, amb el
qual va més enllà de la simple competència en termes d’habilitats lingüístiques, tal com hem
vist en l’apartat 2.2. d’aquest capítol. El seu marc de referència, dins el qual analitza la
competència lingüística, està dividit entre «competència organitzativa» (Organizational
Competence) i «competència pragmàtica» (Pragmatic Competence). La primera fa referència
a totes les habilitats responsables de les estructures formals de la llengua, les quals permeten
al parlant reconèixer i emetre oracions gramaticalment correctes i també ordenar-les
correctament en la redacció de textos. La competència pragmàtica, en canvi, dóna raó de les
relacions que es donen entre les regles gramaticals interioritzades, els parlants i el context
comunicatiu (Bachman 1990: 87-90).
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A l’hora de dur a terme l’EULAL, s’han tingut en compte tots els aspectes metodològics suara
esmentats. Arran de les consideracions fetes, i per concloure aquest apartat introductori, cal
subratllar el següent: a) L’objectiu principal d’aquest estudi no és investigar les competències
lingüístiques dels algueresos, sinó tenir una visió més general de la realitat sociolingüística de
l’Alguer; b) No s’han elaborat tècniques per investigar de manera detallada els coneixements
lingüístics; c) Els resultats obtinguts són només uns indicadors de la que podria ser la
competència real dels algueresos, tant en català com en sard; d) No disposem de dades sobre
la competència comunicativa dels subjectes, però podem fer deduccions a partir dels resultats
sobre usos.
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Capítol 3

El coneixement global del català i del sard

Amb aquest capítol comencem a analitzar les dades relatives als coneixements que els
algueresos declaren que tenen tant de català com de sard. Es tracta de les competències
dicotòmiques i escalars, que analitzarem sense cap tipus d’encreuament. Partirem de l’anàlisi
dels coneixements dicotòmics en català per passar després a establir una comparació entre
català i sard. Finalment, mostrarem els coneixements escalars del català.

Com veureu, les xifres relatives a les competències declarades de català són espectacularment
elevades, cosa que, vista la situació sociolingüística global, ens ha portat a llegir les dades amb
una mica de «desconfiança». Arran d’això, hem treballat per intentar explicar unes
competències que certament no encaixen amb la realitat sociolingüística observada en conjunt.
Al final, les hem justificades (de manera plausible, esperem) a partir principalment de la
diferent interpretació que cada parlant podria donar dels conceptes «saber parlar, llegir, etc.».
Tanmateix, a aquestes raons, que s’exposen a continuació (3.1.1), s’hi afegeix també el fet que,
com que es tracta d’autoavaluacions, hi ha el perill que moltes de les xifres observades es
puguin considerar «dades inflades», en la mesura que (en molts dels casos) és probable que els
enquestats contestessin el que creien que l’enquestador volia sentir. 

3.1. Els coneixements en termes dicotòmics: català

Així, els resultats dels coneixements globals dicotòmics declarats per la mostra enquestada
són, pel que fa al català, en línies generals molt elevats. En efecte, quant a «entendre» i «saber
parlar», la majoria absoluta (90,1 % en un cas i 61,3 % en l’altre) declara tenir aquestes
habilitats, i només una mica menys del 50 % declaren «saber llegir»; finalment, un 13,6 % de
parlants declaren «saber escriure» en català, percentatge que també es pot considerar, en el cas
de l’Alguer —per la seva condició de comunitat lingüística catalanoparlant en clar procés
recessiu—, relativament elevat (vegeu el gràfic 3.1). 

Tot plegat, doncs, conforma unes dades altament (i sorprenentment) positives en favor de
l’alguerès, sobretot si es té en compte que la primera llengua o llengua inicial (és a dir, 
la llengua que els subjectes primer van parlar a casa) és, per a la majoria dels enquestats 
(59,2 %), l’italià (vegeu el gràfic 3.2).1 Això en principi indicaria que, tot i el procés de
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1 Tal com s’indica a Torres (2005: 12), hom defineix la llengua inicial (a vegades també primera llengua) com la
varietat lingüística que el parlant aprèn primer a casa: la llengua amb què la persona comença el seu recorregut
vital.



substitució lingüística considerat en el capítol 1 i comprovat a la segona part a partir de les
dades sobre l’ús a la llar, el context (extrafamiliar) en certa manera afavoreix l’aprenentatge
tant de l’alguerès com del sard. Aquesta afirmació, que les dades de l’enquesta en conjunt no
corroboren, dóna peu, si més no, al dubte. Per tant, caldrà analitzar a fons el fenomen —i,
sempre que ens sigui possible, intentarem fer-ho—, i esbrinar de quins coneixements
lingüístics declarats es tracta (quins són, per exemple, els valors del coneixement escalar) i
com es distribueixen aquests coneixements pels diferents grups socials (edat i origen,
sobretot). Però no tan sols això: en tot moment, a l’hora d’interpretar els resultats, caldrà
contrastar aquests valors amb als valors relatius a l’ús lingüístic que s’exposen a la segona
part.

Així, un 61,3 % d’enquestats que declaren que saben parlar l’alguerès —si bé, en un primer
moment, és un percentatge ben encoratjador— resulta molt sorprenent. Efectivament, aquesta
xifra se situa —si bé només mínimament— per damunt del percentatge d’algueresos que diuen
que tenen l’italià com a llengua inicial (59,2 %), i molt per sobre del 21,9 % d’enquestats que,
en canvi, diuen que tenen l’alguerès com a primera llengua. Per tant, si s’accepta l’enfocament
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Gràfic 3.1
Coneixement de l’alguerès. Percentatges2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Idescat

2 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.



descriptiu de la situació sociolingüística de la comunitat algueresa a partir d’una dinàmica
substitutòria, tal com hem exposat en el capítol 1, la xifra es converteix en una dada (si se’ns
permet l’expressió) «curiosa». 

Com pot ser que, en una situació en què el català es troba en clar procés recessiu (vegeu tota
la segona part), les persones enquestades que declaren tenir-ne competència emissora són tres
vegades més nombroses que els catalanoparlants inicials? Més endavant intentarem fer una
mica de llum sobre aquesta qüestió. De moment, deixeu que també es manifesti la sorpresa per
l’elevat percentatge de parlants que ha declarat «saber escriure» en català (13,6 %): tot i els
cursos d’alguerès (i català estàndard), de fet, a l’Alguer no hi ha encara una escolarització
massiva en català que justifiqui aquesta xifra, la qual, per bé que no és espectacularment
elevada, és tanmateix força significativa. 

Més endavant (vegeu l’apartat 3.3), matisarà aquests resultats dicotòmics l’estudi de les
competències escalars, en el qual, com veurem, les autoavaluacions dels algueresos sobre llurs
coneixements lingüístics es reparteixen, de manera bastant equilibrada, entre els diferents
nivells proposats. Resta, però, el fet que els percentatges dicotòmics suara esmentats es
presenten exageradament positius, en forta contradicció amb les declaracions relatives als usos
que analitzarem a la segona part del llibre. És potser oportú, per tant, començar a fer unes
primeres precisions.

3.1.1. Precisions

Una primera matisació dels resultats relatius a les autoavaluacions sobre coneixements es
planteja a partir d’una anàlisi de les dades concernents la «primera llengua», la «llengua
pròpia» i la «llengua habitual», tal com ens indica el gràfic 3.3 que es presenta a continuació.3
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3 Per llengua pròpia cal entendre la llengua d’identificació (la varietat amb la qual els parlants se senten més
identificats), mentre que la llengua habitual és la varietat que els parlants utilitzen més en el conjunt de les
situacions comunicatives. Finalment, la primera llengua (o llengua inicial) és, com s’ha explicat més amunt, la
varietat que els enquestats van parlar primer a casa. 
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Gràfic 3.2
Primera llengua. Llengua que la persona enquestada va parlar primer a casa

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Idescat



Com es pot observar, les dades destaquen una discrepància molt evident entre les declaracions
relatives a les competències (gràfic 3.1) i el gràfic 3.3. Si en el primer cas les dades ens
portaven a fer deduccions força positives amb relació al català i al sard, aquí, en canvi, el
predomini de l’italià és espectacular: els valors de l’italià creixen de manera exponencial a
partir de les dades relatives a la primera llengua, mentre que els de les altres dues varietats, de
manera especular respecte a l’italià, baixen. 

És molt important destacar que no solament la llengua habitual (això és, la llengua més
emprada en el conjunt de les situacions comunicatives) de la gran majoria d’algueresos (de
primera llengua catalana) ha esdevingut l’italià sinó que la llengua italiana és considerada,
també per la majoria, la llengua pròpia (és a dir, la llengua amb la qual —se suposa— més
s’identifiquen). Per tant, les preguntes que cal fer-se són: Per què els resultats relatius als
coneixements dels enquestats ens diuen que aquests tenen una competència remarcable en
català (i/o en sard), però llur llengua habitual és la italiana? On aprenen, doncs, el català (i/o
el sard), els algueresos? Per què l’aprenen? Amb qui? Com?… Al llarg del llibre també
intentarem donar raó d’aquestes qüestions, aquí només direm que la nostra sospita que es tracti
de dades «inflades» comença a trobar argumentacions que la sustenten.

Una altra consideració que cal fer és de tipus metodològic general, a la qual ja ens hem
referit en l’apartat 2.2 del capítol 2 d’aquesta primera part. A saber: els paràmetres
conceptuals, com ara els que fan referència a «entendre», «parlar», etc., varien de parlant a
parlant d’acord amb la seva perspectiva de la realitat. Així, per a un dels subjectes
enquestats «saber parlar» podria significar senzillament ser capaç de manejar paraules i
sintagmes, mentre que per a un altre podria voler dir tenir l’habilitat d’entendre i emetre
una infinitat d’oracions gramaticals en la seva llengua. D’acord amb aquestes dues
percepcions anteposades, tots dos subjectes caurien dins la mateixa categoria: per exemple,
els qui saben parlar català i/o sard. Tots convenim, però, que la diferència —en termes de
grau de competència lingüística objectiva— que es dóna entre tots dos és abismal. Fixem-
nos que, en principi, entre els subjectes que declaren saber parlar català a l’Alguer, hi
podríem incloure tant els qui han après català a casa com els qui tenen potser una bona
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competència entenedora, coneixen un bon nombre de lexemes, però no dominen, posem per
cas, les regles sintàctiques de l’alguerès.

Malauradament, els coneixements lingüístics —com a habilitats psicològiques— no són
directament mesurables. Pot ser que el subjecte investigat doni informació sobre les seves
competències lingüístiques que no sigui del tot certa, i l’investigador difícilment ho detectarà.
Per superar —si bé mínimament— aquesta limitació, i per «verificar» les declaracions dels
enquestats, es recorre, de vegades, a altres recursos metodològics. En l’enquesta que es va fer
a Catalunya (Torres et al. 2005), per exemple, les autoavaluacions sobre coneixements es van
contrastar amb l’ús observat a l’hora de respondre l’enquesta per part de les persones
interrogades. Aquest ús, si bé no coincideix necessàriament amb la competència màxima, va
ser d’ajuda per poder fixar un llindar mínim, atès que no es pot parlar una llengua sense saber-
la. Desgraciadament, en el nostre cas aquest criteri «verificador» no l’hem pogut aplicar, ja
que el qüestionari és monolingüe i l’únic idioma utilitzat pels enquestadors va ser l’italià
(apartat 1.3.2.3). Comptat i debatut, no ens queda més remei que interpretar els resultats
obtinguts a la llum de les informacions sociolingüístiques de les quals ja disposem i,
òbviament, analitzar-los amb molta cautela.

3.2. Els coneixements en termes dicotòmics: comparació entre el català i el sard

Si bé, per raons òbvies, són més baixos respecte als del català, els percentatges sobre els
coneixements dicotòmics del sard a l’Alguer també són (sorprenentment) positius (gràfic 3.4).
Un 69,6 % dels enquestats diuen que l’entenen, un 35,2 % declaren que el saben parlar, però,
el que sobretot crida més l’atenció són els resultats relatius a la competència «escolar» (llegir,
escriure): un 33,8 % dels enquestats declaren que saben llegir el sard, i un 15,3 % declaren que
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el saben escriure. Aquest últim percentatge —poc per damunt del 13,6 % de subjectes que
declaren saber escriure en alguerès— ens sembla exageradament elevat (o, millor dit, es fa
estrany que el percentatge relatiu a l’alguerès sigui —si bé de poc— més baix que el del sard;
en el benentès que, de tota manera, ambdós percentatges són objectivament molt elevats). I
podem afirmar això perquè a l’Alguer, des de fa més de vint anys, s’organitzen de manera
continuada cursos d’alguerès (i, en els últims anys, de català estàndard també) i les nombroses
associacions culturals són molt actives en aquest sentit, mentre que el sard no s’hi ha ensenyat
mai (de manera sistemàtica), ni hi ha, a l’Alguer, activitats culturals de promoció i divulgació
de la llengua sarda.

Pel que fa a l’ensenyament del català, cal recordar l’activitat molt meritòria de l’escola
d’alguerès Pascual Scanu. L’escola, fundada l’any 1982 per Don Josep Sanna, Don Antoni
Nughes, Don Joan Peana, Fidel Carboni, Nicolino Spirito, Vito Selva i Pasqual Mellai, ofereix
des de fa quasi trenta anys, i sense interrupcions, cursos d’alguerès (ortografia i morfosintaxi),
d’història i de literatura local. Els cursos de llengua es diferencien, d’acord amb l’alumnat, tal
com s’indica tot seguit: 1. Cursos per a mestres i professors; 2. Cursos per a estudiants; 3.
Cursos per a adults amb nivell d’estudis elemental. La mitjana d’estudiants matriculats als
cursos és d’uns cent individus cada any.4

També cal esmentar l’anomenat Projecte Palomba, amb el qual, des de fa uns quants anys, s’ha
introduït el català a les escoles maternals (fins als 5 anys d’edat) i primàries (dels 6 als 13 anys
d’edat) de l’Alguer. El Projecte Palomba va començar —de manera experimental— durant la
primavera del 1999, amb 52 classes. Les classes que durant el curs 1999-2000 es van
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4 La informació relativa a l’«escola d’alguerès» ens l’ha proporcionada el seu director, Antoni Nughes.
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incorporar al projecte van sumar 64. Per problemes informàtics, les xifres relatives al curs
2000-2001 s’han perdut, però hom suposa que el nombre de classes devia ser de 60. En el curs
2004-2005, les classes incorporades al Projecte Palomba ja eren 91, amb un nombre total
d’alumnes de 1.800.5 És evident que els qui per primer cop van poder aprofitar l’ensenyament
de català a l’escola encara no tenen 18 anys i, per tant, el nostre estudi no els inclou. Se’n podran
començar a monitorar els resultats obtinguts amb el Projecte Palomba d’aquí a uns deu anys.

El cert és que, veient les diferents activitats d’ensenyament desplegades en les dues varietats
lingüístiques (consistent, en el cas del català, i nul·la, en el cas del sard), resulta força complex
explicar a què es deu aquesta diferència significativa en favor del sard pel que fa a «saber
escriure». Podem intentar trobar-hi explicacions que la justifiquin; tot i així, però, no deixa de
ser un resultat, si més no, «anòmal». 

Una de les hipòtesis explicatives que es podrien avançar seria la que parteix de la base que el
procés de reinversió lingüística s’ha basat, principalment, en aspectes normatius ortogràfics i
no pas en la incentivació de l’ús oral de la llengua. D’una banda, l’alguerès ha estat fins avui
un codi (quasi) exclusivament oral, i, de l’altra, el debat a l’entorn de la normalització
lingüística s’ha concentrat (de manera desmesurada, segons el nostre punt de vista) en
qüestions de correcció-incorrecció ortogràfica, més que no pas a encoratjar les habilitats
emissores orals. Així, el rebombori del debat ha afavorit potser el desenvolupament en la
població d’una excessiva consciència normativa, la qual explicaria la diferència en negatiu
respecte al sard que aquí es posa de manifest.6

La distància que hi ha entre el percentatge dels enquestats que declaren «saber parlar» i els que
diuen «saber escriure» (tant el català com el sard) avalaria encara més el que acabem
d’afirmar. Si, d’una banda, la diferència entre els qui diuen que saben parlar alguerès i els qui
diuen que el saben escriure és d’un 47,7 %, de l’altra, la distancia entre les declaracions de
«saber parlar» i «saber escriure» sard és de només d’un 19,9 %. Això indicaria, des del nostre
punt de vista i tal com apuntàvem abans, que, precisament perquè a l’entorn del sard (encara)
no s’ha desenvolupat un fort debat normatiu, la distància entre oralitat i escriptura en sard és
potser percebuda pels subjectes com a irrellevant.7 En canvi, a causa d’unes preocupacions
normatives (exagerades), pel que fa al català, fer el pas de l’oralitat a la textualitat sembla que
resulta problemàtic.

3.2.1. La competència trilingüe

Un altre element significatiu que es desprèn a partir dels resultats dicotòmics sobre
competència és la (relativament) forta presència dins la comunitat algueresa de parlants
trilingües. Com era previsible, el nombre més consistent d’algueresos que diuen que saben
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5 La informació relativa al Projecte Palomba ens l’ha proporcionada Òmnium Cultural de l’Alguer, per mitjà d’un
dels seus membres, el senyor Luca Scala.

6 Consciència normativa «amplificada», a més a més, per la confusió creada, d’una banda, per la juxtaposició
incontrolada de dos models de llengua (l’estàndard de base central i un model restringit alguerès), de l’altra, per
no trobar acord sobre quin hauria de ser el model d’estàndard restringit, tot i la proposta avalada per l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC 2003; Scala 2003).

7 Cal dir, però, que el debat sobre l’estàndard sard (i, per tant, també sobre qüestions ortogràfiques) comença a
sortir fora dels ambients estrictament intel·lectuals i, a poc a poc, es va convertint en debat públic.



parlar tots tres idiomes se situa en la faixa d’edat dels 55 anys cap amunt (52 %), tal com ens
indica la taula 3.1, mentre que els percentatges minven a mesura que baixa l’edat.

A partir d’aquí, ens podríem atrevir a dir que la societat algueresa es caracteritzava, fins fa poc,
per un multilingüisme difús; però, també es podria especular que la distribució social d’aquest
trilingüisme declarat és expressió evident d’un procés dinàmic (i a la vegada transitori)
d’adquisició i abandó lingüístic —català i sard, respectivament— per part dels immigrats, al
llarg de dues generacions. És a dir, els nouvinguts mantenen llur varietat dialectal i alhora
aprenen l’alguerès; els fills, però, en línies generals, només adquiriran (parcialment) una de les
dues llengües, o cap, tot convertint-se en bilingües (passius) o monolingües en italià. 

3.3. El grau de coneixement del català

Ja hem comentat en l’epígraf 1.3.2 que el qüestionari de l’EULAL no solament incloïa
preguntes de tipus dicotòmic, sinó també una de coneixement gradual. A la pregunta 23 es
demanava als enquestats que avaluessin el seu nivell de coneixements de català. Mitjançant una
escala de valors, els subjectes enquestats s’atorgaven un grau de coneixement de català, que
oscil·la entre els nivells 1 («gens») i 10 («perfectament»), per a cada habilitat lingüística. Els
resultats obtinguts mitjançant aquesta pregunta ens permeten afinar una mica més l’anàlisi de
les competències i matisar d’aquesta manera les dades sobre coneixement de tipus dicotòmic.8

Pel que fa a «entendre», observem que un alt percentatge d’enquestats —comparat amb la resta
d’habilitats— declaren que tenen un nivell de comprensió màxim —nivell 10— (48,1 %). Un
altre 51,9 % es reparteixen entre el nivell 1 i el nivell 9, amb xifres relativament elevades del
nivell 5 cap amunt (vegeu el gràfic 3.6). Tant l’alt percentatge d’enquestats que, a partir de les
preguntes dicotòmiques (gràfic 3.1), declaren que entenen l’alguerès, com l’alt nivell de
comprensió evidenciat per la prova escalar s’han d’analitzar, potser, entre d’altres
perspectives, a la llum de les característiques estructurals de les llengües en contacte: els tres
principals idiomes en contacte a l’Alguer són varietats romàniques i, per tant —se suposa—,
amb un cert grau de mútua intel·ligibilitat. Això, evidentment, afavoreix no tan sols la
capacitat objectiva d’entendre’s mútuament, sinó també les percepcions generalitzades, dins 
la comunitat algueresa, d’una fàcil comprensió de les varietats en contacte.

El percentatge de persones enquestades que declaren que tenen nivells elevats d’habilitats
lingüístiques minva quan ens desplacem cap a l’habilitat emissora (tot i observar que hi ha un
39,5 % de persones enquestades que declaren que tenen un nivell 10 de competència oral
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8 Es oportú recordar al lector que les dades aquí analitzades són relatives als enquestats que han respost sí a la
pregunta sobre coneixements dicotòmics. Per tant, els percentatges no es refereixen a la mostra global.

Taula 3.1
Competència trilingüe per faixes d’edat
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De 18 a 34 anys 18

De 35 a 54 anys 31
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activa). L’altre 55 % està repartit entre els nivells 2 i 9, amb un 28,6 % inclòs entre el valor 1
i el valor 6. Sembla evident, doncs, que entre els qui diuen que saben parlar català només una
mica més d’un terç disposen de la competència òptima. 

Si agrupem les deu categories del gràfic 3.6 (és a dir, els valors de l’1 al 10) en tres faixes
diferents (de l’1 al 3, del 4 al 7 i del 8 al 10), efectivament, els qui declaren que tenen el nivell
de competència més elevat són el 38,4 % del total (vegeu la taula 3.2). I això vol dir que
sembla que hi ha encara dins la societat algueresa, tot i el procés de substitució lingüística en
curs, contextos i/o nuclis de parlants que podríem anomenar —amb vista a afavorir el procés
d’aprenentatge del català— dinamitzadors. Una política lingüística atenta els hauria
d’identificar i considerar a l’hora d’elaborar estratègies normalitzadores.

Això que acabem de dir troba suport empíric en el fet que, pel que fa a la competència
entenedora, els percentatges dels qui declaren que tenen una capacitat d’entendre el català
màxima són la majoria absoluta (el 64,3 %). Això vol dir que, en principi, el planificador
lingüístic tindria una bona base de parlants, si més no passius.

Finalment, les competències màximes baixen significativament —com era previsible— en les
habilitats lectores i d’escriptura, on només un 15,7 % diuen que saben llegir perfectament
l’alguerès i un 6,7 % declaren que el saben escriure també perfectament.
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Taula 3.2
Coneixement escalar segons el nivell d’alguerès

Nivell L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

D’1 a 3 9,7 28,4 46,1 75,1

De 4 a 7 26,1 33,2 38,2 18,2

De 8 a 10 64,3 38,4 15,7 6,7
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Capítol 4

La distribució social dels coneixements 
de català i sard

En els apartats següents intentarem donar raó de la distribució dels coneixements de català i
sard d’acord amb cinc variables: el sexe dels informadors, l’edat, l’origen de l’enquestat,
l’origen dels familiars (pares i avis) i el grau d’instrucció. Els encreuaments s’establiran tant
amb els resultats dicotòmics com amb els escalars, encara que s’ha optat per utilitzar els
primers de manera prioritària.

4.1. Coneixements i sexe

Aquí reproduïm els resultats relatius als coneixements amb relació al sexe d’una manera
principalment descriptiva. Consideracions massa detallades a l’entorn de les diferències de
competències lingüístiques entre homes i dones ens conduirien a una discussió excessivament
teòrica, poc rellevant en el nostre cas concret. Per tant, ens limitarem a constatar simplement
el que ens diuen les dades i a fer consideracions molt circumstancials.

En línies generals, cal destacar un cert predomini dels homes pel que fa a les competències tant
de l’alguerès com del sard, si bé no es constaten distàncies que cridin particularment l’atenció
(en general, s’observa una mitjana d’un 5 % més d’homes que declaren conèixer l’alguerès i
el sard). Així, pel que fa al català, tenim un 92,8 % d’homes que l’entenen contra un 87,7 %
de dones; un 66,6 % d’homes que declaren que el saben parlar contra un 56,4 % de dones; un
50,7 % d’homes que el llegeixen i un 17,2 % que l’escriuen, mentre que les dones se situen en
un 42,6 % i un 10,1 % respectivament (vegeu la taula 4.1 per a les dades relatives al català i la
taula 4.2 per a les dades relatives al sard).

Aquesta lleialtat de les dones cap a la varietat més prestigiosa (l’italià en el nostre cas) sembla
que és una tendència general, comprovada en altres situacions de contacte de llengües. Alguns
estudis sociolingüístics, efectivament, demostren que les dones són més lleials a les varietats
estàndards (Cameron 1989: 4-5; Coates 1993: 67-68; Deuchar 1989: 27). En altres mots, les
dones estan més disposades a adoptar la llengua (o la pronúncia, en casos de contacte
dialectal) legitimada, i la raó d’això —ens diu Bourdieu (1982: 35; 1991: 50)— es deu a la
divisió tradicional del mercat laboral, que ha convertit el gènere femení en especialista dels
consums. 

En el nostre cas concret, aquest predomini dels homes pel que fa als coneixements tant de
català com de sard, i la sensibilitat més gran al prestigi social de l’italià per part de les dones,
es poden intentar explicar també a partir del tipus d’estructura socioeconòmica de la societat
sarda. Tot i que observem, avui, una clara emancipació de la dona en el si de la comunitat en
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qüestió, la marcada diferenciació de rols entre els dos sexes que caracteritzava la societat
algueresa fins fa uns quants anys va arrossegant diferències pel que fa tant als coneixements
com als comportaments lingüístics. Així, compartim (retrospectivament) l’argumentació que,
en aquest sentit, dóna Maria Grossmann:

Es podria interpretar la major sensibilitat al prestigi social correntment reconegut a l’italià i la
consegüent aspiració al seu ús per part dels subjectes femenins (i, per tant, el sentit
d’inferioritat més accentuat en relació amb el codi «dialectal»), tenint en compte el lloc que
aquestes ocupen en una societat en la qual els papers atribuïts als dos sexes, dins i fora de la
família, són encara rígidament estructurats i distints i, en conseqüència, són diverses les
actituds i els comportaments que s’espera d’ells. Les noies tenen menys «llibertat» que llurs
coetanis mascles i són inserides en una xarxa menys àmplia de relacions amicals, de solidaritat
i complicitat, també lingüístiques. Llurs canals principals de socialització són la família, els
mitjans de comunicació i l’escola, precisament els que imposen més l’adhesió al codi de més
prestigi social (Grossmann 1983: 141).

Ara bé, tot i compartir el punt de vista de Grossmann segons les possibles divisions entre
homes i dones fins a un passat recent, els rols que avui dia despleguen els dos sexes en la
societat sarda ja no són tan «rígidament estructurats i distints», tal com indicàvem més amunt.
Ja no podem situar les dones dins unes xarxes de socialització tan marcadament diferents de
les dels homes. Hem de suposar, per tant, que o bé hi ha avui també altres raons al darrere
d’aquesta discrepància, o bé només es tracta de diferències que es donen només entre els grups
d’edat més grans (és a dir, els més afectats per una societat amb rols de gènere ben

52

1 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.

Taula 4.1
Coneixement de l’alguerès per sexe1. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Home 92,8 66,6 50,7 17,2

Dona 87,7 56,4 42,6 10,1

Total 90,1 61,3 46,5 13,6

Taula 4.2
Coneixement del sard per sexe. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Home 74,6 38,1 35,3 17,8

Dona 64,9 32,5 32,5 13,0

Total 69,6 35,2 33,8 15,3



diferenciats). Això no ens és fàcil de comprovar, atès que les submostres de joves que declaren
que saben català són tan petites que no ens permeten fer consideracions adequades en aquest
sentit.

4.2. Coneixements i edat

4.2.1. Els coneixements dicotòmics

L’eix de l’edat és, en sociolingüística, una variable particularment significativa per poder
comprendre les trajectòries dels canvis lingüístics. Ens proporciona elements d’importància
considerable que ens permeten avaluar els processos de substitució i manteniment lingüístics
en comunitats multilingües (amb conflicte lingüístic). Dit d’una manera molt banal, però
entenedora, podem afirmar —a partir d’una anàlisi longitudinal a través dels diferents grups
d’edat— que, normalment, les generacions més grans (de parla catalana, en el nostre cas)
representen els estadis anteriors al conflicte lingüístic, mentre que les joves ens proporcionen
indicis significatius de la direcció del procés de canvi (Boix & Vila 1998: 76-77). A partir
d’aquestes consideracions, en l’apartat 2.1.2 del capítol 2 d’aquesta part suposàvem que les
habilitats lingüístiques dels algueresos, tant en català com en sard, eren directament
proporcionals a l’edat. És a dir, com més grans d’edat eren els subjectes, més elevades i
completes eren les competències, i a l’inrevés. Les dades, en principi, confirmen aquesta
hipòtesi, tal com demostra el gràfic 4.1 que teniu a continuació. 

Les dades que s’exposen al gràfic 4.1 ens diuen bastant clarament que, en el conjunt de les
habilitats lingüístiques (tret de l’entenedora), es dóna una demarcació força clara entre, 
d’una banda, els dos grups dels enquestats més grans d’edat i, de l’altra, els dos dels més
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2 Les xifres que aquí s’exposen fan referència a les submostres dels totals que teniu a la base de la taula. És a dir,
es tracta només dels enquestats que han contestat sí a les preguntes sobre habilitats lingüístiques.
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petits.3 Entre les dues faixes d’edat dels parlants més grans (45-64 i 65 i més), s’observa una
certa uniformitat de les dades: els percentatges dels algueresos que declaren que tenen
competències en alguerès no varien (gaire) d’un grup d’edat a l’altre. En canvi, dels 44 anys
enrere la pèrdua de parlants competents és força significativa i (quasi) abrupta: passem, per
exemple, d’un 69,7 % d’enquestats grans d’edat a un 47,2 % d’enquestats més joves que diuen
que saben parlar català. Això vol dir que (tot i l’absència de parlants competents també entre
les generacions més grans) els senyals més clars dels trastorns sociolingüístics que descrivíem
en l’epígraf 1.1.3 del capítol 1 comencen a manifestar-se entre la generació de parlants que
avui tenen uns 45 anys d’edat, tal com ens indiquen les xifres relatives a les habilitats
dicotòmiques declarades. Aquests senyals, que marquen l’inici d’un procés de substitució en
curs, es faran més evidents a partir dels comportaments lingüístics declarats que analitzarem a
la segona part d’aquest volum. 

En definitiva, el que s’ha pogut constatar a partir dels resultats de les competències per edats
fonamentalment és el següent:

1. Els resultats sembla que confirmen la tendència cap a la substitució lingüística exposada
en el capítol introductori: les habilitats creixen proporcionalment amb l’edat (vegeu el
gràfic 4.1). A la vegada, no es veu cap senyal que indiqui una reinversió del procés
(efectivament, no podria ser d’una altra manera, atès que no es donen canvis contextuals
objectius que la justifiquin). En realitats en què el procés substitutori tendeix a la
reinversió, gràcies a polítiques lingüístiques normalitzadores, es dóna generalment el cas
contrari: els coneixements de la varietat anteriorment en recessió són inversament
proporcionals a l’edat (o bé equitativament distribuïts). A Catalunya, per exemple,
l’EULC-03 (Estadística sobre Usos Lingüístics a Catalunya 2003) demostra que els
coneixements del català són pràcticament sempre més elevats com més jove és el grup
analitzat (Torres 2005: 33-35).

2. Les habilitats d’escriptura i lectura també són més elevades a mesura que s’avança en
l’edat. I això vol dir que els parlants que més s’acosten a les «normes ortogràfiques i
gramaticals», és a dir, els principals usuaris de cursos de llengua, sembla que són més aviat
els adults. Això vol dir també que no hi ha lleialtat lingüística —i, per tant, interès— cap a
la llengua en recessió per part de les generacions més joves. El valor simbòlic de l’alguerès
en les percepcions del jovent —cal deduir, doncs— és ben mínim. 

4.2.1.1. El català i les repercussions del mercat lingüístic

Tant el baix poder simbòlic de l’alguerès com l’abandó lingüístic consegüent es poden intentar
enfocar a partir d’una perspectiva mitjançant la qual la llengua és vista com una eina d’acció i
poder dins un mercat (lingüístic) unificat, a partir del qual tot intercanvi lingüístic és
interpretat en termes de relacions de poder simbòlic. Dins aquest marc, les expressions
lingüístiques són considerades no tan sols tires fòniques que el parlant codifica i descodifica
per meres exigències comunicatives, sinó que esdevenen també indicadors de riquesa o
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3 Pel que fa a la competència entenedora, hom pot observar que aquesta es distribueix de manera més o menys
uniforme entre tots els grups d’edat. I això vol dir que la gran majoria d’algueresos comprenen, al marge de l’edat,
el català. Ja hem comentat que això es podria explicar (a banda del fet que arribar a entendre un idioma resulta
sempre més fàcil que no pas parlar-lo) a partir de la proximitat estructural entre les varietats en contacte, cosa que
facilitaria, si més no, una certa comprensió generalitzada del català. En altres mots, conèixer l’italià (i el sard)
afavoreix sens dubte també la comprensió de l’alguerès.



pobresa —per ser avaluats— i d’autoritat —per ser creguts i obeïts. Qualsevol senyal
lingüístic associat amb riquesa i autoritat tindrà un pes simbòlic que no pot no tenir
repercussions positives sobre (part de) la comunitat lingüística (Boix & Vila 1998; Bourdieu
1982: 59-60; 1991: 37-76). 

Tant les forces de poder que controlen les institucions com les que controlen el sistema social
de comunicació de masses es caracteritzen perquè disposen (i fan servir) d’una gran quantitat
de capitals simbòlics, els quals difonen (però sobretot legitimen) les pràctiques socials: la
manera de vestir, la manera o les maneres de parlar, els hàbits alimentaris, les percepcions i els
valors, la consciència històrica i identitària, etc. (Boix & Vila 1998: 141). Com a resultat,
tendirem a seguir les pràctiques comportamentals legitimades que generen acceptació i no pas
rebuig social (Bastardas 1991: 42). Aquestes pràctiques socials —dins les quals també
s’inclouen les interaccions lingüístiques— «s’imposen» durant un (llarg i lent) procés
d’aprenentatge, caracteritzat per la presència de sancions socials (Bourdieu 1982: 36; 1991:
50-51). 

Que les generacions més joves coneguin (i parlin) l’italià molt millor (i més) que el català i/o
el sard respon a imposicions directes —mitjançant, per exemple, el sistema educatiu—, però,
també, al valor que aquesta varietat ha adquirit en el mercat lingüístic. Dins el mercat
lingüístic italià (i global), del qual l’Alguer forma part, els models de referència de les noves
generacions són, prioritàriament, els que són transmesos per les estructures institucionals (de
la màquina burocràtica-administrativa-econòmica de l’Estat). Aquests models de referència
són proposats i difosos pels grans i poderosos mitjans de comunicació de masses, i són
vehiculats a través de codis lingüístics com ara l’italià i/o l’anglès, amb els quals les varietats
algueresa i sarda es mesuren constantment. 

A partir d’aquesta confrontació dins el mercat, l’italià (i/o l’anglès) en surten més ben valorats,
de tal manera que les joves generacions (i les dels seus pares) són més propenses a «invertir»
en aquestes varietats perquè el seu «valor adquisitiu» és més gran que el de l’alguerès i del
sard: amb l’italià i l’anglès faig una inversió segura en el futur (socioeconòmic i professional)
dels meus fills, amb l’alguerès, no. I aquesta percepció que els parlants tenen de les varietats
en contacte es fonamentaria en els processos de legitimació de les llengües oficials, tal com
ens ho il·lustra Bourdieu:

Cet effet d’imposition de légitimité est d’autant plus grand —et les lois du marché d’autant
plus favorables aux produits proposés par les détenteurs de la plus grande compétence
linguistique— que l’usage de la langue légitime s’impose avec plus de force, c’est-à-dire que
la situation est plus officielle, donc plus favorable à ceux qui sont plus ou moins officiellement
mandatés pour parler, et que les consommateurs accordent à la langue légitime et a la
compétence légitime une reconnaissance plus totale (mais relativement indépendante de leur
connaissance de cette langue) (Bourdieu 1982: 64)

Tanmateix, en el nostre cas, una part de la població adulta, no tan afectada pels nous referents
socioculturals (situada, en certa manera, entre allò que és nou, modern i exogen, i allò que és
tradicional i autòcton), tendeix a acostar-se a la varietat minoritària. I ho fan, per exemple,
participant en classes de llengua (tot i no parlar l’alguerès ni amb els fills ni amb els néts), les
quals es converteixen, més aviat, en el mitjà socialment menys conflictiu amb el qual hom
ostenta la pròpia fidelitat lingüística. 

El 34,7 % d’algueresos de 65 anys i més que declaren que saben escriure en alguerès, contra
només un 3,5 % dels enquestats més joves (18-29), és una mostra d’aquesta manera de
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reivindicar un paper social diferent de l’alguerès per part de la població adulta (encara, en
certa manera, vinculada a la llengua); és a dir, demostrar fidelitat a la varietat minoritzada
sense comprometre’s (gaire), però, a utilitzar-la amb els fills i/o néts. D’altra banda, la
discrepància entre parlants adults i joves en les competències «escolars» (llegir i escriure)
s’interpreta com un senyal bastant obvi del fet que l’alguerès va perdent interès entre les
generacions més joves.

4.2.1.2. El mercat catalanoparlant

A partir de l’enfocament que veu la llengua com una eina d’acció i poder dins un mercat
unificat, no podem passar per alt les oportunitats que (en principi) podria tenir l’alguerès dins
un mercat unificat català (Chessa 1994).4 La nova conformació de la Comunitat Europea, la
caiguda de les barreres comercials entre els estats que en formen part, l’afebliment de les
fronteres estatals internes a la Comunitat, la facilitat cada vegada més gran que les persones
tenim de viatjar (pensem, per exemple, en el fenomen dels vols de preu barat), etc., són
mostres de la possibilitat real de crear un nou mercat català. I, llevat que per a les transaccions
dins aquest nou mercat s’opti per utilitzar l’anglès (ja ho sabem, els mercats són racionals i
ignoren els romanticismes lingüístics), el valor instrumental i simbòlic del català a l’Alguer
(però no tan sols a l’Alguer), gràcies a unes noves necessitats lingüístiques, podria canviar
enormement.

I la veritat és que els primers tímids senyals de les repercussions lingüístiques que aquest nou
mercat podria portar a l’Alguer ja comencen a fer-se evidents. Pensem, per exemple, en els
menús redactats en català d’alguns restaurants, o en les guies turístiques també en català,
pensats segurament per a un mercat més ample que no pas el local. O pensem també en el fet
que, juntament amb l’anglès, es pot sentir parlar català a les botigues amb clients catalans, a
les empreses de lloguer de cotxes i a gairebé totes les empreses comercials relacionades amb
el turisme, on el català es va convertint en una eina útil per al negoci.

Tanmateix, el cinisme que regula les lleis de mercat determina una situació lingüística que
podríem definir de perversa.5 Què vol dir això? Què podria tenir de pervers la nova realitat
lingüística algueresa? Doncs, que hem observat la tendència a adquirir i a usar (en sectors
socioeconòmics concrets) una varietat de català que s’acosta més aviat a l’estàndard de base
central i, consegüentment, tendeix a allunyar-se de la varietat tradicional de l’Alguer. En altres
mots, el nou mercat no sembla «disposat» (per raons d’oportunisme econòmic, potser) a aturar
l’abandó de l’alguerès, però sí a afavorir el desenvolupament d’una nova varietat de català. Per
això parlem de perversió lingüística.

I les raons que, des del nostre punt de vista, explicarien el desenvolupament d’aquest fenomen
són, fonamentalment, dues: 1. La distància estructural que hi ha entre l’alguerès i la resta de
varietats dialectals de català (vegeu, per exemple, Alegre 1991: 147; Blasco 1984a: 5; 1984b:
167; Corbera 2003: 321); i 2. L’absència de parlants competents en alguerès dins les faixes
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4 Aquí cal anar molt en compte perquè allò que suposem i que hom pot definir com a mercat unificat català té
unes connotacions ben diferents del mercat unificat de l’Estat, dins el qual domina la llengua oficial, obligatòria
en els espais oficials (Bourdieu 1982: 27).

5 No disposem de dades empíriques que refermin el nostre punt de vista. Tot el que direm, doncs, sobre el que pot
ser definit com un fenomen de perversió lingüística és fruit de meres especulacions sobre la base d’observacions
casuals de l’autor. Caldrà, per tant, que el lector prengui tot el que direm amb molta cautela.



més joves de la població. Això vol dir que, dins un mercat on els algueresos són bàsicament
els «venedors», resulta molt més convenient econòmicament, més productiu i immediat,
utilitzar una varietat lingüística que no determini problemes d’intercomprensió mútua. Aquest
procés d’adopció d’una nova varietat de català, a més, troba terreny fèrtil perquè molts dels
algueresos implicats en les «transaccions» no tenen coneixements d’alguerès i, per tant, no en
són condicionats (ni fonèticament, ni morfosintàcticament). I semblaria que el resultat d’això
és que els algueresos (joves italòfons inicials), en comptes d’aprendre en primer lloc la varietat
local de català, n’adquireixen directament una de nova, que és molt més útil.

En definitiva, el nou mercat i la presència del català com a eina d’interacció per intercanviar-
se béns de diferent tipus adquireixen totes les característiques d’un remei pal·liatiu per a la
solució del problema de la substitució lingüística del català a l’Alguer. La nova varietat
adquirida per alguns algueresos complirà, així, només unes quantes funcions (comercials) molt
específiques. És molt difícil, però, que es transmeti de pares a fills, o que s’utilitzi en les
interaccions de cada dia entre algueresos. En tot cas, fóra una varietat «aliena» a la comunitat
algueresa, ja que no es tracta de la varietat tradicional del territori; i no podríem parlar, per
tant, de recuperació de l’alguerès sinó de substitució dialectal. En altres paraules, el nou
mercat podria ser beneficiós per al català com a llengua històrica, però no tant per a l’alguerès
com a varietat d’aquesta. Per tant, al costat d’un mercat global català, caldrà (re)construir
mercats alternatius locals en què la varietat algueresa (re)adquireixi espais vitals i, doncs,
legitimitat.

4.2.1.3. El sard

Les xifres relatives als coneixements dicotòmics del sard (les que mostra la taula 4.4), si bé
estan en línia amb les de l’alguerès quant a pèrdua de parlants competents a mesura que
baixa l’edat, destaquen, respecte de les de l’alguerès, perquè presenten dues diferències
importants. En el cas del sard, en efecte, els percentatges de parlants que declaren que tenen
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Taula 4.3
Coneixement del sard per edats. Percentatge

Grups d’edat L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure Total

De 18 a 29 anys 47,6 22,6 16,7 3,5 100,0 

De 30 a 44 anys 71,8 30,5 30,9 10,9 100,0 

De 45 a 64 anys 78,3 39,5 40,6 17,8 100,0 

De 65 anys i més 74,7 51,5 47 34,7 100,0 

Total 69,6 35,2 33,8 15,3 100,0

Taula 4.4
Coneixement de l’alguerès i del sard per edats. Percentatge

De 18 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més

Competència alguerès sard alguerès sard alguerès sard alguerès sard

L’entén 86,6 47,6 90,5 71,8 92,9 78,3 87,2 74,7

El sap parlar 47,2 22,6 56,1 30,5 69,7 39,5 69,8 51,5

El sap llegir 25,6 16,7 39,2 30,9 58,7 40,6 58,8 47,0

El sap escriure 5,5 3,5 9,5 10,9 17,6 17,8 22,6 34,7



competències en sard ja baixa a partir del segon grup d’edat (45-64 anys); a més, la pèrdua 
de parlants competents és més significativa que no pas en el cas de l’alguerès. És a dir, 
d’una banda, no es constata la mateixa uniformitat en les dades dels dos grups d’enquestats més
grans d’edat que, en canvi, constatàvem més amunt en el cas de l’alguerès; de l’altra, s’observa
un declivi de parlants competents més significatiu respecte de l’alguerès (vegeu la taula 4.5). 

I això pot voler dir dues coses: 1. El procés d’abandó del sard a l’Alguer és més incipient (i
més ràpid) que no pas el del català; i 2. El context extrafamiliar no sembla, en general, gaire
favorable a l’aprenentatge del sard. En definitiva, la correlació positiva entre context,
comportament i competències de la qual parlàvem en l’epígraf 2.1.3 sembla que es decanta
més —i per raons òbvies— cap al costat del català. És a dir, no sembla que el context ofereixi
gaires oportunitats, fora dels cercles familiars, per a l’ús del sard; les interaccions són, per tant,
majoritàriament en italià i/o en català i, consegüentment es van perdent parlants competents en
sard més que no pas parlants competents en alguerès (que també minven, però amb ritmes
diferents).

4.2.2. Els coneixements escalars

Resulta sociolingüísticament molt profitós desgranar la relació que hi ha entre l’edat i les
competències escalars en català. Les taules 4.6, 4.7, 4.8 i 4.9, que teniu a continuació,
constaten clarament que la majoria d’algueresos amb les competències de català més elevades
(8-10) pertanyen als grups més grans d’edat. I això no tan sols pel que fa als coneixements
orals («entendre» i «parlar») sinó també quant a les competències «escolars» («llegir» i
«escriure»). Així, la relació que s’estableix entre competències i edat és, en termes generals,
inversament proporcional: els coneixements pugen a mesura que augmenta l’edat, i a l’inrevés.
Tot i així, pel que fa a les competències receptora i emissora, el grup més jove (18-29) sembla
que es col·loca en la categoria del mig (valors 4-7), mostrant uns bons coneixements de
l’alguerès oral. 
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Taula 4.5
Entenen l’alguerès escalar segons grups d’edat. Percentatge

Grups d’edat D’1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Total

De 18 a 29 anys 13,2 44,3 42,5 100,0 

De 30 a 44 anys 9,7 27,0 63,4 100,0 

De 45 a 64 anys 7,1 20,4 72,5 100,0 

De 65 anys i més 11,2 12,3 76,5 100,0 

Total 9,7 26,1 64,3 100,0

Taula 4.6
Saben parlar l’alguerès escalar segons grups d’edat. Percentatge

Grups d’edat D’1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Total

De 18 a 29 anys 34,3 50,8 14,7 100,0 

De 30 a 44 anys 30,1 43,6 26,3 100,0 

De 45 a 64 anys 25,3 21,6 53,1 100,0 

De 65 anys i més 24,6 17,9 57,5 100,0 

Total 28,4 33,2 38,4 100,0



4.3. Coneixements i origen de les persones enquestades

En el capítol 1 ja hem parlat, en termes generals però força detingudament, de l’origen dels
parlants i del fenomen migratori a l’Alguer. Hi hem volgut dedicar un espai dins el capítol
introductori perquè la qüestió de les migracions —com s’ha evidenciat— és clau a l’hora
d’entendre la realitat sociolingüística de l’Alguer. Per a més precisions sobre el tema, doncs,
us remetem a l’apartat 1.1 del capítol 1. Aquí ens limitarem a oferir-vos una anàlisi més aviat
descriptiva dels resultats. 

Cal dir, però, que el procés migratori de l’Alguer es caracteritza fonamentalment per fluxos de
persones provinents majoritàriament de zones on el català no és llengua tradicional. A partir
d’aquí, en aquest estudi s’intenta veure de quina manera els al·lòfons s’integren
lingüísticament (si és que ho fan) a la comunitat catalanoparlant, tant pel que fa a
l’aprenentatge com, sobretot, a l’ús (aspecte tractat en la segona part del llibre). És clar que el
terme al·lòfons en aquest cas s’utilitza només en contraposició a catalanòfons (el conjunt dels
quals forma la comunitat catalanoparlant de l’Alguer), en el benentès que, en sentit estricte, no
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Taula 4.7
Saben llegir l’alguerès escalar segons grups d’edat. Percentatge

Grups d’edat D’1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Total

De 18 a 29 anys 61,3 31,0 7,7 100,0 

De 30 a 44 anys 47,9 41,3 10,8 100,0 

De 45 a 64 anys 38,3 42,6 19,1 100,0 

De 65 anys i més 40,7 31,6 27,7 100,0 

Total 46,1 38,2 15,7 100,0

Taula 4.8
Saben escriure l’alguerès escalar segons grups d’edat. Percentatge

Grups d’edat D’1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Total

De 18 a 29 anys 86,0 11,7 2,3 100,0 

De 30 a 44 anys 79,2 17,1 3,7 100,0 

De 45 a 64 anys 68,6 23,4 8,0 100,0 

De 65 anys i més 68,7 15,9 15,4 100,0 

Total 75,1 18,2 6,7 100,0

Taula 4.9
Coneixement de l’alguerès per lloc de naixement de la persona enquestada. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Alguer 95,8 74,6 52,0 16,9

Sardenya (menys l’Alguer) 79,5 37,2 41,4 7,9

Itàlia (menys l’Alguer) 77,0 27,6 23,8 7,1

Resta 88,1 73,0 42,7 0

No ho sap / no contesta 100 0 0 0

Total de població 90,1 61,3 46,5 13,6



tots els immigrants en són, d’al·lòfons, respecte a la comunitat algueresa en conjunt, atès que
la majoria d’aquests dominen l’italià, com la totalitat dels algueresos.

4.3.1. Coneixements dicotòmics

A primer cop d’ull, l’origen en si —si bé marca distàncies lingüístiques importants— no
evidencia diferències espectaculars en les competències; en el sentit que, tant pel que fa al
català com al sard, hi ha percentatges força elevats de subjectes que asseguren que tenen
coneixements lingüístics, bé en català (tot i no haver nascut a l’Alguer) bé en sard (tot i no ser
d’origen immigrant). Com veurem, les diferències més nítides es mostren a partir de l’anàlisi
de les competències escalars, on els algueresos de naixement posseeixen els nivells de
competència en català més alts; a partir d’una anàlisi basada en els resultats dicotòmics, en
canvi, no es detecten «problemes» substancials d’integració lingüística. Tot ens fa pensar que,
en part, les respostes dicotòmiques són més aviat el fruit d’unes actituds positives de les
persones enquestades (una manera de mostrar una certa voluntat envers la integració), més que
no pas d’una real competència lingüística.

En tot cas, sembla que els algueresos d’origen immigrant mostren una tendència positiva
(per bé que tímida) envers l’aprenentatge del català, al mateix temps que alguns parlants
nascuts a l’Alguer també mostren una tendència positiva envers el manteniment del sard.
Amb relació a això és important subratllar que un 46,7 % dels nascuts a Sardenya, però no a
l’Alguer, declaren que saben parlar català. També és remarcable que, dels qui diuen que
saben parlar l’alguerès, un 50,7 % diuen que el poden llegir i un 18,4 % que saben escriure
en aquesta varietat. Similars, per bé que més baixos, són els resultats relatius als subjectes
nascuts a Itàlia, que diuen que saben parlar, llegir i escriure en català, com es pot observar en
la taula 4.10. Pel que fa a les persones enquestades nascudes a l’Alguer, destaquem que un
43,6 % diuen que poden parlar sard, un 38,4 % que el saben llegir i un 31,8 % que el saben
escriure (taula 4.11).
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Taula 4.11
Coneixement de l’alguerès de persones nascudes a Itàlia,

però amb parella nascuda a l’Alguer. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

No 14,1 54,3 71,3 94,5

Sí 85,9 45,7 28,7 5,5

Taula 4.10
Coneixement del sard per lloc de naixement de la persona enquestada. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Alguer 64,4 28,3 25,0 8,2

Sardenya (menys l’Alguer) 87,5 63,6 69,9 43,0

Itàlia (menys l’Alguer) 60,5 19,5 14,2 4,3

Resta 84,8 29,5 15,2 0,0

No ho sap / no contesta 100,0 0,0 100,0 0,0

Total de població 69,6 35,2 33,8 15,3



Tanmateix, les dades relatives als coneixements i a l’origen de les persones enquestades són 
de doble lectura. D’una banda, els percentatges més o menys alts de persones nascudes fora de
l’Alguer que declaren que saben parlar català ens remeten a la presència de mecanismes
d’interacció social que, si bé no tant com abans, faciliten la integració lingüística; de l’altra,
però, també cal considerar que més d’un 20 % d’algueresos nascuts a l’Alguer diuen que no
tenen aquesta habilitat. Per tant, encara que sembla que hi ha una certa integració lingüística,
es van perdent parlants (se suposa que proporcionalment a l’edat). El fet de néixer a l’Alguer,
doncs, ja no és garantia absoluta de manteniment lingüístic. 

És útil també remarcar que les competències en català de les persones enquestades nascudes
fora de l’Alguer no milloren en les situacions de matrimonis mixtos; és a dir, en els casos en
què una persona que no hagi nascut a l’Alguer s’aparelli amb una altra que, en canvi, sí que hi
ha nascut. Com es pot veure a la taula 4.12, només un 39,4 % dels enquestats (nascuts a
Sardenya o Itàlia, però que s’aparellen amb alguna persona nascuda a l’Alguer) declaren que
saben parlar català. Així mateix, no s’observen canvis substancials en sentit positiu entre les
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Taula 4.12
Coneixement de l’alguerès per lloc de naixement del pare. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Alguer 98,4 81,9 51,3 17,4

Sardenya (menys l’Alguer) 86,4 50,1 47,3 10,9

Itàlia (menys l’Alguer) 75,0 29,3 32,2 11,0

Resta 70,3 70,3 30,5 0

No ho sap / no contesta 100 48,9 0 0

Total de població 90,1 61,3 46,5 13,6

Taula 4.13
Coneixement de l’alguerès per lloc de naixement de la mare. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Alguer 97,3 83,1 56,3 18,7

Sardenya (menys l’Alguer) 85,3 48,4 40,2 9,2

Itàlia (menys l’Alguer) 78,8 19,8 29,3 7,4

Resta 86,9 46,7 42,8 15,8

No ho sap / no contesta 81,0 40,3 40,3 18,5

Total de població 90,1 61,3 46,5 13,6

Taula 4.14
Coneixement del sard per lloc de naixement del pare. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Alguer 61,3 19,4 14,7 5,8

Sardenya (menys l’Alguer) 86,3 59,0 60,3 28,3

Itàlia (menys l’Alguer) 40,4 12,6 13,9 6,8

Resta 100 0 0 0

No ho sap / no contesta 76,8 27,3 23,8 0

Total de població 69,6 35,2 33,8 15,3



dades de la mostra total (vegeu la taula 4.10) —les quals ens diuen que un 46,7 % i un 34,4 %
dels nascuts a Sardenya i a Itàlia respectivament declaren que tenen competència activa en
català— i les dades relatives als al·lòctons amb parella autòctona.

I les raons que hi ha al darrere del fet que la integració lingüística dels immigrants no
augmenta, tot i tenir parella nascuda a l’Alguer, potser cal cercar-les no tant en l’origen de la
parella en si com, més aviat, en la llengua que aquesta usa habitualment. Fixem-nos que
tornem a topar una altra vegada amb el cercle virtuós/viciós de la correlació context-
comportament-competència (cf. 2.1.3). Com veurem en la segona part del llibre, en els capítols
relatius als usos lingüístics, l’ús social —que de fet és el que condiciona les competències i
alhora n’és condicionat— és molt limitat: la llengua majoritària, tant dins com fora del nucli
familiar, és l’italià. Això vol dir que, si bé la parella dels enquestats al·lòctons és nascuda a
l’Alguer (i domina l’alguerès), la seva llengua d’ús de cada dia cal suposar que és
majoritàriament l’italià perquè el context ho «imposa». Per tant, ni la parella ni el context en
general poden oferir imputs lingüístics eficaços amb vista a l’aprenentatge de l’alguerès (per
part de qui no és alguerès).

4.3.2. Coneixements escalars

Els resultats analitzats en l’apartat anterior es presenten, com s’ha vist, força equilibrats, en el
sentit que hi ha un nombre consistent d’immigrats que aprenen l’alguerès i un nombre també
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Taula 4.15
Coneixement del sard per lloc de naixement de la mare. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Alguer 55,9 18,3 18,2 4,5

Sardenya (menys l’Alguer) 88,9 59,5 56,8 29,5

Itàlia (menys l’Alguer) 48,6 12,8 11,7 6,7

Resta 73,5 29,6 15,8 15,8

No ho sap / no contesta 81,0 21,8 37,5 0

Total de població 69,6 35,2 33,8 15,3
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Idescat



consistent d’algueresos que coneixen el sard. Tot i així, les dades no desmenteixen la nostra
hipòtesi formulada en el capítol introductori d’aquesta part (capítol 2), amb la qual
plantejàvem una relació directament proporcional entre el temps que una persona fa que viu a
l’Alguer (o hi hagi nascut) i el grau de competència en català. Efectivament, a partir de la
relació que es dóna entre l’origen i les competències escalars, les tendències observades ens
indiquen que el grau de competència puja de manera espectacular entre el grup dels nascuts a
l’Alguer i baixa entre els altres. 

4.4. Coneixements i origen dels pares de les persones enquestades

En un bon principi, les relacions origen dels enquestats-coneixements lingüístics i origen
dels pares-coneixements linguítics són similars: en ambdós casos, les competències en català
són directament proporcionals a l’origen geogràfic. En línies generals, però, aquí els
coneixements de català pugen tant si els pares han nascut a l’Alguer com si no, mentre que
les competències de sard —si bé mínimament— baixen, tal com mostren les taules que teniu
a continuació.

4.5. Coneixements de català i sard per grau d’instrucció

En aquest apartat intentarem donar compte de la relació que es dóna entre el grau d’instrucció
dels enquestats i llurs coneixements lingüístics. En primer lloc, però, es mostra un gràfic
relatiu a la conformació de la població de l’Alguer pel que fa al nivell d’estudis, a partir de la
mostra analitzada.

El que d’antuvi cal destacar aquí és que el nivell d’instrucció assolit no està estrictament
relacionat amb el nivell de coneixement del català. Així i tot, sembla que es donen unes
competències més altes en alguerès —si bé els resultats no són espectaculars— entre el grup
d’enquestats que tenen un nivell d’estudis més baix. Pel que fa, per exemple, a saber-lo parlar,
observem que un 57,1 % de subjectes amb estudis universitaris declaren que tenen aquesta
habilitat, contra un 82,1 % dels qui només tenen estudis primaris.

Pel que fa a la comprensió lectora, els percentatges són similars, però aquí els qui tenen més
estudis també tenen un nivell de competència més elevat: un 40 % dels qui no han estudiat
diuen que poden llegir el català, un 51,8 % dels qui tenen estudis primaris declaren que tenen
aquesta capacitat, i els qui tenen una carrera universitària i declaren que saben llegir el català
són un 61,2 %. Pel que fa a la competència escriptora, l’únic aspecte a destacar és un 0 %
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Taula 4.16
Coneixement de l’alguerès per nivell d’estudis finalitzats. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Sense estudis 100 59,9 40,1 0

Estudis elementals 86,8 79,9 51,0 21,1

Escola mitjana 94,0 67,9 44,5 11,4

Escola superior 86,4 55,0 44,4 12,3

Estudis universitaris 84,7 48,6 51,9 16,1

Altres estudis 100 32,9 50,0 0

No ho sap / no contesta 55,5 55,5 55,5 0

Total població 90,1 61,3 46,5 13,6



d’algueresos sense estudis que —com era previsible— no saben escriure el català (però,
potser, tampoc no saben escriure (bé) l’italià); la distribució dels percentatges en la resta de
nivells d’instrucció, com es pot observar en el gràfic, és bastant equilibrada.

Pel que fa al sard, en línies generals, la distribució dels percentatges també és força
equilibrada, tot i que crida molt l’atenció un 100 % dels qui no tenen estudis, que declaren que
saben escriure el sard.
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Taula 4.17
Coneixement del sard per nivell d’estudis finalitzats. Percentatge

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Sense estudis 80,1 40,1 40,1 40,1

Estudis elementals 84,0 46,8 39,0 25,3

Escola mitjana 69,4 36,7 32,3 10,9

Escola superior 61,7 27,9 29,9 13,1

Estudis universitaris 72,5 37,6 41,9 19,9

Altres estudis 100 33,8 33,8 16,7

No ho sap / no contesta 100 100 44,5 0

Total població 69,6 35,2 33,8 15,3
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Capítol 5

Els coneixements de les altres llengües

A la pregunta 77 es preguntava a les persones enquestades sobre el coneixement de les
llengües altres que l’italià, el català, i el sard: «Sense tenir en compte l’alguerès, el sard, i
l’italià, quines altres llengües diria vostè que pot parlar de manera fluida?». Les opcions de
resposta eren: castellà, anglès, francès, alemany, altres (especifiqui-les), no en parla cap més
i No ho sap / no contesta.

D’entrada, suposem que el procés d’aprenentatge d’aquests idiomes es pot reduir
fonamentalment a dues situacions molt concretes:

a) Els coneixements de les altres llengües són el resultat d’aprenentatge escolar (pel
que fa sobretot a l’anglès);

b) Els coneixements de les altres llengües són el fruit d’estades a l’estranger, bé com
a estudiants (dins de programes d’intercanvis culturals entre universitats o
instituts), bé com a treballadors/res emigrants.

Tal com apuntàvem en el cas del català i del sard, també aquí ens hem de plantejar fins a quin
punt les dades s’acosten a la realitat objectiva. És evident que diversos factors afecten també
l’autoavaluació dels coneixements de les altres llengües; aquests factors poden modificar (tant
en positiu com en negatiu) els nivells objectius de coneixements lingüístics. Aquestes dades
també, doncs, s’han d’interpretar amb molta cautela.

El percentatge dels enquestats que declaren que saben més llengües a part l’italià, el català i el
sard és força elevat, tal com es desprèn del gràfic que tenim a continuació.

Gairebé la meitat de la població de la població diu que coneix una altra llengua. Com era
previsible, entre les diverses varietats lingüístiques esmentades, l’anglès (32,4 %) és la que més
es coneix, seguida del francès (18,1 %) i del castellà (6,3 %). Ja hem subratllat més amunt que
l’anglès s’aprèn principalment mitjançant el sistema educatiu, mentre que el coneixement del
francès es deu en part a l’escola i, en part —se suposa— a la emigració cap a països francòfons
(França, Còrsega, Bèlgica, Suïssa) de persones enquestades que han tornat a viure a l’Alguer.
Pel que fa al castellà, en canvi, se suposa que part dels qui declaren que el coneixen (6,3 %) ho
afirmen no perquè l’hagin estudiat a l’escola ni perquè hagin treballat a països hispanòfons,
sinó, potser, només per la seva proximitat estructural amb l’italià, el català i el sard.

La capacitat d’expressar-se en altres llengües no segueix la mateixa dinàmica generacional en
totes les varietats lingüístiques. Així, per exemple, si l’anglès és la llengua que dominen



principalment les generacions més joves (probablement a conseqüència de l’escolarització),
els coneixements de l’alemany, del francès i del castellà es distribueixen entre els grups d’edat
d’una manera més equilibrada; o, millor dit, no s’observen tendències graduals d’un costat
generacional a l’altre.
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1 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.

Taula 5.1
Coneixement d’altres llengües per edats. Percentatge

Grups d’edat Espanyol Anglès Francès Alemany Altres

De 18 a 29 anys 2,4 11,6 5,0 0,3 1,0

De 30 a 44 anys 1,4 9,1 3,7 0,0 0,3

De 45 a 64 anys 1,8 9,0 6,4 2,1 0,3

De 65 anys i més 0,8 2,8 2,9 0,9 0,3

Total població 6,4 32,4 18,1 3,2 1,8
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Part II
Els usos lingüístics





Capítol 6

Els usos lingüístics

En aquesta part tractarem el tema fonamental del nostre estudi: l’ús lingüístic. Si en la primera
part hem analitzat els coneixements lingüístics (això és, la relació que es dóna entre l’estructura
lingüística i el parlant), en els capítols que aquí es desenvolupen intentarem donar raó de les
relacions que s’estableixen entre el parlant, l’estructura lingüística i el(s) medi(s)
sociocultural(s) en què la llengua es desplega. L’ús lingüístic —aspecte prioritari de la
sociologia del llenguatge— es podria, de fet, definir com la totalitat de les relacions dinàmiques
que existeixen entre la llengua i el sistema sociocultural (és a dir, tots els espais d’un ecosistema
lingüístic en què es donen interaccions, tant orals com escrites, entre parlants). 

Així, a partir de les dades sobre usos lingüístics a l’Alguer, ens podrem atrevir a fer
consideracions sobre la vitalitat del català (i del sard), atès que estructura lingüística i ús són
les dues cares d’una mateixa moneda: d’una banda, la primera representa l’essència de la
llengua, i de l’altra, l’ús és garantia de la seva existència i, consegüentment, supervivència
(Aracil 1982: 139-144). Per tant, a partir de les correlacions entre competència, comportament
i context vistes en l’epígraf 2.1.3, es pot establir la següent (banal) equació: com més s’usa una
varietat lingüística (l’alguerès en el nostre cas), més elevades són les competències dels
parlants, i com més elevades són les competències, més elevades són les seves oportunitats de
persistència. 

Ara bé, parlar d’ús lingüístic en termes genèrics no ens ajuda gaire a comprendre la realitat
sociolingüística d’una determinada comunitat de parlants. Per poder «diagnosticar l’estat de
salut» de la comunitat observada, caldria desgranar el context comunicatiu general en
situacions comunicatives parcials i, així, esbrinar qui parla què, amb qui, per dir què i quan
(Fishman 1965). El que aquí s’ha fet ha estat precisament segmentar la realitat sociocultural de
la comunitat lingüística algueresa en subunitats —espais— amb trets compartits (Boix i Vila
1998: 86), i recórrer així al concepte d’àmbit d’ús per arribar a tenir una perspectiva detallada
de la seva conformació sociolingüística. 

6.1. L’àmbit d’ús

L’àmbit d’ús, concepte clau per poder entendre les tendències de recessió i manteniment
lingüístic en les comunitats multilingües (Hoffman 1971: 17), és «el conjunt d’ocasions en què
la llengua (o una certa varietat lingüística) és usada» (Aracil 1982: 145). Els àmbits d’ús
(domains en mots de Fishman 1986) no són res més que construccions teòriques de caràcter
sociocultural; abstraccions que engloben un conjunt de situacions d’interacció humana (Boix i
Vila 1998: 86): contextos comunicatius, en els quals el tema de què es parla, les relacions entre
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parlants i la situació comunicativa tenen un paper determinant. Són, en gran part, uns espais
en què els parlants es troben i interactuen, i on la interacció pot tenir característiques diferents:
pròxima, intensa i sobretot oral —mare-fill/a durant els primers anys de la vida de l’infant, per
exemple—; distant, més o menys impersonal i prevalentment escrita —la lectura d’una carta
oficial d’una institució pública—; virtual —la participació en xats; etc. Cal subratllar i
remarcar també —tal com ho fa Aracil (1982: 146)— que un context comunicatiu no és pas
equiparable a l’espai i al temps de la física, sinó a l’espai i al temps marcats socialment, i, per
tant, de vegades, poc definible. 

En aquesta part del llibre intentem identificar quines relacions lingüístiques es donen entre els
parlants de l’Alguer i els diversos espais socioculturals. És a dir, esbrinar en quins contextos
comunicatius i de quina manera s’utilitza l’alguerès, i en quins altres, en canvi, es fa servir
l’italià i/o el sard. 

6.2. L’àmbit d’ús en el nostre estudi

Les situacions socials que aquí s’engloben i s’analitzen són múltiples, i algunes —com la
llengua a la llar, per exemple— són fonamentals per comprendre l’estat del procés de
substitució lingüística a l’Alguer. Els usos lingüístics observats abracen, en línies generals,
totes les situacions d’interacció en les quals, en principi, es pot trobar un parlant de l’Alguer:
des de la llar fins a l’ús lingüístic als mitjans de comunicació i Internet. 

El ventall d’usos i àmbits analitzats està repartit en tres grans apartats: l’ús lingüístic familiar,
la llengua fora de la llar i les indústries culturals i Internet. En els capítols 7 i 8 d’aquesta part
es tractarà sobre l’ús lingüístic en l’àmbit familiar, tot enfocant l’anàlisi en la transmissió
intergeneracional; en el capítol 9, en canvi, es donaran a conèixer les característiques de l’ús
lingüístic a l’Alguer fora de la llar; i en el capítol 10 s’intentarà esbrinar quin paper tenen les
llengües en contacte amb relació als mitjans de comunicació i Internet.

6.2.1. La llengua a la llar

Hem volgut dedicar dos capítols a l’ús lingüístic a la llar perquè es considera que és un dels
àmbits més significatius en una comunitat multilingüe amb conflicte lingüístic: un àmbit
lingüístic crucial per poder entendre les dinàmiques sociolingüístiques de manteniment i
substitució de llengües. Per aquesta raó, ja a l’hora de dissenyar el qüestionari, es va dedicar
una atenció especial a la llengua a la llar i es van preveure tretze preguntes sobre ús lingüístic
familiar i transmissió lingüística intergeneracional. Una de caire més general —la pregunta 5—
i les altres dotze més específiques. A la pregunta 5 es demanava a la persona enquestada que
indiqués la llengua que (normalment) es parlava a la seva llar. Amb les preguntes més
específiques, en canvi, s’investigava d’una manera més detallada tant l’ús lingüístic del
subjecte amb diferents membres de la família —mare, pare, germa(ns), avis, parella, fill(s),
parents pròxims— com l’exposició lingüística en què l’individu actuava com a expectador—
llengua que els seus pares i avis parl(av)en entre ells.

En l’anàlisi de la llengua a la llar també s’ha inclòs una pregunta amb la qual s’intenta extreure
informació relativa a la llengua parlada amb els parents més pròxims (cosins, oncles, etc.). En
principi, aquest tipus de preguntes s’hauria d’englobar dins l’apartat en què s’analitzen les
interaccions fora de la llar; però, per les característiques que presenten les xarxes de parentiu
d’una comunitat petita com la de l’Alguer, s’ha cregut que era millor tractar les interaccions
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amb els parents més pròxims en el capítol de l’ús lingüístic a la llar (el capítol 8). En línies
generals, allò que se’n diu família pròxima es troba literalment molt a prop del nucli familiar
principal (pare, mare, avis, germans); no tan sols perquè generalment els seus membres (cosins
germans, oncles, ties, etc.) viuen, en la majoria dels casos, físicament molt a prop, sinó perquè,
per raons culturals, les interaccions són normalment molt freqüents.

6.2.2. La llengua fora de la llar

Pel que fa a la llengua utilitzada en les comunicacions extrafamiliars, s’han considerat tant les
interaccions comunicatives més impersonals (p. ex., un supermercat) com les de caire més
informal i íntim (p. ex., amics). Per tot plegat, hi ha nou possibles situacions d’interacció
lingüística: amics, veïns, companys d’estudis, companys de feina, botigues, grans centres
comercials, bancs, metges i desconeguts (al carrer). 

Com bé assenyala Villaverde (2007 en premsa), un aspecte que cal considerar és que la
majoria de preguntes relatives als usos lingüístics no contemplen la llengua (d’identificació,
habitual o inicial) de l’interlocutor (real o hipotètic), sobre les interaccions lingüístiques amb
el/la qual s’interrogava la persona esquestada; és a dir, no podem conèixer la llengua de
l’interlocutor amb qui la persona entrevistada interactua o s’imagina que interactua. Entre
d’altres raons també perquè no sempre se sap o no sempre es pot detectar, la llengua de
l’interlocutor. Només en un cas —les amistats— als enquestats se’ls demanava la llengua
d’interacció amb els amics d’una llengua determinada. Les tres preguntes implicades
presentaven l’estructura següent: «Vostè, amb les seves amistats de llengua (catalana, sarda o
italiana), en quina llengua parla?»

Ara bé, què vol dir de llengua catalana, sarda o italiana? Com poden haver interpretat, les
persones esquestades, el significat d’amistats de llengua X? Doncs, Villaverde (2007 en
premsa) soluciona el dilema argumentant que, tenint en compte que les amistats són persones
concretes amb qui es té una relació que implica coneixença mútua, la pregunta es deu haver
interpretat com els amics que tenen X com a llengua d’ús habitual. Sembla poc probable, en
canvi, que es tracti dels «amics que em parlen en X» o, menys encara, dels amics que «saben
parlar X». Nosaltres hi estem d’acord i, per tant, llegirem les dades tenint en compte el punt de
vista proposat per Villaverde.

6.2.3. Estructura de les preguntes

A part el cas de la llengua que la persona enquestada parla(va) amb la parella, l’ús lingüístic
s’ha considerat tenint en compte un únic flux comunicatiu genèric. És a dir: no s’ha diferenciat
la llengua que l’informador parla amb l’interlocutor de la llengua que l’interlocutor parla amb
l’informador, sinó que totes les preguntes s’han formulat —per qüestions d’espai i de temps—
de la forma genèrica següent: Vostè quina llengua parla amb X? 

Les principals preguntes sobre usos lingüístics —tret de la majoria que fan referència a mitjans
de comunicació i Internet— presentaven l’estructura següent:

Vostè quina llengua parla(va) amb X?

Només italià ...................................................................................1
Només alguerès..............................................................................2
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Només sard ....................................................................................3
Alterna(va) de la mateixa manera italià i alguerès........................4
Alterna(va) de la mateixa manera italià i sard ..............................5
Alterna(va) de la mateixa manera italià, alguerès i sard ...............6
Sobretot italià, però també alguerès ..............................................7
Sobretot italià, però també sard .....................................................8
Sobretot italià, però també alguerès i sard ....................................9
Sobretot alguerès, però també italià ............................................10
Sobretot alguerès, però també italià i sard ..................................11
Sobretot sard, però també italià ...................................................12
Sobretot sard, però també italià i alguerès ..................................13
Altres (especifiqui-les).................................................................14
No correspon................................................................................15
No ho sap / no contesta................................................................99

6.2.4. Les indústries culturals i Internet

Bastant diferent, respecte als apartats sobre usos lingüístics en l’àmbit familiar i extrafamiliar,
és —tant per forma com per continguts— la secció relativa a les indústries culturals i Internet.
Cal pensar que les relacions d’(inter)acció adquireixen en aquest cas característiques força
peculiars: per bé que tothom, d’una manera o d’una altra, interactua (o ha interactuat) en algun
moment de la seva vida amb algú altre, no tothom, per exemple, escolta la ràdio; tot i escoltar-
la, normalment no es dóna interacció —si no és que l’oient parla per telèfon amb el locutor;
sempre que hi ha interacció, aquesta és filtrada per algun aparell «mecànic» —el telèfon,
precisament— que s’interposa entre els interlocutors. 

Com a conseqüència d’això, per a la majoria de les preguntes sobre mitjans de comunicació no es
podia seguir la mateixa pauta estructural utilitzada en els casos dels usos lingüístics tant a la llar
com fora de la llar. Així, un cop esbrinat si la persona esquestada habitualment mirava la televisió,
escoltava la ràdio, llegia els diaris o usava Internet, s’intentava obtenir informació més especifica
relativa a la quantitat de temps que el subjecte dedicava a aquestes activitats en cada una de les
varietats lingüístiques. Les preguntes presentaven l’estructura que mostrem a continuació:

Vostè normalment mira la televisió?

Sí……………………….1
No……………………...2
No ho sap / no contesta…………………9

(Si mira la televisió)
De cada deu hores de programes de televisió que mira, aproximadament, quantes d’aquestes
hores són en alguerès, quantes en sard, quantes en italià i quantes en altres idiomes?

Alguerès
Sard
Italià
Altres (especifiqui’ls)

En el cas d’Internet, per les seves característiques més interactives (xats, fòrums, correu
electrònic) respecte dels mitjans de comunicació més tradicionals, les preguntes es van haver
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de construir de manera diferent. Un cop confirmat que el subjecte habitualment utilitzava
Internet, se li preguntava en quin idioma tenia la pàgina inicial del seu ordenador en connectar-
s’hi:

(Per a tothom) 
Vostè normalment utilitza Internet, tant a casa com a la feina?

Sí……………………….1
No……………………...2

(Si utilitza Internet) 
Quan es connecta a Internet, en quin idioma és la pàgina inicial del seu ordenador?

Italià………………..... 1
Alguerès…………….. 2
Sard………………….. 3
Anglès……………….. 4
Altres………………..10
No ho sap / no contesta…………………99

Després, s’entrava més en detalls relatius a l’ús de la llengua a l’hora de participar en xats o
d’enviar missatges de correu electrònic, seguint el model de pregunta previst per a les altres
situacions interactives (p. ex., llengua amb la mare).

6.3. Les normes de comportament lingüístic

El nostre estudi parteix del pressupòsit que la societat està «parcel·lada en territoris socials
diferenciats amb requisits lingüístics propis als quals els parlants s’adapten» (Boix i Vila 1998:
87). D’acord amb la situació comunicativa, el parlant utilitza una varietat lingüística o bé una
altra, segons el que «imposin» les normes d’ús vigents. Tal com ens indica Ninyoles (1989:
26), l’acte lingüístic no és la «fortuïta expressió d’opcions individuals, sinó que reflecteix […]
un sistema codificat d’intercanvis subjacents, de relacions de poder, de pressions
institucionals, etc.». En conseqüència, l’ús lingüístic s’ha de veure dins un conjunt de regles de
selecció sociolingüística, mitjançant les quals (tant de manera conscient com no), el parlant
sap, per exemple, en quins contextos ha d’usar l’alguerès i en quins altres, en canvi, l’italià.

Seguint Boix (1993: 18-26), ens referim a l’associació d’una llengua (o varietat lingüística) a
un determinat context comunicatiu (o àmbit) en termes de seleccions de codi. En les seleccions
de codi, com ja hem tingut ocasió de remarcar, hi tenen un paper determinant unes normes
socials, les quals, d’antuvi, «preparen psicològicament» el parlant per a la llengua que ha
d’utilitzar en una determinada situació comunicativa. Així:

En les seleccions de codi unes normes socials reconegudes per la majoria dels membres de la
comunitat estableixen que hi ha una varietat lingüística apropiada en una situació
comunicativa. Les seleccions són extradiscursives en la mesura que són donades per les
normes socials ja abans que els participants en una situació comunicativa comencin a parlar
(Boix 1993: 19).

Per tant, quan parlem de conductes (lingüístiques), cal tenir en compte que la interacció social
no és mai —o gairebé mai—fruit de la casualitat, sinó que respon a determinades directrius
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sociopsicològiques (Greenfield & Fishman 1971: 233; Macionis & Plummer 1998: 156). En
altres mots, la conducta social —i, per tant, el comportament lingüístic també— està regulada
(dirigida) per allò que, d’ençà dels estudis de Durkheim, és explicat en termes de Structure and
Constraint (estructura i restricció): la pressió de l’estructura social que, en una determinada
societat, imposa unes restriccions sobre les actuacions dels seus membres (Giddens 1984:
169). No em posaré, per exemple, una roba perquè sí, a l’atzar, sinó que, per tal de no «fer el
ridícul», ho faré seguint unes pautes acceptades socialment (dins el meu grup de referència).
Igualment, per tal de «quedar bé», utilitzaré un determinat codi lingüístic més ben acceptat
socialment, més que no pas un altre de no tan ben valorat. Aquestes directrius, que determinen
els models de comportament i regulen les nostres conductes, són el resultat de normes i valors
construïts i elaborats socialment al llarg del temps (Bilton et al. 1996: 7-11).

6.3.1. Els comportaments conscients i els comportaments «rutinitzats»

Així, en virtut d’aquestes normes i d’aquests valors, en les nostres accions i interaccions
quotidianes tendirem a seguir uns models de comportament socialment consolidats. I ho farem
tant si és de manera conscient com si no ho és. En el cas de comportaments conscients, entra
en joc el fenomen de les expectatives mútues: jo faig (i/o dic) el que tu esperes que jo faci (i/o
digui). En altres paraules, actuarem (parlarem, vestirem, gesticularem, etc.) ben conscients del
que puguin pensar els altres i de com els altres puguin interpretar (i jutjar) el nostre
comportament. 

Parar esment en la interpretació que els humans fan de llurs conductes és fonamental per
comprendre els mecanismes interactius entre les persones. Segons Bastardas (1996: 50), 
per entendre l’acció, ens «cal entendre la interpretació significativa que el subjecte atorga a la
seva pròpia acció». Contínuament interpretem tant els nostres comportaments com els dels
altres, i ho fem sobre la base d’experiències socials anteriors, les quals ens duen a atorgar
significats positius o negatius a les nostres accions. Òbviament, per quedar bé, tendirem a seguir
més aviat les normes de comportament caracteritzades positivament i que, consegüentment,
generen acceptació i no pas rebuig social (Bastardas 1991: 41-46; 1996: 47-62 i 84-88).

L’ús lingüístic en general, però sobretot el trencament de la transmissió lingüística
intergeneracional del català (i/o del sard) a l’Alguer, es podria explicar en part a partir de la
teoria de les expectatives mútues suara esmentades. La falta de valor simbòlic tant del català
com del sard dins el mercat (lingüístic) que indicàvem en l’epígraf 4.2.1.1 ha portat els
algueresos, de manera progressiva i alhora contundent, a percebre aquestes dues llengües com
a varietats subordinades a l’italià, més ben valorat socialment i amb molt més poder simbòlic
i adquisitiu. Així, hom suposa —sobre la base d’indicacions empíriques d’altres estudis en
situacions sociolingüístiques semblants— que la percepció que els algueresos tenen de l’alguerès 
(i dels qui el parlen) es podria descodificar en termes de baixa categoria, baix nivell social,
impediment per a l’èxit escolar i semblants (Montoya 1996: 173-214). 

Per tant, els pares, ja bilingüitzats, a l’hora de prendre la decisió de quina varietat lingüística
han de transmetre als propis fills i filles, valoraran, d’acord amb llur «dipòsit mental cognitivo-
interpretatiu» (Bastardas 1996: 48-50), quins costos i quins beneficis comportaria, socialment,
escollir l’un o l’altre idioma. És a dir, abans de prendre una decisió tan delicada (pensem que
no tan sols ells hi estan involucrats, sinó sobretot els seus fills), es preguntaran com l’entorn
(veïns, amics, família, etc.) avaluarà llur selecció lingüística i quines podrien ser les
«sancions» socials a les quals s’enfrontarien, tant ells com els infants. Atès que l’italià disposa
d’un poder simbòlic molt més elevat que no pas l’alguerès, escollir aquella varietat més que no
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pas aquesta els estalviarà problemes de «rebuig» social. És principalment en virtut d’aquests
mecanismes psicosociològics que l’italià s’ha convertit, progressivament, en la llengua
familiar primària (Bosch 1998: 383; 2002b: 15). 

Tanmateix, les nostres conductes —i, doncs, les nostres interaccions lingüístiques— no
sempre són regulades per comportaments conscients i racionals. Molt sovint les conductes són
força «rutinitzades» i, normalment, actuem en virtut d’automatismes, seguint pautes de rutines
diàries. Les nostres vides estan organitzades sobre la base de models de comportament 
—habitus, segons Bourdieu— que es repeteixen dia rere dia, setmana rere setmana, any rere
any.39 En altres paraules, moltes de les normes i molts dels valors, als quals s’ha fet referència
més amunt, una vegada interioritzats, no són reconeguts subjectivament pels individus com a
restriccions, i el comportament esdevé, en conseqüència, habitual o de rutina (Bastardas 1991:
42; Giddens 1997: 69; Bilton et al. 1996: 11-12). Així, per exemple, quan un alguerès va al
banc, a una farmàcia o ha d’interactuar amb un desconegut, s’adreça en italià als seus
interlocutors sense haver-hi hagut de reflexionar (gaire), perquè en aquestes situacions la
llengua habitual ha esdevingut —per consuetud— l’italià, tal com veurem, de manera més
detallada, en el capítol 9 d’aquesta part.

6.3.2. Els coneixements i el comportament

Però no solament això. Avui, a causa del trencament de la transmissió lingüística
intergeneracional (vegeu el capítol 8), se’ns presenta un problema afegit (amb vista a la
reinversió del procés de substitució lingüística): la falta de competències lingüístiques en
alguerès (i/o sard) esbossada a la primera part d’aquest volum. Al capdavall, un cercle viciós
negatiu per a l’alguerès: com menys interrelació en català entre pares i fills, menys algueresos
de primera llengua catalana; com menys algueresos de primera llengua catalana, menys
intercomunicació en alguerès; com menys intercomunicació en alguerès, menys competències
en català; com menys competència, més trencament intergeneracional, menys ús, i així
successivament fins a l’extinció de la llengua. 

Ja hem vist a l’epígraf 3.2 de la primera part que els percentatges d’enquestats joves amb
competència activa en alguerès són força minsos. Això vol dir que les noves generacions —les
quals en principi haurien de ser l’objectiu principal d’un procés de normalització— no
disposen de prou recursos lingüístics per sentir-se còmodes, en el futur, a l’hora de parlar
l’alguerès tant amb la pròpia parella com, sobretot, amb els propis fills, i assegurar així la
pervivència de la llengua. Així, tot i donar-se unes actituds tendencialment positives envers
l’alguerès (vegeu la tercera part), els algueresos en termes pràctics no mostren (perquè no
poden) cap reacció per oposar-se al retrocés i, al contrari, sembla que es conformen amb la
situació. 

Amb vista a la posada en marxa d’un procés de normalització lingüística, el panorama tot just
ara presentat ens planteja un problema que no és gens marginal. A saber: el baix nombre
d’algueresos (joves) competents en català no tan sols és una indicació de l’estadi de la
substitució lingüística, sinó que representa, o pot representar, un impediment greu per a la
recuperació del català a l’Alguer. Tant la falta de competències com l’absència d’usuaris
consegüent, en una faixa d’edat que ens podríem atrevir a situar entre els 0 i 30 anys, ens
descobreixen que no hi ha un grup, ni tan sols exigu, que actuï de nucli propulsor del procés
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de normalització. Per tant, ja no és només la dificultat de trobar mestres i «tècnics» de la
llengua en general (problema que també existeix) allò que hauria de preocupar el planificador,
sinó la que comporta el fet que no hi hagi persones al carrer que representin la continuació
natural d’un ús oficial de l’alguerès (a l’escola, a l’Administració pública, etc.).

La solució del problema no pot ser, doncs, només oferir cursos de català (tant en l’àmbit
escolar com en d’altres), ja que, seguint aquesta estratègia, la situació, en essència, no
canviaria gaire. Per dues raons: 1. Perquè l’absència del català al carrer comporta un
aprenentatge (molt) parcial de l’idioma; hi hauria aspectes morfosintàctics i morfofonètics que
quedarien coixos, part del lèxic quedaria marginat i molts recursos lingüístics i discursius no
es podrien aprendre. En definitiva, s’adquiriria una competència lingüística incompleta i,
sobretot, no s’aprendrien les normes que regulen la competència comunicativa (Chessa 1994);
i 2. Perquè, fonamentalment, si no s’intervé en el context de manera holística (vegeu les
conclusions generals), les normes d’ús és molt difícil que canviïn, ja que, com ens indica
Bastardas (1991: 42), la tendència a la persistència dels comportaments sembla més «natural»
que la tendència al canvi.

Per tal que el procés de recuperació de l’alguerès pugui tenir un mínim de possibilitats d’èxit,
caldrà enfocar la normalització lingüística a partir de tres punts bàsics: 1. S’haurà
d’acompanyar l’aprenentatge escolar amb un aprenentatge més natural i espontani al carrer; 2.
S’haurà d’acompanyar el desenvolupament del mercat global català amb un mercat intern
local; 3. S’hauran d’engegar uns mecanismes interactius que tornin a donar espais i legitimitat
a l’alguerès, si més no com a varietat oral. Al llarg dels capítols que segueixen donarem
indicacions pràctiques (generals) com a complement d’aquests suggeriments teòrics,
indicacions que no tenen la pretensió de presentar-se com a solució al problema sinó que,
senzillament, són suggeriments perquè puguin ser elaborats i desenvolupats.

6.4. L’alternança de codis

El marc teòric esbossat en aquesta part del llibre —el que relaciona àmbits d’ús i normes de
comportament lingüístic— ens podria dur a pensar que, en un context multilingüe com el de
l’Alguer, establir interrelacions clares entre varietats i espais socioculturals fóra senzill,
automàtic i fix. En altres paraules, una llengua per a cada àmbit, un àmbit per a cada llengua.
La realitat és, però, ben diferent: no sempre es dóna una diferenciació tan marcada entre
llengües i espais comunicatius; així, no sempre es pot establir una relació directa entre una
determinada varietat lingüística i una determinada situació comunicativa. A l’Alguer (com
també en altres contextos sociolingüístics semblants) és fàcil trobar situacions que d’entrada
semblen «contradictòries» o bé (teòricament) inesperades. Així, tan aviat s’usarà l’alguerès en
contextos formals, com l’italià en situacions més informals. 

Greenfield i Fishman (1971: 233-234) apunten al bilingüisme inestable com a causa principal
d’un ús de les llengües en contacte dins el mateix àmbit. A l’Alguer, on també es dóna
bilingüisme inestable —en la mesura que la repartició social dels codis en contacte no segueix
pautes regulars—, a causa de les seves característiques sociodemogràfiques i sociolingüístiques
(vegeu la introducció general), és fàcil trobar-se al davant d’una mateixa situació comunicativa
que conté diferents varietats. 

Una de les variables que més incideix en la llengua que es tria no és tant (o no tan sols) el
context en ell mateix, sinó el context més la relació (conegut/desconegut) que es dóna entre
els dos interlocutors: si et conec parlaré la llengua que sempre hem fet servir (i aquesta
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podria ser l’alguerès, al marge de si et demano informacions en una oficina de l’ajuntament
o si et convido un cafè al bar); si no et conec (i ets jove), en canvi, utilitzaré (d’entrada)
l’italià. 

Però no tan sols això; igual que en altres situacions de multilingüisme, el que potser més
caracteritza les interaccions lingüístiques a l’Alguer és el fenomen que hom anomena
alternança de codis. L’alternança de codis pot ser definida, en termes generals, com l’ús
alternat de dues llengües (o estils de la mateixa llengua) en el si de la mateixa conversa
(Hoffmann 1991: 110-111), i pot ser ocasionada per diferents raons:

Les alternances solen assenyalar un canvi en el tipus de participació, en la veu (footing)
d’un participant en la interacció, introduir citacions d’altres participants, indicar el
tancament o l’obertura de noves seqüències en el discurs, etc. Les alternances poden ser
constituïdes per un enunciat o un conjunt d’enunciats, per un grup de mots o per una frase.
Podem distingir les alternances interoracionals —en els límits de diferents frases— de les
intraoracionals —en què els constituents que alternen formen part de la mateixa frase 
(Boix 1993: 21-22).

Pel que fa a l’alguerès, no hi ha estudis (qualitatius) en aquest interessantíssim terreny que es
ofereixin una base per poder fer consideracions puntuals de les raons que acompanyen els
freqüents canvis de codi. Tanmateix, com a alguerès i observador (atent), no se m’escapen les
sovintejades i continuades alternances entre les tres principals varietats en contacte, de les
quals jo mateix sóc molt sovint actor principal. Tanmateix, sense disposar de referents
empírics, copsar les causes que determinen les alternances resulta complicat. En tot cas, el que
sí que es pot afirmar és que les alternances són multidireccionals (alguerès -> italià/sard, italià
-> alguerès/sard, sard -> italià/alguerès; en què la varietat en negreta és la llengua de base, és
a dir, la llengua principal de la conversa); també es pot afirmar que les alternances són més
freqüents com més informal és el context comunicatiu.

D’altra banda, també s’observa que les barreges de codi semblen molt més freqüents avui que
no pas fa uns quants anys. Als anys setanta, per exemple, només un 5,8 % de parelles
d’algueresos declaraven que alternaven alguerès i italià (Grossmann 1983). A les darreries dels
anys noranta, en canvi, les parelles que deien que alternaven l’italià i el català ja havien pujat
a un 26 % (Chessa 2003). És a dir, al marge de les diferències metodològiques d’aquests dos
estudis esmentats, s’ha de suposar que fins als anys setanta encara hi havia una demarcació
bastant nítida entre els codis en contacte. 

A banda dels detalls del fenomen (com, per exemple, si les alternances es donen només en el
si de la mateixa oració o bé són extraoracionals), aquí convé ja fer dues consideracions: 1.
L’augment del percentatge de parlants que declaren alternar entre tots dos codis en contacte, si
bé podria ser interpretat com un indicador d’ús (de català i/o sard), en la realitat ho és molt
parcialment. Més aviat ens indica clarament una fase de transició cap a l’abandó total, sobretot
si tenim en compte que la llengua de base és majoritàriament l’italià. 2. D’un estudi
d’entrevistes semidirigides (Chessa 2003: 11) es desprèn que hauríem de situar la quantitat
d’alguerès emprat —en les situacions en què la llengua de base és l’italià— al voltant d’un 10-
20 % i, bàsicament, en situacions divertides o bé de ràbia. Per tant, l’ús de l’alguerès (i/o del
sard), allà on es donen alternances de codi, es més aviat irrellevant. 

Per tal de poder donar raó (si bé parcialment) de l’alternança de codis, les alternatives de
resposta que l’informador tenia a la seva disposició, com ja s’ha vist més amunt, eren les
següents:
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Només italià ...................................................................................1
Només alguerès..............................................................................2
Només sard ....................................................................................3
Alterna(va) de la mateixa manera italià i alguerès........................4
Alterna(va) de la mateixa manera italià i sard ..............................5
Alterna(va) de la mateixa manera italià, alguerès i sard ...............6
Sobretot italià, però també alguerès ..............................................7
Sobretot italià, però també sard .....................................................8
Sobretot italià, però també alguerès i sard ....................................9
Sobretot alguerès, però també italià ............................................10
Sobretot alguerès, però també italià i sard ..................................11
Sobretot sard, però també italià ...................................................12
Sobretot sard, però també italià i alguerès ..................................13
Altres (especifiqui-les).................................................................14
No correspon................................................................................15
No ho sap / no contesta................................................................99

Des de la quarta fins a la tretzena resposta, hi ha tot un seguit d’opcions pensades perquè els
enquestats ens indiquin de manera força detallada la característica de l’alternança de codis en
el si d’una determinada situació comunicativa. Ara bé, si, d’una banda, les diferents opcions
aquí presentades ens permetien d’avaluar de manera acurada les interaccions lingüístiques, de
l’altra, es convertien en element de «destorb» a l’hora de fer-ne la representació pràctica
(taules i gràfics). D’això, no n’érem conscients mentre enllestíem el qüestionari, però sí que ho
érem a l’hora d’explotar-ne els resultats. Per tant, les alternatives de resposta s’han agrupat, a
l’hora de fer l’anàlisi dels resultats, tal com indiquem a continuació:

Així, per exemple, les opcions de resposta Només italià (1), Sobretot italià, però també
alguerès (7), Sobretot italià, però també sard (8) i Sobretot italià, però també alguerès i sard
(9) queden reduïdes a una sola opció (italià o predomini d’italià). Per tant, a l’hora de llegir-
ne els resultats, hem de tenir en compte que allà on predomina un idioma, tan aviat significa
que només es parla aquell idioma com també que, per petites que siguin, es donen barreges
amb altres varietats.

6.5. La substitució lingüística

Per tot plegat, una anàlisi detallada sobre els usos lingüístics a l’Alguer —com la que ens
proposem de fer amb l’EULAL— ens ha de permetre detectar, si bé a grans trets, el «trajecte»
sociolingüístic de l’alguerès (i del sard). Ens ha de donar la possibilitat de constatar-ne l’estat
de la recessió, avaluar grosso modo quines són les normes de comportament lingüístic
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Categoria nova Categories «velles»

1. Italià o predomini d’italià 1 + 7 + 8 + 9

2. Alguerès o predomini d’alguerès 2 + 10 + 11

3. Sard o predomini de sard 3 + 12 + 13

4. Alternança d’alguerès i una altra llengua 4 + 6

5. Alternança d’italià i sard 5

6. Altres 14

7. No ho sap / no contesta 15 + 99



dominants i, eventualment, on i, sobretot, com cal intervenir-hi per canviar-les. Perquè, de fet,
aquest estudi que teniu al davant no tan sols és descriptiu —defineix les característiques del
procés de substitució a l’Alguer—, sinó que pot també oferir claus (pautes a seguir) per a un
procés de normalització lingüística: com s’ha d’intervenir en el si de la comunitat, sobre la
base de les dades observades, per poder canviar les normes d’ús dominants i aconseguir que 
la llengua en recessió torni a ser així una llengua «normal», parlada en (gairebé) tots els àmbits
(orals). Analitzar detalladament les característiques del procés de substitució, doncs, ens pot
ajudar a trobar elements útils per a una reinversió. Si no fos així, tota investigació
sociolingüística, com la que teniu ara al davant, es convertiria en un exercici acadèmic de
monitoratge molt estèril.

6.5.1. El grau de recessió lingüística a l’Alguer

Trobo molt interessant, i sobretot profitós, descriure les característiques del procés de
substitució lingüística a l’Alguer a partir de l’esquema proposat per Joshua Fishman (1991:
87-109). El sociolingüista judeoamericà estableix un acostament interessant entre els
terratrèmols i els fenòmens de recessió lingüística. Tot partint de la banal observació que, com
més intenses són les sotragades d’un terratrèmol, més greus són els danys geològics, socials i
econòmics que pateix la zona afectada i la comunitat que hi viu, utilitza la metàfora sísmica
per explicar el grau de recessió lingüística patit per una determinada comunitat. L’índex
d’intensitat ens el proporciona una escala de nivells (igual que l’escala Richter amb la qual es
mesura la intensitat dels terratrèmols). L’escala amb la qual Fishman mesura la intensitat dels
fenòmens de recessió lingüística s’anomena Graded Intergenerational Disruption Scale (d’ara
endavant, GIDS), escala gradual d’interrupció lingüística intergeneracional. D’acord amb
aquest sistema de mesurament, com més alt sigui el nivell de la GIDS, més desastrosa és la
situació sociolingüística, més avançat és el nivell de substitució i, per tant, més baixes són les
perspectives de continuïtat en la transmissió intergeneracional de la llengua de la comunitat
observada.

El nivell més alt del GIDS és el vuit i, a mesura que ens hi acostem, els trastorns socials,
polítics i econòmics en el si d’una comunitat hauran assolit proporcions elevades i
preocupants. Consegüentment, les repercussions lingüístiques per a la comunitat poden ser
desastroses, igual que els terratrèmols i les seves repercussions geològiques, humanes i socials
en general. En aquesta fase (vuit), el que és significatiu és el baix grau de cohesió lingüística:
els parlants de la llengua en recessió no tan sols són pocs, sinó que són grans d’edat i
socialment aïllats. És a dir, els pocs usuaris de la llengua que encara queden estan disseminats
per la comunitat i, molt sovint, tenen una competència lingüística força precària per poder
mantenir converses «normals» en la llengua en recessió (si en tinguessin l’oportunitat). Els
pocs que, en canvi, tenen uns coneixements lingüístics òptims, desafortunadament, molt sovint
no tenen amb qui poder conversar en la llengua en recessió.

Les dades que aquí es tracten ens diuen clarament que a l’Alguer la situació no és tan
dramàtica, i encara fa l’efecte que hi ha una certa cohesió lingüística en el si de la comunitat.
Tanmateix, tot sembla indicar que, si no s’hi intervé aviat i de manera adequada, d’aquí a una
generació podríem tenir una realitat semblant a la que acabem d’exposar: dispersió i aïllament
lingüístic. El que avui, en canvi, es dóna a l’Alguer és, com veurem detalladament més
endavant, una situació sociolingüística en què la majoria dels usuaris de català (però potser no
tant els de sard) són socialment integrats i etnolingüísticament actius, però adults i, en certa
manera, «desvinculats» de les relacions en alguerès amb els més joves. És a dir, són persones
generalment d’edat avançada i, tot i compartir espais físics amb llurs fills, néts, veïns joves,
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etc., amb aquests utilitzen majoritàriament l’italià. La fase set de l’escala GIDS —tal com
s’acaba d’exposar— descriu d’una manera clara el que passa a l’Alguer: d’una banda, una
generació de parlants en català —d’edat més o menys avançada—, de l’altra, els més joves,
amb els quals els primers s’interrelacionen en italià. En definitiva, la representació clara del
trencament de la transmissió lingüística intergeneracional.

6.5.2. La substitució lingüística: un procés dinàmic

Si bé l’enfocament de Fishman ens proporciona pautes descriptives prou convincents, l’anàlisi
de la substitució lingüística (a l’Alguer) ha de ser complementada amb uns enfocaments més
dinàmics. A l’hora de passar de la mera descripció a l’explicació dels processos de recessió de
llengües, fer ús només de la perspectiva suara exposada ens podria fer caure en el parany 
de concebre i presentar la realitat d’una manera massa estàtica, cosa que, en línies generals, no
és mai així. La realitat és, de fet, fonamentalment dinàmica: un conjunt d’interaccions i
d’interdependències contínuament en moviment (Morin 1984: 119-120). 

Així, tal com afirma Boix (1993: 38), «l’hegemonia d’unes normes d’ús lingüístic […] no és
monolítica, perquè el mercat no es troba totalment integrat sinó que hi ha mercats alternatius,
veritables escletxes per on es poden introduir els canvis». Al costat de les pressions que arriben
de dalt (verticals) —les pressions del poder institucionalitzat—, també hi ha (o hi pot haver)
pressions horitzontals, les quals s’oposen a les normes dominants (o, més ben dit, intenten
oposar-hi), i poden venir d’associacions culturals, polítiques, esportives, d’església, etc. Tal
vegada, aquestes pressions no es fan racionalment amb la intenció d’empènyer els parlants cap
a normes d’ús alternatives, sinó que es donen de manera «natural». Un nen italòfon que, per
exemple, practiqui una activitat esportiva en alguna associació on els adults són
(majoritàriament) catalanoparlants, pot —potser de manera involuntària— ser sensibilitzat
lingüísticament (sobretot si l’equip és fort, ben organitzat i guanya).

Per tant, tot procés de canvi no serà mai lineal, sinó que estarà caracteritzat per avançades i
reculades, pujades i baixades, aturades i engegades, etc. El cert és que, com tota realitat
(sociolingüística), la de l’Alguer tampoc no pot ser vista en termes de compartiments estancs
—allà on es parla un idioma no se’n parla un altre, qui parla una varietat no en parla (mai) una
altra, etc. Els fenòmens sociolingüístics, com qualsevol altre fenomen social, són molt sovint
la combinació d’un conjunt de factors que s’interrelacionen de manera continuada i, sobretot,
dinàmica. Així, reconèixer la presència de mercats alternatius ens ajuda a veure la realitat
sociolingüística com un procés fluctuant, sense demarcacions clares, en el qual, per exemple,
al costat d’adults catalanoparlants, en podem trobar també de joves; al costat de contextos
informals, es poden donar interaccions en alguerès (i/o sard) també en contextos formals; i així
successivament. 

No podem ni de bon tros pensar que la realitat sociolingüística de l’Alguer pot ser representada
com una fotografia ben definida. Les demarcacions (contextuals, grupals, etc.) que tal vegada
s’estableixen responen només a exigències conceptuals pràctiques. Per tant, encara que es
puguin traçar tendències comportamentals generals, no podem (perquè de fet no és així)
imaginar la realitat (algueresa) rígidament segmentada. No hi ha blanc i negre, sinó tota un
seguit de matisos de gris. No és necessàriament cert que, per exemple, membres de les
generacions més joves, per bé que a casa utilitzen només l’italià, no recorrin a l’alguerès fora
de la llar. Durant la socialització secundària (associacions esportives, món laboral, xarxes
d’amics, etc.), alguns joves algueresos poden rebre impulsos lingüístics que els permeten
passar d’una aptitud lingüística passiva a una de més activa.
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Per concloure, doncs, el que aquí teniu són uns resultats sobre usos, que, si bé ens mostren una
realitat una mica massa segmentada, volen representar les tendències generals dels algueresos.
És evident que, arran de les consideracions fetes abans, la situació sociolingüística és més
complexa del que les dades ens diuen. Per tant, haurem de tenir sempre en compte que els
resultats aquí elaborats són només una visió parcial de la realitat. Tornem a reiterar que, per
tenir una visió més detallada i més precisa de la realitat observada, calen estudis de tipus més
qualitatiu, cosa que no ens ha estat possible de fer en el nostre cas.
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Capítol 7

La llengua a la llar: visió de conjunt

En els capítols 7 i 8 s’intenta donar compte de la llengua en l’àmbit familiar i, de manera
prioritària, de la transmissió intergeneracional del català (i del sard). En aquest capítol
s’oferirà una visió de conjunt, mentre que en el capítol 8 s’analitzaran les interaccions
lingüístiques entre els diferents membres implicats: enquestat-avis, enquestat-pares, pares
entre ells, avis entre ells, enquestat-fill(s), etc. D’una banda, es presenten les dades senzilles
(és a dir, sense cap tipus d’encreuament), de l’altra, en canvi, aquestes s’aniran correlant, allà
on escaigui i sigui possible, amb diferents variables, com ara l’edat i l’origen geogràfic, tant
de les persones esquestades com dels seus parents. Cal subratllar una vegada més que, com tot
estudi quantitatiu, el que teniu a les mans tampoc no ens permet d’investigar gaire les raons
que hi ha al darrere de les tendències observades. Així doncs, tampoc no ens detindrem gaire
en elaboracions detallades sobre les possibles causes que generen els fenòmens
sociolingüístics que anirem exposant; però, això sí, intentarem establir correlacions
significatives entre variables lingüístiques i extralingüístiques.

7.1. Competència i comportament

Ja hem comentat més d’una vegada que una lectura exhaustiva de la situació sociolingüística
de l’Alguer només es pot obtenir a partir de l’anàlisi de les correlacions que s’estableixen entre
les competències i els usos. En el capítol 2 (cf. 2.1.3) dèiem precisament que es dóna una
correlació significativa entre les tres variables en joc: context, comportament i competències.
I això vol dir que, allà on el context ho permet, un ús més general de l’idioma comportarà
l’adquisició de més competències. Les competències, a la vegada, són la condició necessària
perquè la llengua es pugui parlar. Com més es parli, una llengua, més completes les
competències. I així successivament. Què passa, però, quan en una situació de conflicte
lingüístic aquesta correlació entre competència i ús no es dóna de manera equilibrada en totes
dues (o més) varietats en contacte? 

A partir d’aquest interrogant, hem procurat comprovar quin tipus de correlació es dóna entre
les competències en alguerès dels enquestats i el seu ús a la llar, per tal de veure si l’entorn
es converteix en un impediment per al manteniment del català. D’entrada, hom suposa que sí
que hi ha una correlació directa entre la llengua principal de la llar de la persona enquestada
i les seves competències declarades; el que aquí no sabem, però, són les repercussions
pràctiques que aquests coneixements tindran en el futur de la llengua: en quina proporció
l’alguerès es mantindrà (si és que es manté) a les llars de les persones enquestades que
declaren que saben parlar català? O sigui, no ja si el seu ús podrà augmentar o no, sinó
senzillament si es veuen les condicions perquè es conservi, si més no, l’status quo. És a dir:
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els algueresos que declaren que tenen una bona competència en alguerès (i/o sard) converteixen 
aquesta competència en usos lingüístics (familiars)? I si ho fan, en quin percentatge? 

Els resultats —com era fàcil d’imaginar— ens indiquen que allà on es declara que l’alguerès
és la llengua dominant en família, les competències emissores declarades són més elevades
que no pas allà on la varietat predominant és una altra (italià, sard, etc.). Ara bé, el que aquí
ens interessa més de saber no és tant si els algueresos que parlen alguerès a casa també
declaren que el saben parlar (cosa bastant previsible), sinó més aviat si es dóna una certa
continuïtat entre les competències i els usos (amb la parella i amb els fills, principalment), tal
com analitzarem més avall.

Les xifres ens indiquen de manera força inequívoca que, en línies generals, els algueresos que
declaren que saben parlar català no sempre converteixen aquesta habilitat en ús. Ans al
contrari, la majoria de les persones enquestades sembla que es decanten (no necessàriament de
manera conscient) cap a l’italià. Les taules que es proposen més avall (7.1, 7.2 i 7.3), relatives
a tres diferents usos lingüístics —amb la parella, amb els fills i amb els germans— de persones
enquestades que declaren saber parlar alguerès, sembla que ho confirmen. 

També hem comentat diverses vegades la necessitat de complementar les dades de les quals
disposem amb altres d’estudis més qualitatius. Això ens oferiria la possibilitat de comprendre
algunes pautes comportamentals. És a dir, amb investigacions més qualitatives (fent una mica
de sociologia de les ments), podríem arribar a saber millor, per exemple, quines són les
percepcions dels parlants (com veuen, en definitiva, la realitat que els envolta) i, doncs, les
raons que hi ha al darrere de llur comportament: quina percepció de la realitat els empeny,
fonamentalment, a utilitzar un idioma més que no pas un altre. Per què, en altres paraules, tot
i saber català, utilitzen de manera prioritària l’italià? 

Amb les dades de què aquí disposem, ens trobem en la impossibilitat de fer consideracions
amb relació a aquesta qüestió. Tanmateix, fent una ullada global als resultats de l’EULAL, es
comença a delinear tímidament el perfil del parlant alguerès mitjà amb competències
lingüístiques en català, el qual s’acabarà de perfilar en els capítols de la tercera part. La seva
posició respecte de la llengua es podria resumir en els termes següents: «Ho voldria, però no
fa res (perquè realment no pot, bé perquè no vol) perquè el català es continuï parlant». 

Així, d’una banda, hi ha els algueresos que tenen (d’acord amb el que ens diuen les persones
enquestades) la capacitat de parlar català, i, per tant, en principi, d’usar-lo amb la parella, els
fills, etc.; de l’altra, unes declaracions de fidelitat lingüística (vegeu la tercera part d’aquest
volum) que ens porten a pensar en una continuació efectiva i real de l’ús del català 
(en família); entremig, les contingències conttextuals, que s’interposen entre la voluntat i 
la possibilitat dels parlants, els habitus establerts, la «conveniència», etc. (vegeu l’epígraf
6.3.1). El resultat és un clar predomini de l’italià i la progressiva pèrdua d’usuaris de
l’alguerès. 

D’altra banda, també cal tornar a remarcar, tal com ho fèiem en l’epígraf 2.1 de la primera part,
que contestar sí a la pregunta «Sap parlar català?» no significa pas tenir un domini total de la
llengua. És a dir, no vol dir disposar necessàriament d’un control prou bo de la llengua per
sentir-se perfectament còmodes a l’hora d’utilitzar-la en totes les situacions comunicatives i de
manera totalment natural. Molts dels enquestats, quan contesten que sí, afirmen llur habilitat a
l’hora de manejar paraules i frases, però molts d’aquests —suposem— no poden, per les raons
vistes en l’epígraf 2.1, mantenir converses totalment (o majoritàriament) en català de manera
espontània; això, òbviament, els condiciona —al marge de les normes d’ús dominants en favor
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de l’italià que hi intervenen— a l’hora d’escollir entre català i italià com a llengua d’interacció
tant amb la parella com, sobretot, amb els fills, amb els quals és fonamental sentir-se totalment
còmodes en les interaccions lingüístiques. Les dades que s’exposen en aquest apartat són ben
reveladores d’una tendència comportamental ben clara: la convergència cap a l’italià tot i
disposar de recursos lingüístics en alguerès.

Les dades que es desprenen de la taula 7.1. són particularment significatives. I ho són perquè ens
ofereixen indicis claríssims que el procés de substitució lingüística ja no és un fet relacionat
principalment amb la transmissió intergeneracional del català (tal com resulta d’una lectura de les
dades de la Grossmann 1983), sinó que ja ha anat bastant més enllà. Sembla que ja ha començat
una altra fase (la fase final?!), en què l’alguerès no es transmet als fills (també) perquè ja no és la
llengua d’intercomunicació entre els pares, tot i que aquests en tenen una certa competència. 

I, òbviament, les repercussions negatives, en termes de competències i comportament, que
aquest fet pot tenir són immenses (Montoya 1996: 23). Els fills d’aquestes parelles ja no
disposaran —cal suposar— ni tan sols d’un coneixement passiu (mínim) de l’alguerès, com
tenen, potser, els de la generació dels seus pares, tot i ser de llengua inicial no catalana. I, a la
força, l’ús de l’alguerès entre aquests parlants esdevindrà (quasi) nul perquè fora de la llar es
relacionaran, per qüestions merament de possibilitats estadístiques, majoritàriament amb
coetanis de llengua inicial italiana. 

El cert és que avui costa de trobar parlants, joves i adults, que facin servir majoritàriament
l’alguerès com a llengua vehicular en llurs relacions de parella. I aquesta situació, símptoma
d’un «estat de salut molt precari» de la comunitat lingüística algueresa, és ben manifest a partir
de les dades que mostren les taules 7.1 (més amunt) i 7.2 i 7.3 (a continuació). Així, dels
subjectes que diuen que saben parlar català, només un 16,9 % declaren que utilitzen
prevalentment l’alguerès amb la parella, mentre un 66,5 % utilitzen l’italià. 
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1 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.

Taula 7.1
Llengua que la persona enquestada que sap parlar alguerès

parla amb la seva parella1

%

Italià o predomini d’italià 66,5

Alguerès o predomini d’alguerès 16,9

Sard o predomini de sard 2,7

Alternança d’alguerès i una altra llengua 3,6

Alternança d’italià i sard 0,3

Altres 2,0

No ho sap / no contesta 7,9

Total 100,0



Molt més reveladores encara són les xifres relatives a la transmissió lingüística de pares a fills,
com indica la taula 7.2. Per entendre què passa, cal recordar al lector que les dades d’aquest
apartat no són relatives a la mostra total, sinó només als subjectes que han declarat que saben
parlar alguerès. És a dir, són relatives als algueresos que, en principi, disposaven de
competència emissora en català i, per tant— sempre en principi— tenien la capacitat de poder
utilitzar l’alguerès (amb els seus fills). Si no ho fan probablement és perquè les normes d’ús (i
la por de ser «jutjats» per la comunitat en transgredir-les) són molt més poderoses que la
voluntat dels parlants de fer servir l’alguerès (vegeu l’epígraf 6.3), i/o perquè llurs
competències en italià són objectivament superiors a llurs competències en català (vegeu
l’epígraf 7.1).

Així, només un 5,7 % de les persones enquestades declaren que parlen l’alguerès amb els seus
fills, contra un 89,2 % que diuen que utilitzen l’italià. Això significa que, vistes les
proporcions de parlants de llengua inicial catalana, cada vegada són més minses les
possibilitats de trobar espais, situacions, moments, etc., en què les interaccions grupals tinguin
majoria de catalanoparlants. Fins i tot, ens podríem atrevir a suposar que aquesta dispersió dels
parlants i la presència majoritària dels italòfons induiran a la pràctica d’interaccions en italià,
àdhuc entre els catalanoparlants inicials. Fixem-nos que ja se’ns va perfilant, en perspectiva de
futur (immediat), el nivell 8 de l’escala GIDS que comentàvem en l’epígraf 6.5.1. I potser ara
convindria començar a preguntar-se si l’alguerès no és un exemple concret més d’una varietat
lingüística que s’encamina cap l’extinció (imminent), la mort, en els termes que, entre d’altres,
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Taula 7.2
Llengua que la persona enquestada que sap parlar alguerès

parla amb els fills

%

Italià o predomini d’italià 89,2

Alguerès o predomini d’alguerès 5,7

Sard o predomini de sard 0,6

Alternança d’alguerès i una altra llengua 3,9

Alternança d’italià i de sard

Altres 0,6

Total* 100,0

*Població que té o ha tingut fills

Taula 7.3
Llengua que la persona enquestada que sap parlar alguerès

parla amb els germans

%

Italià o predomini d’italià 51,6

Alguerès o predomini d’alguerès 36

Sard o predomini de sard 6,2

Alternança d’alguerès i una altra llengua 3,9

Alternança d’italià i de sard 0,9

Altres 1,4

Total 100,0



apunten Crystal (2000: 11), Montoya (1996: 22-23) i Schmidt (1985: 3-5). Intentarem
respondre aquest interrogant al llarg dels capítols que queden.

7.2. L’ús lingüístic familiar global

7.2.1. La llengua a la llar

Ja hem comentat en el capítol 1 que una de les preguntes sobre usos lingüístics familiars era
de caire força genèric («Quina llengua parla vostè a la llar?»), l’objectiu de la qual era obtenir
una panoràmica general de la situació lingüística familiar. Amb aquesta pregunta es volia
arribar a adquirir indicis relatius a la llengua principal a la llar en l’àmbit global; això és, sense
especificar els fluxos de les interaccions lingüístiques (mare, pare, avis, etc.). S’ha obtingut,
així, un quadre inicial general de l’ús lingüístic familiar a l’Alguer, revelador d’un clar domini
de l’italià. Aquesta situació de predomini de l’italià es fa força evident a partir del gràfic 7.1
que es mostra a continuació: un 77,1 % dels informadors diuen que tenen l’italià com a llengua
predominant a la llar, mentre que l’alguerès és present, com a varietat dominant, només en un
7,2 % de les famílies alguereses de la mostra.

7.2.2. El factor edat

D’acord amb les previsions, s’observa que, a la llar, l’ús que els enquestats fan de l’alguerès (i
del sard) és més baix dins les faixes d’edat dels més joves. En cap cas, però, els percentatges
de les persones que declaren que tenen només o sobretot el català com a llengua vehicular a la
seva llar no arriben mai a tenir la majoria absoluta. Només en el cas dels parlants que van
néixer abans del 1927, aquest percentatge depassa el 30 % (30,8 %), mentre que, a mesura que
la data de naixement de les persones enquestades es fa menys remota, els percentatges van
apropant-se al zero, tal com ens mostra el gràfic 7.2. 
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Italià o
predomini d'italià

77,1 %

Alguerès o
predomini d'alguerès

7,2 %

Sard o
predomini de sard

2, 3%

Alternança d'alguerès
i una altra llengua

8,8 %

Alternança d'italià
i sard 3,8 %

Altres 0,8 %

Gràfic 7.1
Llengua que la persona enquestada parla a la llar*

*Població que viu en llars de dos o més membres



La situació del sard, si bé amb percentatges més minsos respecte del català, no es presenta
gaire diferent. Tant en el cas del català com en el del sard, els percentatges baixen d’acord amb
l’edat de les persones enquestades. Així, en un extrem de l’eix relatiu a l’edat dels parlants, un
15,4 % dels qui van néixer abans del 1927 tenen el sard com a llengua prioritària a la llar,
mentre que, a l’altre extrem (els parlants més joves, que van néixer entre el 1983 i el 1987), no
hi ha cap enquestat (0 %) que declari que el tingui com a llengua principal a la llar. Entre tots
dos extrems, s’observa una baixada més o menys gradual.

Tot amb tot, l’italià és indubtablement el codi predominant dins les llars alguereses, molt per
sobre tant del català com del sard. I el seu ús generalitzat, com a llengua parlada a casa, creix
espectacularment a mesura que baixa l’edat dels enquestats. Tal com dèiem en l’epígraf 4.3.2,
la distribució lingüística per edats —tant pel que fa a competències com, sobretot, a ús— és un
indicador poderós del trajecte que recorren les varietats en contacte en situacions de
substitució lingüística. Això dit, queda ben clar, doncs, que la varietat amb més «energies
vitals» és certament l’italià, i la situació de substitució lingüística que pateix la comunitat de
l’Alguer es manifesta clarament a partir del gràfic 7.2, en què l’italià —de color blau cel— va
arreplegant parlants a mesura que ens acostem a les generacions més joves.

7.2.3. El lloc de naixement

La taula 7.4 ens indica que l’alguerès és parlat majoritàriament en les famílies de les persones
enquestades que van néixer a l’Alguer (9,1 %) i menys en el si de les famílies que han nascut a la
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resta de Sardenya (2,5 %).2 Cal subratllar també que per a un 76,5 % de les persones enquestades
nascudes a l’Alguer la llengua predominant és l’italià, mentre que ho és per a només un 70,4 % de
les que han nascut a la resta de Sardenya. És a dir que l’italià, com a llengua principal, és més
present dins les famílies de les persones nascudes a l’Alguer que no pas dins les de les nascudes a
la resta de Sardenya, i això perquè entre els al·lòctons són més nombroses les alternances de codis.
També cal evidenciar que, d’una banda, en un 0,8 %, a les llars de les persones enquestades
nascudes a l’Alguer, també es parla sard i, de l’altra, que només un 2,5 % de les famílies
immigrades de la resta de Sardenya tenen l’alguerès com a llengua vehicular dominant a la llar. 

Ara bé, caldria analitzar més detalladament quina és la composició familiar de les persones
enquestades (aquí només tenim com a referent el subjecte enquestat) per poder fer
consideracions adients; tot plegat i a grans trets, però, el que en certa manera es desprèn és,
d’una banda, la manca d’integració lingüística dels nous arribats i, de l’altra, el baix
manteniment del sard en les interacccions a l’interior de les llars alguereses. Si bé es pot
afirmar que, com veurem més endavant, les segones generacions d’immigrants sardòfons
tenen una actitud més favorable a la integració lingüística, aquestes xifres són indicadores
d’un context que ja no sembla que afavoreixi, tal com solia passar abans, l’ús de l’alguerès
entre els «forasters» (Blasco 1994: 692-693; Bosch 1999a; Caria 1982: 156; 1997: 40-41), tot
i unes competències declarades força elevades (cf. 4.3.1). I això, suposem, es deu
principalment a la interposició de l’italià, que s’ha convertit en l’idioma de tothom.

7.2.4. La llengua que la persona enquestada va parlar primer a casa

Per tal de poder seguir el recorregut del retrocés lingüístic, també es va preguntar a les
persones enquestades quina era la llengua que van parlar primer a casa, és a dir, llur llengua
inicial. Les xifres que han sorgit ens permeten veure la trajectòria que va des de la llengua amb
la qual els subjectes primer es van familiaritzar —això és, la llengua que van parlar primer a
casa— fins a la llengua d’interrelació de parella i de la transmissió intergeneracional avui, la
qual podrà ser la mateixa o una altra, segons el pes que tinguin les normes d’ús sobre cada
parlant. En altres paraules, tot partint de les dades sobre la llengua inicial de les persones
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2 Cal anar molt en compte en la lectura d’aquestes xifres, ja que les úniques submostres que realment tenen un pes
estadísticament consistent per poder-ne extreure conclusions significatives són les relatives a les persones
nascudes a l’Alguer i a la resta de Sardenya.

Taula 7.4
Llengua que la persona enquestada parla a la llar segons lloc de naixement

Alternar

Italià o Alguerès o Sard o d’alguerès Alternar

predomini predomini predomini i una altra d’italià

Lloc de naixement d’italià d’alguerès de sard llengua i sard Altres Total

Alguer 76,5 9,1 0,8 10,8 1,5 1,1 100,0

Sardenya sense Alguer 70,4 2,5 8,0 7,5 11,5 0,0 100,0

Itàlia sense Sardenya 94,0 3,2 0,0 0,0 2,9 0,0 100,0

Estranger 83,6 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

NHS/NC 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Total 77,1 7,2 2,3 8,8 3,8 0,8 100,0

* Població que viu en llars de dos o més membres



enquestades, podrem arribar a comprendre els guanys i les pèrdues, en termes d’usos familiars,
de les varietats lingüístiques en contacte.

Ja s’ha comentat més amunt (gràfic 7.1) que la llengua vehicular principal a les llars
alguereses —és a dir, la llengua que es parla a la casa de la persona enquestada, sense que
sigui, necessàriament, la seva primera llengua o inicial— és de manera inequívoca l’italià. En
més de les tres quartes parts de les famílies de l’Alguer, l’italià s’ha convertit en la llengua
d’interacció predominant. Dins l’altre quart, en canvi, es reparteixen les altres varietats
lingüístiques en contacte, entre les quals sembla que sobresurt, si bé mínimament, l’alguerès. 

Aquestes dades (gràfic 7.1) són una mostra més del procés de recessió lingüística que pateixen
tant el català com el sard a l’Alguer. I si les comparem amb les que ens proporcionen
informació sobre la llengua que la persona enquestada va parlar primer a casa (gràfic 7.3), hom
pot observar la rapidesa amb què viatja el procés recessiu. Tant si les dades relatives al gràfic
7.1 es refereixen a una nova llar com si no, hom destaca, en la vida d’una mateixa persona, uns
canvis lingüístics substancials. S’observa clarament un abandó progressiu de l’alguerès com a
varietat d’interrelació a la (nova) llar respecte de la llengua inicial. A causa també —se
suposa— de les noves circumstàncies amb les quals el parlant topa en el seu recorregut
existencial, com ara casar-se amb algú no catalanoparlant. Tal com ens indiquen els gràfics 7.1
i 7.3, l’alguerès, que per a un 22,4 % de la població enquestada és la varietat que primer van
parlar a casa, passa a ser la llengua vehicular principal de la llar actual només en un 7,2 % dels
casos. D’altra banda, l’italià, que és la varietat que la majoria d’enquestats (59,2 %) van parlar
primer a casa, esdevé la llengua d’ús prioritària a les llars d’un 77,1 % de la població
enquestada. 

Per explicar l’abandó lingüístic del català i del sard a l’Alguer, es poden adduir diverses raons:
en primer lloc —tal com s’indicava en el capítol 4— el poder simbòlic que té l’italià, resultat
dels canvis sociopolítics analitzats en l’epígraf 1.1.3: alfabetització i escolarització
obligatòries en italià, mitjans de comunicació, etc., amb l’estigmatització consegüent del
català (Bosch 1998: 384; 2002b: 14). 

Això no obstant, al costat del valor simbòlic de l’italià, es poden adduir també raons més
immediates i directes —interrelacionades amb aquest— que expliquen per què els algueresos
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Italià 59,2 %

Alguerès 22,4 %

Sard 12,3 %

Altres 6,1 %

Gràfic 7.3
Llengua que la persona enquestada parla primer a casa



es decanten més cap a l’italià a l’hora d’escollir llur llengua familiar. Hi ha la tendència a
creure que una d’aquestes raons podria ser l’alt percentatge de matrimonis mixtos; aquests
adquireixen, però, un important valor sociolingüístic només si s’analitzen en relació amb
l’ecosistema global dins el qual es donen. És a dir, la tria de l’italià en les interaccions de
parelles mixtes (o, més en general, en grups familiars multilingües) no és fruit de la casualitat.
La selecció lingüística està regulada per normes d’ús de caràcter psicosociològic,
determinades i «imposades» pel context en el qual les parelles (o els grups familiars) actuen i
interactuen. Si no fos així, no s’explicaria la integració constant dels sardòfons a l’Alguer al
llarg de la història (1.1.2). Senzillament, aquestes normes, com s’ha evidenciat al llarg del
llibre, afavoreixen la convergència cap a la llengua amb més poder, és a dir: la varietat que és
més valorada socialment.

Maria Grossmann (1983: 142-143) ja considerava que els matrimonis mixtos —la unió de
persones de provinença geolingüística diferent— són una de les concauses que contribueixen
a accelerar el procés de substitució lingüística a l’Alguer. Tanmateix, avui dia, parlar de
matrimonis mixtos no significa necessàriament referir-se a persones d’origen geogràfic
diferent, sinó que pot voler dir que, de tots dos membres de la parella, un o una és
catalanoparlant (i/o sardoparlant) mentre que l’altre o l’altra té com a llengua principal l’italià,
tot i haver nascut, tots dos, a l’Alguer.3 I, tal com sol passar en situacions semblants, utilitzar
l’italià esdevé no tan sols més pràctic sinó que socialment més profitós (per als fills), llevat
que el context (més immediat) faci pressió per afavorir tries en la direcció contrària. 
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3 Tenir l’italià com a llengua principal no significa pas que la persona sigui monolingüe. La seva llengua inicial i
habitual és l’italià, però pot tenir una capacitat entenedora en alguerès força elevada i, àdhuc, les seves habilitats
emissores poden estar molt a prop de les d’un parlant amb competència activa, tot i no utilitzar habitualment
aquesta varietat.





      

Capítol 8

La llengua a la llar: interaccions

Si en el capítol anterior hem presentat una visió de conjunt de la realitat lingüística a les llars
de l’Alguer, aquí ens proposem d’analitzar les interaccions lingüístiques entre els diferents
membres de la família. En altres paraules, en aquest capítol es mira l’àmbit familiar d’una
manera més detallada, tot observant les relacions de rol que hi són típiques: marit i muller,
pares i fills, germans, avis i néts, etc. També donarem compte de les interaccions lingüístiques
que s’estableixen entre les persones enquestades i els parents més pròxims (cosins, oncles,
etc.). Així doncs, procurarem desgranar qui parla català amb qui, dins un ventall d’interaccions
possibles, en el benentès que l’ús lingüístic —en una situació de bilingüisme desequilibrat—
pot variar considerablement entre els diversos membres dins un mateix nucli familiar
(Fishman 1991: 44-45). Tot seguit passem a analitzar la llengua d’interacció entre les persones
enquestades i llurs pares, i acabarem el capítol definint els usos lingüístics en les relacions
entre les persones enquestades i els parents més pròxims.

8.1. La llengua amb els pares

Els resultats relatius a les interaccions lingüístiques amb els pares es troben, pel que fa al
català, en una situació de sintonia quasi perfecta amb les dades relatives a la llengua que els
subjectes van parlar primer a casa. Se suposa que la llengua inicial es correspon —tret de casos
excepcionals— amb la llengua que la persona parla(va) amb (un d)els pares. De fet, tant en el
cas de la mare com en el cas del pare (gràfics 8.1. i 8.2.), l’ús de l’alguerès se situa al voltant
del 22 % (22,5 % i 22,7 % respectivament); molt a prop, doncs, del 22,4 % de les persones
enquestades que declaren que tenen aquesta varietat com a llengua inicial. En el cas de
l’alguerès, per tant, llengua inicial i llengua amb els pares coincideixen.

En el cas de l’italià, però, aquesta coincidència no es dóna. El valor de l’italià, en termes
d’interacció entre els enquestats i llurs pares, és efectivament inferior al 59 % de les persones
que declaren que tenen aquesta varietat com a llengua inicial (50,6 % en el cas de la mare, 51,6 %
en el cas del pare). A què es deu, doncs, aquesta discrepància? Una de les causes es podria
explicar a partir de les percepcions dels parlants, en la mesura que l’italià es concep com a
llengua dominant també en els casos en què es donen alternances de codi. En la majoria de
casos d’alternances, l’italià representa la llengua de base, és a dir, la varietat principal en les
interaccions lingüístiques (vegeu l’epígraf 6.3.1). 

Per tant, si d’una banda tenim un 59 % d’algueresos que declaren que tenen com a llengua inicial
l’italià, i de l’altra només un 50 % que el parlen amb els pares, tot ens fa suposar que el 9 % de
diferència és representat per les situacions d’alternances de codis en les quals l’alguerès és
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present, i hi té un paper important, però no tant per poder afirmar que es tracta de la llengua
inicial. En altres paraules, en les alternances de codi, l’italià hi té un pes quantitatiu (i potser
qualitatiu també) molt per sobre tant del català com del sard. Per això, es percep com a llengua
inicial —els subjectes li atorguen una presència més important—, però no la identifiquen com
l’única llengua d’interacció —la qual és més aviat una qüestió de barreja lingüística.
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Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
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Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %. 
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En termes generals, i vista la situació sociolingüística en conjunt, les xifres relatives a la
llengua d’interacció de les persones enquestades amb els pares ens ofereixen uns valors
relativament elevats, tant en el cas de l’alguerès com en el cas del sard (al voltant d’un 22 %
en el primer i 12 % en l’altre). Tanmateix, aquests valors esdevenen particularment baixos si
els percentatges que els caracteritzen es comparen amb els percentatges relatius a la llengua
habitual dels pares. Les persones enquestades declaren que un 42,4 % de mares i un 37,8 % de
pares tenen (o tenien) l’alguerès com a llengua habitual, mentre que el sard és (era) la llengua
habitual en un 21,4 % i 21,8 % de casos, respectivament. En principi, caldria esperar que (això
sí, en situacions de relativa estabilitat sociolingüística) la llengua d’interacció amb els fills
coincidís en general amb la llengua habitual dels pares, i que la substitució de llengües no fos
sobtada sinó gradual. 

La llengua habitual és, de fet, la varietat amb la qual —se suposa— els pares en principi
s’haurien de sentir més còmodes a l’hora de parlar amb els fills. Només en principi, perquè
evidentment, en les situacions en què s’aconsegueix un bon nivell en la llengua dominant, a
causa de les fortes pressions de l’entorn (vegeu l’epígraf 6.3), els parlants tendiran a utilitzar
l’idioma de més poder. Així, en el nostre cas, el declivi lingüístic presenta un pendent
considerable: tot plegat, assistim a un desnivell d’un 20 % entre la llengua habitual dels pares
i la llengua d’interacció entre aquests i les persones enquestades, en el cas del català, i una
mica menys d’un 10 % en el cas del sard. Així, els pares dels enquestats, tot i tenir com a
llengua habitual bé el català bé el sard, han optat per utilitzar l’italià com a llengua vehicular
principal amb els fills. 

Maria Grossmann (1983) ens torna a ser d’ajuda per entendre els motius del comportament
lingüístic dels algueresos. Pel que fa a aquest aspecte concret, una de les raons que han portat
(i potser continuarà portant) els pares a passar de l’alguerès (i/o el sard) a l’italià en les
interaccions amb els fills sembla que és, segons Grossmann (1983: 137-147), el valor
simbòlic de l’italià (el seu status) i el pes que l’escola exerceix en les percepcions dels pares.
Així:

Les experiències negatives en l’àmbit escolar són sovint atribuïdes pels pares, pels alumnes i
pels mateixos ensenyants, a l’ús de l’alguerès o del sard en el nucli familiar; és clar que això
ha contribuït a una difusió sempre major de l’italià també en la família. Els pares tenen por que
un italià poc correcte de llurs fills podria ser l’indici d’una no-consuetud al seu ús i, per tant,
de la pertinença a una categoria social aïllada i no instruïda. Individuant en l’alguerès un
element que connota socialment en sentit negatiu, afavoreixen en els fills l’aparició del
monolingüisme, realitzant a vegades una vera i pròpia acció de programació lingüística
(Grossmann 1983: 147).

Com hem anat dient al llarg del llibre, és clar que per poder elaborar una anàlisi més detallada
de l’abandó lingüístic caldria fer estudis de caire més qualitatiu i entendre millor les
percepcions que els pares tenen de la realitat lingüística (fonamentalment, esbrinar de quina
manera interpreten el contacte de llengües a l’Alguer i quins valors atorguen al català i/o al
sard i quins, en canvi, a l’italià). En una situació de recessió lingüística tan evident com la que
pateix la comunitat algueresa, caldrà d’ara endavant enfocar els esforços cap a estudis que ens
ajudin a comprendre la realitat sociolingüística més a fons i, sobretot, que ens donin pistes que
ajudin a trobar solucions adients per aconseguir una reinversió del procés, més que no pas
seguir només quantificant el que ja sabem. L’estadi molt avançat de la substitució ens obliga a
saber, per exemple, quin és l’impacte (tant de comportament lingüístic com de percepcions)
que les decisions normalitzadores tenen sobre la comunitat algueresa.
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Per exemple, hi ha la sospita (i no deixa de ser només una sospita) que l’alguerès avui ja no és
vist (obertament) com una varietat socialment aïllant com ho era fins fa uns quants anys. En
aquests darrers anys, gràcies a la vehiculació d’un discurs que intenta situar el català (com a
llengua històrica però també com a varietat local) en un pla formal i escrit, l’alguerès es
comença a percebre (en certs ambients) com una llengua amb un cert prestigi (literari). Tot i
així, aquest reconeixement social sembla que es limita a un àmbit més aviat intel·lectual
(mestres, professors, escriptors, etc., molts no catalanoparlants inicials), tot marcant
diferències amb qui ha utilitzat sempre l’alguerès (i el continua utilitzant) oralment i de
manera espontània. En definitiva, el català adquireix un cert prestigi, però també marca
distàncies socials. 

Per tant, no tan sols no adquireix prou poder simbòlic i prou legitimitat perquè els algueresos
(joves) el tornin a usar normalment en diverses situacions comunicatives, sinó que s’afavoreix
una forma de rebuig generalitzat en la comunitat. Són sospites, és clar, però, tot ens fa pensar
que el català a l’Alguer s’està convertint en una varietat de mer entreteniment intel·lectual (una
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joguina, si se’m permet l’expressió): un veritable fetitxe per a un grup més o menys ample
d’estimadors de la llengua.

I la veritat és que, des del punt de vista simbòlic i instrumental, no es constaten guanys
objectius globals significatius, i aquestes dades ja marquen clarament les pautes d’un procés
de regressió lingüística, tant del català com del sard, molt accelerat. Això es fa encara més
evident en observar la llengua que els pares fan servir per parlar entre ells (vegeu l’epígraf 8.2
d’aquest mateix capítol) amb relació a la llengua que les persones enquestades utilitzen per
parlar amb els pares.

8.2. La llengua que els pares parlen entre ells

Les dades relatives a la llengua que els pares de les persones enquestades parlen entre ells ens
indiquen que el sard tendeix (tendia) a mantenir-se a l’Alguer com a llengua d’interacció de
parella més que no pas el català —o, si voleu, que el català tendeix (tendia) a ser abandonat
més que no pas el sard. Un 21,6 % dels enquestats declaren que els seus pares parl(av)en entre
ells en sard (gràfic 8.5); i aquesta xifra es troba perfectament en línia amb els percentatges de
pares que ten(i)en el sard com a llengua habitual (vegeu els gràfics 8.3. i 8.4, més amunt). És
a dir, els pares de les persones enquestades que ten(i)en el sard com a llengua habitual
tendeixen a mantenir aquesta varietat lingüística en les relacions de parella. Això, en canvi, no
es dóna en el cas del català.

En el cas de l’alguerès, efectivament, assistim a una baixada que, si bé no és espectacular, sí
que és significativa: si la llengua habitual dels pares de les persones enquestades és l’alguerès
en aproximadament un 40 % dels casos (42,4 % en el cas de les mares, 37,8 % en el cas dels
pares), la llengua d’interrelació de parella és el català en només un 33,4 % dels casos. En altres
paraules, els parlants que tenen com a llengua habitual el sard mantenen tendencialment
aquesta varietat en les interaccions de parella, cosa que en canvi no passa en el cas de
l’alguerès, en què es registra un percentatge, si bé baix, d’abandó lingüístic. 
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I potser cal buscar la justificació d’això en la força del context durant els processos de
socialització. Se suposa que la població immigrada adulta sardòfona, pel fet d’haver ja superat
les etapes més crucials de la socialització —és a dir, quan ja s’han format una idea (clara) de
la realitat—, ofereix més resistències a la pressió del context. I aquest, en el cas de l’Alguer,
sembla que afavoreix la substitució lingüística més que no pas els pobles d’on provenen la
majoria dels al·lòctons. 

Per les seves característiques socioeconòmiques i sociodemogràfiques (les macrocauses
responsables del procés de substitució) —esmentades en la introducció—, l’Alguer (ciutat
mitjanament gran amb relació als pobles veïns, d’antiga tradició turística, exposada a fluxos
migratoris també de la Itàlia rica, pròspera, moderna, etc.) «presumeix» (històricament) de
modernitat, progrés i emancipació; atributs, aquests, que s’ajusten malament a una varietat
lingüística —l’alguerès— associada a la classe treballadora, a la poca cultura, a la no-
emancipació econòmica i social, etc. Si bé aquest fenomen sociolingüístic es comença a
generalitzar, amb matisos i diferències, a tot Sardenya, a l’Alguer ha estat segurament més
incipient que als pobles veïns. I això deu haver afectat (i en certa manera encara ho fa) les tries
lingüístiques de les persones que neixen a l’Alguer (o que hi arriben de ben petites), però
potser no afecta tant les tries lingüístiques de les que hi han arribat ja adultes d’altres pobles
(del costat).

Aquest fenomen sociolingüístic presenta, però, una segona faceta: «presumir» de modernitat
significa marcar també diferències amb els pobles i les poblacions del costat («los sardos»
[lu’saldus]), massa endarrerits, tant econòmicament com socialment (segons les percepcions
estereotipades d’alguns). I de fet, «abans, en alguns casos ara també, l’alguerès tenia un estatus
superior al sard i els immigrats l’aprenien per inserir-se en la comunitat; avui té un estatus
igual al sard, tots dos dominats per l’italià, d’estatus superior» (Grossmann 1983: 149; i vegeu
també l’apartat 1 del capítol 1). Això implica(va) no tan sols la generalització conseqüent de
l’ús de l’italià, sinó que una part de la població sardòfona —més aviat la de segona
generació— adoptés també l’alguerès, tal com s’explicarà clarament més endavant.
Abandonar (si bé parcialment) el sard i adquirir l’alguerès (si bé també parcialment), al costat
de l’italià òbviament, no solament significa(va) integrar-se en la comunitat algueresa, sinó
també —o potser sobretot— abandonar aquesta condició estigmatitzada «d’endarreriment».
Mitjançant la llengua (encara que només sigui demostrant que se sap articular paraules 
i sintagmes), s’enceta un procés d’allunyament envers una altra comunitat «endarrerida i
antiquada».

El menor abandó del sard respecte del català en les relacions de parella també es podria
explicar, de manera més senzilla, a partir de raons de tipus demolingüístic. Tant per les
dimensions demogràfiques com per les característiques sociolingüístiques, la consistència
social del sard als pobles és més significativa que no pas la de l’alguerès a l’Alguer.
Fonamentalment i senzillament, als pobles, de dimensions modestes com els que es troben al
costat de l’Alguer, hi ha menys dispersió de la població que té com a llengua inicial el sard. A
l’Alguer, en canvi, per les seves característiques de ciutat mitjanament gran de tradició
turística, la dispersió de la població catalanoparlant inicial és considerable. Però no tan sols
això, als pobles, fins i tot els que no tenen el sard com a llengua inicial n’adquireixen
(adquirien) un bon domini, gràcies a les xarxes socials prevalentment sardòfones. Les
possibilitats de començar una relació de parella en sard són (eren), per tant, elevades. 
Les xarxes catalanòfones a l’Alguer són, en canvi, més diluïdes, i aquesta dispersió més gran
de la població catalanoparlant inhibeix (inhibia) el procés de continuïtat lingüística. 
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8.3. La llengua amb els germans 

Ja hem comentat més amunt que les segones generacions de la població al·lòctona sembla que
són les que, en principi, enceten el procés d’abandó del sard i comencen el d’integració
lingüística a l’Alguer: bé aprenent l’alguerès (avui molta poca gent i, potser, de manera
incompleta), bé només abandonant llur llengua d’origen. Les dades que s’exposen en aquest
apartat sembla que reforcen l’afirmació que acabem de fer.

Si, d’una banda, el percentatge de persones enquestades que diuen que parlen alguerès amb els
pares (al voltant d’un 22,5 %) coincideix amb el percentatge de persones enquestades que
diuen que el parlen també amb els germans (23 %), de l’altra, pel que fa al sard, aquesta
relació és una mica més desequilibrada. Així, si un 13,3 % i un 11,7 % dels enquestats diuen
que parlen sard amb la mare i amb el pare respectivament, només un 8,9 % declaren que parlen
sard amb els germans, revelador d’una tendència a l’abandó de la llengua inicial ja dins el
mateix nucli familiar. Com a contrapartida, pugen els percentatges de les persones enquestades
que parlen italià amb els germans (61,7 %): aproximadament un 10 % per sobre de les
persones enquestades que afirmen que el parlen amb els pares. Per tant, mentre que el català
en aquest sentit dóna senyals d’estabilitat, el sard trontolla en benefici de l’italià.

8.4. La llengua amb els avis

Atès que l’EULAL és un estudi sociolingüístic que abraça gairebé tota la població resident a
l’Alguer (de 18 anys cap amunt), se suposa que una part dels avis als quals fem referència
tenen una edat molt elevada o pertanyen a una generació molt llunyana (pensem, per exemple,
en els casos en què les persones enquestades ja han superat els 65 anys d’edat). Per tant, se
suposa també que l’ús lingüístic de l’alguerès presenta, en aquest apartat, valors també força
elevats, atès que el procés de substitució lingüística és relativament recent. 

Efectivament, les xifres relatives a la llengua dels avis són altament positives per al català.
Aquestes dades esdevenen particularment significatives també perquè ens permeten veure, a
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grans trets, les característiques del recorregut de baixada de l’ús tant del català com del sard
(fonamentalment, la rapidesa del canvi de llengües d’una generació a l’altra). Tanmateix, cal
anar en compte a l’hora de llegir-les: les dades que es tracten en aquest apartat són relatives a
la llengua que els enquestats utilitz(av)en amb els avis, és a dir, no necessàriament la llengua
que els avis utilitz(av)en amb els enquestats. Es pot donar perfectament la situació en què la
persona enquestada s’adreci a l’avi o l’àvia en italià i l’avi o l’àvia contesti (sempre) en català,
i això no es reflecteix en les dades.

Quant a les dades, doncs, un 25,0 % i un 23,7 % de les persones enquestades diuen que
utilitzen l’alguerès amb als avis materns i amb els avis paterns respectivament. Pel que fa al
sard, els percentatges se situen en un 19,4 % en el primer cas i en un 17,5 % en el segon,
mentre que l’ús de l’italià se situa al voltant del 40 %. A propòsit de l’alguerès, no se’ns pot
escapar que el mateix percentatge de persones enquestades (aproximadament, un 23 %)
interactu(av)en, tant amb els avis com amb els pares, fent ús d’aquesta varietat lingüística. De
fet, doncs, es detecta una certa continuïtat lingüística que, en canvi, no és tan evident en el cas
del sard, en què, com hem vist, els percentatges de persones enquestades que diuen que parlen
aquesta varietat amb els avis depassen d’un 6 % els de les que declaren que parlen sard amb
els pares (vegeu els gràfics i les taules 8.1 i 8.2). És a dir, l’abandó del sard sembla que és, a
partir d’aquestes xifres, més ràpid que no pas el de l’alguerès.

Tot amb tot, si bé les diferències entre el català i el sard en aquest sentit no són espectaculars,
sembla com si, malgrat tot, en el cas de l’alguerès hi hagués una certa «línia familiar preferencial» 
de manteniment lingüístic, un nucli força més homogeni que no pas el grup sardòfon. El grup
sardòfon, un cop a l’Alguer, tendeix potser a dissoldre les seves connotacions lingüístiques per
«confondre’s» dins la comunitat lingüística algueresa (però sense necessàriament adoptar el
català). Per tant, les xifres relatives a les interaccions de les persones enquestades amb els avis
i amb els pares ens proporcionen indicis, d’una banda, de l’existència d’un grup catalanòfon
«de resistència a la substitució» i, de l’altra, de la força dissuasiva que el context alguerès
sembla que exerceix sobre la comunitat sardòfona pel que fa a l’ús del sard. Tanmateix, cal dir
que aquest grup catalanoparlant compacte ja comença a donar senyals de «desintegració», tal
com es veurà més endavant. 

Ara bé, si giràvem la truita, podríem afirmar que els parlants que utilitzen activament el
català amb els avis són només els que el parlen amb els pares. I això podria voler dir que hi
ha pèrdues d’usuaris dels quals no tenim constància perquè no disposem de les dades
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Alguerès o predomini d’alguerès 25,0

Sard o predomini de sard 19,4

Alternança d’alguerès i una altra llengua 1,5

Alternança d’italià i sard 1,9

Altres 12,2

No ho sap / no contesta

Total 100,0

*Població que ha conegut els avis materns



relatives a la llengua d’interacció entre avis i pares dels enquestats. Això no obstant, sí que
tenim elements que ens fan sospitar que hi ha hagut pèrdua d’usuaris en el pas d’una
generació a l’altra, en la transmissió de la llengua dels avis als pares de les persones
enquestades. Un d’aquests elements és el que fa referència a la llengua que els avis parlen
entre ells. Efectivament, els idiomes dominants d’interacció entre els avis (materns i paterns)
són el català (al voltant d’un 35 %) i el sard (al voltant d’un 33 %); percentatges, per tant,
molt per sobre del 23 % d’usuaris que parlen el català tant amb els avis com amb els pares.

En tot cas, sobre la base dels resultats d’estudis sociolingüístics duts a terme en realitats
properes a la de l’Alguer, suposem que, tot i la interrupció de la transmissió intergeneracional,
la presència dels avis catalanoparlants garanteix que els néts adquireixin competències
lingüístiques (si més no, de l’habilitat entenedora). I, doncs, la possibilitat de poder disposar
d’un nucli propulsor lingüístic important per a la reinversió del procés. Efectivament, allà on
es perd l’ús del català (i/o del sard) amb els pares, aquest es manté (provisionalment i, en la
majoria de casos, unidireccionalment) en les interaccions amb els avis. 

Els avis han representat (però potser ara ja no), d’una banda, un element important en
l’alentiment del procés substitutori i, de l’altra, la facilitat d’adquirir un mínim de competència
(passiva) per part de les generacions més joves. A tall d’exemple, arran de la investigació
sociolingüística que Cappai-Cadeddu (2002: 67-69) va dur a terme en un poble a la zona nord-
occidental de Sardenya, es va observar que la majoria de persones enquestades de menys de 30
anys tenien l’italià com a llengua inicial. Això no obstant, el 68,4 % d’aquests semblava que
disposaven d’una bona competència activa en sard, adquirida principalment gràcies a les
interaccions amb els avis que encara els la proporcionen.

D’altra banda, són molt significatius els valors relatius a les interaccions que els avis mantenen
en italià entre ells, molt per sota dels valors relatius a les interaccions tant en sard com en
català. Efectivament, els gràfics 8.7 i 8.8 (els que mostren les xifres relatives a les interaccions
lingüístiques entre avis) són els únics en tot l’estudi en què l’italià és l’idioma d’ús minoritari
respecte al català i al sard, els quals es mostren amb uns percentatges similars (ambdós al
voltant del 10 %). I això vol dir dues coses: primer, que la substitució dins l’àmbit familiar
sembla haver-se generalitzat en època relativament recent (per això l’ús de l’italià en les
interaccions dels avis és ben minoritari) i, segon, que hi deu haver hagut un període més o
menys llarg en què català i sard dins el nucli familiar tenien el mateix pes (no s’observen
diferències significatives entre totes dues varietats). També s’observa que en les interaccions
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Taula 8.2
Llengua que la persona enquestada parla 

amb els seus avis paterns*

%

Italià o predomini d’italià 41,5

Alguerès o predomini d’alguerès 23,7

Sard o predomini de sard 17,5

Alternança d’alguerès i una altra llengua 0,8

Alternança d’italià i de sard 2

Altres 14,5

No ho sap / no contesta

Total 100,0

*Població que ha conegut els avis paterns



entre avis les alternances són molt més limitades que en altres situacions comunicatives, cosa
que s’explicaria perquè la baixa competència en italià d’alguns determina(va) una demarcació
clara entre les varietats en contacte.

8.5. La llengua amb la parella

En el cas de la interacció lingüística amb la parella s’han considerat les dues direccions
comunicatives: de la persona enquestada a la parella i de la parella a la persona enquestada. No
s’observen diferències espectaculars entre aquests dos fluxos lingüístics: tant en un cas com en
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Gràfic 8.8
Llengua que parlen els seus avis paterns



l’altre, com era previsible, la llengua dominant és l’italià (73,4 % en un cas i 75,1 % en l’altre).
Per tant, només s’utilitzaran les dades relatives a un únic flux comunicatiu: la llengua que la
persona enquestada parla amb la seva parella, per coherència amb la resta de situacions
comunicatives observades. Així, l’alguerès es parla en un 10,4 % dels casos, mentre que el
sard, prop del 3 % (vegeu el gràfic 8.9). Aquestes xifres, ja per elles mateixes prou
significatives a l’hora de traçar un perfil sociolingüístic de la comunitat algueresa, ens
permeten avaluar més detalladament l’estadi de la recessió tant del català com del sard, si les
comparem amb dades semblants de l’enquesta de Maria Grossmann. 

Al final dels anys setanta del segle passat, l’italià era la llengua d’interacció entre les parelles
de l’Alguer en aproximadament un 50 % dels casos, mentre que l’alguerès l’utilitzaven un 
30 % de les persones enquestades, i el sard, al voltant d’un 6 % (Grossmann 1983: 36-37).
Senzillament, això vol dir que, en els últims trenta anys, hi ha hagut una pèrdua considerable
d’ús del català en el si de les noves famílies, les quals tendeixen a adoptar l’italià, tot i que 
—potser— coneixen i parlen l’alguerès. Grossmann (1983: 146) va notar que durant el festeig,
la llengua de comunicació entre els promesos era l’italià. Però no solament això, l’italià era, de
fet, «la llengua emprada amb els futurs sogres, malgrat la consciència perfecta que cadascú
d’ells parla amb els propis pares en alguerès». I la raó al darrere d’aquest comportament era,
d’acord amb Grossmann, el «desig d’exhibir un estatus superior». Avui, a la voluntat de
presentar-se a la família de la pròpia parella tot exhibint un estatus superior mitjançant la
llengua amb més prestigi social, cal afegir-hi també un problema més pràctic: la dificultat
objectiva de trobar parelles en què tots dos tinguin una bona competència en català per sentir-
se còmodes a l’hora d’utilitzar-lo entre ells (i amb els fills) i/o que tots dos (catalanoparlants)
s’hagin conegut en uns cercles on la llengua vehicular d’interacció entre els seus membres fos
majoritàriament l’alguerès. Les pràctiques socials, tal com es manifesten en els casos d’aquest
últim exemple, porten la població algueresa catalanòfona a l’ús habitual de l’italià també en
les interaccions amb altres persones catalanoparlants.
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8.6. La llengua amb els fills 

La situació sociolingüística de l’Alguer se’ns mostra amb tot el seu «dramatisme» pel que fa
al català quan observem les dades relatives a l’ús que en fan les persones enquestades amb els
fills. Deixem, per tant, les taules i els gràfics relatius a la llengua que les persones enquestades
parlen amb els fills a la interpretació del lector, ja que les paraules aquí sobrarien:

8.7. La llengua amb els familiars més pròxims

La taula 8.3 que teniu a continuació ens forneix l’entrada (input) per poder fer unes
consideracions d’aspecte general, que també tornarem a remarcar en els capítols següents: l’ús
de l’alguerès sembla que es manté en les situacions caracteritzades per les relacions menys
íntimes. Així, en les interaccions en els nous nuclis familiars, els enquestats «opten» per
utilitzar amb la parella i amb els fills l’idioma menys marcat socialment (l’italià), mentre
continuen utilitzant l’alguerès (i, en menor grau, el sard també) amb cosins, oncles, etc. En
definitiva, allò que és el nucli familiar més íntim es caracteritza per una pèrdua considerable
de l’ús de les llengües minoritzades, mentre que allà on les distàncies d’intimitat creixen
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Gràfic 8.10
Llengua que la persona enquestada parla amb els fills

Taula 8.3
Llengua que la persona enquestada parla 

amb la resta de la família més pròxima

%

Italià o predomini d’italià 61,1

Alguerès o predomini d’alguerès 20,7

Sard o predomini de sard 6,5

Alternança d’alguerès i una altra llengua 4,6

Alternança d’italià i de sard 3,9

Altres 2,2

No ho sap / no contesta 1,0

Total 100,0



també augmenta el seu ús. També és cert, però, que l’ús del català i del sard minva allà on les
relacions entre els interlocutors fora de l’àmbit familiar es fan més distants (bancs,
supermercats, etc.), tal com veurem en el capítol 9. I això vol dir que, allà on el context es fa
més formal i/o impersonal, les normes imposen l’ús de l’italià.

8.8. Síntesi
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Taula 8.4
Llengua que la persona enquestada parla a la llar: visió de conjunt. Percentatge

Alternança

Italià o Alguerès o Sard o d’alguerès Alternança No ho

predomini predomini predomini i una altra d’italià sap/no

d’italià d’alguerès de sard llengua i sard Altres contesta

Llengua que parla 

amb la seva mare 50,7 22,5 13,3 5,4 2,5 4,5 1,1

Llengua que parla 

amb el seu pare 51,6 22,7 11,7 5 2,8 4,4 1,8

Llengua que parlen 

els pares entre ells 32,1 33,5 21,6 4,2 2,6 4,7 1,4

Llengua que parla 

amb els germans 61,7 23 8,9 2,4 1,6 2,4

Llengua que parla amb 

els seus avis materns 40 25 19,4 1,5 1,9 12,2

Llengua que parla amb 

els seus avis paterns 41,5 23,7 17,5 0,8 2 14,5

Llengua que parla 

amb la seva parella 73,4 10,4 2,9 2,2 0,9 1,7 8,5

Llengua que parla 

amb els seus fills 91,9 3,9 0,8 2,6 0,4 0,4





       

Capítol 9

Els usos lingüístics fora de la llar

En aquest capítol es mostren els resultats relatius a les interaccions lingüístiques que la
població algueresa manté fora de la llar. Si bé no tant com l’àmbit familiar, els contextos
comunicatius extrafamiliars també ens proporcionen elements d’anàlisi interessants: 
d’una banda, ens ofereixen indicis força valuosos per poder entendre les dinàmiques 
globals del procés de substitució lingüística i, de l’altra, elements que ens ajuden a veure
com ens hi podem, eventualment, encarar. Ens diuen, sobretot, quina continuïtat s’estableix
entre la llengua que els subjectes parlen a casa i la llengua que, en canvi, parlen en 
contextos i amb interlocutors no «familiars». A partir d’aquí, podrem disposar de pautes
d’anàlisi sociolingüístiques que ens portin a entendre la força real del context 
extrafamiliar, i quin pes i quin rol pot tenir aquest en el procés de normalització del català
a l’Alguer. 

El capítol s’articula en apartats corresponents a diferents situacions comunicatives
caracteritzades per un grau més o menys alt d’intimitat (amics, companys d’estudis, veïns,
companys de feina). Per la seva significació sociolingüística, de tots els àmbits investigats hem
privilegiat aquí les situacions comunicatives en què el català encara és present, tot observant
sobretot les interaccions amb les amistats. Per a una anàlisi completa i detallada de l’ús
lingüístic fora de la llar, us remetem a Chessa (2007 en premsa). En tot cas, s’ofereix un
quadre explicatiu general sintètic amb tots els àmbits considerats en la realització de
l’enquesta (vegeu la taula 9.1 i taula 9.2).

D’una banda, s’analitzen les dades relatives als usos lingüístics en cada situació observada
sense cap mena d’encreuament; de l’altra, en canvi, s’intenta esbrinar quin impacte poden tenir
els diversos factors en joc (nivell d’estudis, edat, etc.) en les interaccions que els algueresos
mantenen fora de la llar. Els contextos comunicatius considerats —si bé estan agrupats dins el
mateix capítol— no presenten necessàriament característiques semblants: hi ha situacions que
són, per exemple, d’abast més general (gairebé tothom té amistats o coneixences), però també
n’hi ha d’altres que no impliquen necessàriament la participació de tothom (no tothom, per
exemple, va al banc o a grans centres comercials).

Cal dir també que els suposats interlocutors presenten característiques definidores força
diverses les unes dels altres. Així, igual que tothom pot identificar (i definir) clarament un veí
o una veïna o, sobretot, un amic o una amiga, no tothom pot identificar, a l’hora de contestar
la pregunta, un interlocutor o una interlocutora en concret en un context com ara el banc o un
centre comercial. De manera similar, un «desconegut» esdevé un referent massa genèric, atès
que les interaccions poden seguir pautes diferents segons que l’interlocutor sigui un
desconegut ancià, jove, etc.; que el trobis a la presentació d’un llibre, al mercat, pel carrer,
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etc.1 És possible que a l’Alguer, per posar un exemple, una persona jove que disposi
d’habilitats lingüístiques més o menys elevades en alguerès faci l’esforç d’adreçar-se en català
a un desconegut vell (durant l’acte de presentació d’un volum de poesies en alguerès), mentre
que amb un desconegut de la seva mateixa edat utilitzarà sempre (i només) l’italià. 
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1 La pregunta relativa a la llengua amb una persona desconeguda (la pregunta 43 del qüestionari que teniu en
l’annex) especifica l’àmbit d’interacció: el carrer. Tot i així, és molt probable que aquest àmbit s’interpreti en sentit
ample, atès que el carrer pot significar, per a algunes de les persones enquestades, diversos àmbits fora de la llar.

2 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.

Taula 9.1
Ús de la llengua en àmbits informals2. Percentatge

Alternança
Italià o Alguerès o Sard o d’alguerès Alternança No ho

predomini predomini predomini i una altra d’italià sap/no
d’italià d’alguerès de sard llengua i sard Altres contesta

Llengua que parla 
amb els seus amics 71,2 11,3 1,8 12,7 2,7 0,3

Llengua que parla 
amb els seus amics 

que parlen alguerès 63,7 26,9 8,6 0,9
Llengua que parla 

amb els seus amics 
que parlen sard 78,8 1,4 10,5 1,2 6,2 1,9

Llengua que parla amb els 
seus amics que parlen italià 98 0,8 1,2

Llengua que parla amb 
els seus veïns 77,3 9,4 1,5 10,2 0,7 0,2 0,7

Llengua que parla amb 
els seus companys d’estudi* 89,6 1,2 1,4 3,9 4

Llengua que parla amb 
els seus companys de feina** 80,3 6,3 2,2 8,9 0,5 1,8

*Població que actualment cursa estudis 
**Població ocupada

Taula 9.2
Ús de la llengua en àmbits formals o semiformals. Percentatge

Alternança
Italià o Alguerès o Sard o d’alguerès Alternança No ho

predomini predomini predomini i una altra d’italià sap/no
d’italià d’alguerès de sard llengua i sard Altres contesta

Llengua que parla en anar 
de botigues 84,4 4 0,5 10,3 0,5 0,3

Llengua que parla en grans 
establiments comercials 93,2 0,6 0,3 5,7 0,2

Llengua que parla als bancs 94,9 0,7 2,8 0,2 1,4
Llengua que parla amb 

els metges 91 4,1 0,5 4,4
Llengua que parla amb 
una persona desconeguda 96,5 1,1 2,2 0,2



9.1. Visió de conjunt

Abans de mirar individualment alguns dels contextos comunicatius fora de la llar, presentem una
visió global de les llengües utilitzades per tal d’oferir una idea de conjunt. Els diferents àmbits
s’han dividit en dos blocs: comunicacions informals i comunicacions formals o semiformals, 
tot i ser conscients que la demarcació no pot ser tan abrupta com es mostra (taules 9.1 i 9.2). 

A partir d’aquestes dades, es posa de manifest que, tant a nivell formal com a nivell informal,
la llengua predominant és l’italià, si bé el predomini es fa molt més evident en els àmbits
formals. En un primer moment, fa l’efecte que l’alguerès —tot i que mostra clarament els
símptomes d’una varietat «en agonia»— disposa encara d’uns quants nínxols comunicatius 
—els àmbits més informals—, dins els quals té un rol no gens menyspreable. Aquests nínxols,
en què l’alguerès sembla que ofereix més resistència al procés recessiu, podrien actuar de base
per a polítiques adequades de reinversió lingüística.

Seria ben profitós, per tant, amb vista a donar suport al procés de normalització lingüística en
marxa, fer investigacions sectorials (de tipus qualitatiu) per tal d’esbrinar quin és el pes real de
l’alguerès en aquests contextos. Analitzar, per exemple, si l’alguerès és utilitzat —i, en aquest
cas, quan i com— en les activitats d’esbarjo, com ara grups d’escoltes, agrupacions esportives,
corals, etc. (si més no entre les persones adultes que tenen diferents càrrecs: responsables,
entrenadors, educadors, etc.). Amb aquestes dades, es podria pensar d’elaborar unes
microestratègies de recuperació de l’alguerès oral, tot estimulant-ne l’ús dins aquests 
àmbits. En definitiva, estimular i/o reforçar un ús del català (i/o del sard) espontani i natural en
les interaccions entre les persones adultes involucrades i els infants que participen en les
activitats. Crear, al capdavall, punts de trobada lingüístics en què els nens i les nenes puguin
interactuar en —o siguin exposats a— alguerès, de la manera més «normal» possible, amb la
gent adulta catalanoparlant. 

Tot partint de les consideracions fetes en l’epígraf 3.2, on es posava de manifest la importància de
l’oralitat (enfront d’una excessiva preocupació normativitzadora) dins un discurs normalitzador,
proposem que es trobin i s’elaborin noves estratègies de recuperació lingüística,
complementàries a les que avui recorren senzillament a l’aprenentatge de les normes
(ortogràfiques, gramaticals, etc.) i a un ús correcte del lèxic. L’alguerès, que ha estat (quasi)
sempre una varietat oral (o, si més no, així ho percep avui la comunitat algueresa, en oposició a
l’italià), no pot passar a ser, d’una manera sobtada, una varietat (quasi) exclusivament associada
a l’escriptura, a les normes ortogràfiques i gramaticals, a conceptes de correcció i incorrecció, etc. 

La seva «naturalesa» adquirida de llengua col·loquial, en oposició a la «naturalesa» de l’italià
(la varietat de l’escola, de l’administració pública, de la literatura culta, del cinema, de
l’exèrcit, dels telenotícies, dels diaris, etc.), ha determinat en les ments dels parlants una mena
de demarcació lingüística entre totes dues varietats. Així, la presència de l’italià en els àmbits
menys col·loquials no es qüestiona (mínimament), com tampoc no es qüestiona la presència de
l’alguerès en els menys formals. Però si d’una banda es consent que l’italià superi la línia
divisòria i ocupi els espais que tradicionalment eren de l’alguerès, de l’altra, en canvi, no es
permet que l’alguerès ocupi (massivament) els dominis de l’italià.
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Al peu de les taules s’especifica:
a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.



L’italià representa, al cap i a la fi, la llengua de l’Estat, la llengua de la «nació» amb la qual la
major part de la comunitat algueresa se sent identificada. Llavors, a un idioma d’aquest
prestigi (símbol de la comunitat de pertinença amb delimitacions de grup ben fortes) se li ha
de tenir respecte. En termes pràctics, doncs, i per tal de no generar una mena de por i rebuig
col·lectius, el planificador lingüístic hauria d’actuar de manera que l’alguerès continués sent,
d’una banda i primerament, una llengua oral, parlada de manera espontània i natural, sense per
això, de l’altra, deixar de convertir-la gradualment (i subratllem, gradualment) en una varietat
moderna i adequada per als usos més «elevats». Caldria, en bona substància, actuar amb seny
i sentit de l’equilibri.

9.2. La llengua amb els amics

Podríem afirmar que el cercle de les amistats —sobretot, hom diria, durant la socialització
secundària— ha representat des de sempre, a l’Alguer, el canal d’integració lingüística més
immediat i efectiu per a sardòfons i italòfons. Bé els qui arribaven dels pobles veïns o d’Itàlia,
bé els fills de matrimonis mixtos de llengua inicial italiana, bé els nascuts a l’Alguer de
llengua sarda, etc., tots s’havien d’adaptar a la situació lingüística «del carrer» per poder tenir
accés a les xarxes d’interacció amicals i començar per aquí el recorregut que els portaria cap a
una integració total. Val a dir que per poder relacionar-se amb els companys de joc, per poder
tenir amics amb qui sortir de marxa, etc., calia adquirir unes (si bé mínimes) competències en
alguerès, atès que el català era fins fa poc la llengua majoritària fora de la llar. 

Avui dia, però, la situació sembla haver-se capgirat totalment, i la llengua d’interacció al carrer
ha esdevingut, per a tothom, l’italià. Per tant, la qüestió de la integració cal avui veure-la des
d’una òptica completament oposada: parlar alguerès s’ha convertit (gradualment) en un factor,
si no discriminatori, segurament no rellevant per a la consolidació de les relacions socials
(d’amistat).

Tanmateix, tal com es pot observar en el gràfic 9.1 que teniu a continuació, hi ha encara 
un percentatge relativament elevat d’algueresos que diuen que parlen català amb els amics
(11,3 %), bastant per sobre dels enquestats que, en canvi, diuen que el parlen a casa. És molt
més modest, en canvi, l’ús del sard (1,8 %), i això prova que, si bé aquesta varietat tendeix a
mantenir-se modestament a l’interior dels nuclis familiars (vegeu l’apartat 8.1 del capítol
anterior), fora de la llar sembla haver-hi (encara) mecanismes que afavoreixen el pas (del sard)
cap a l’alguerès.

La xifres suara indicades, relatives a la llengua utilitzada amb els amics, són encara més
significatives si es comparen amb els percentatges tant d’alguerès com de sard parlat a les llars
dels enquestats: només un 7,2 % dels subjectes diuen que tenen l’alguerès com a llengua
principal a la llar, mentre que un 2,3 % hi tenen el sard (vegeu l’epígraf 7.2.1). És a dir, d’una
banda hi ha un augment de l’ús de l’alguerès amb els amics respecte de l’ús familiar, i, de
l’altra, una baixada —si bé mínima— del sard (també perquè pel que fa al sard partim d’unes
xifres clarament més baixes).

El que a primera vista sembla que passa, per tant, és que hi ha una mena d’adequació
lingüística a l’entorn per part dels sardòfons. Aquests sembla que conserven amb una certa
atenció el sard com a varietat de la intimitat familiar, però s’adapten lingüísticament al context
extrafamiliar catalanòfon. Ara bé, cal fer aquestes consideracions, principalment, a la llum
d’una perspectiva temporal retroactiva, i veure els resultats que aquí es tracten com un ròssec
del que solia passar més que no pas com a resultat de la realitat sociolingüística actual. 
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És a dir, la convergència cap a l’alguerès és un recurs psicolingüístic que, essencialment, tenia
raó de ser quan el català a l’Alguer encara era una varietat amb un cert valor social i simbòlic.
Això assegurava uns mecanismes socials d’interacció, solidaritat i integració (lingüística): els
sardòfons, tot adoptant l’alguerès, demostraven solidaritat amb la comunitat algueresa i,
consegüentment, com a forma de «gratitud», eren acollits pel grup del qual volien (llegiu
necessitaven) ser part integrant. 

Avui, potser, els mecanismes d’interacció i integració grupal es regeixen per altres pautes
comportamentals: per formar part d’un determinat grup (juvenil) calen, abans que l’idioma,
altres recursos, com ara vestir a la moda, tenir moto, etc. Potser també recursos lingüístics,
però d’una altra naturalesa (per exemple, adquirir característiques fonètiques que acostin els
joves italòfons de l’Alguer a la manera de parlar dels coetanis continentals).

Les dades relatives a l’ús amb els amics per faixes d’edats (taula 9.3), com veurem després,
demostren que l’alguerès ja no representa un element agregador entre les generacions més
joves. És potser un element important que els parlants (joves) exploten, tot utilitzant paraules,
sintagmes i/o frases fetes dins les interaccions en italià, per tal d’establir i/o reafirmar les
fronteres identitàries de la seva algueresitat. A part això, però, no s’observen entre els joves
enquestats converses majoritàriament en alguerès.
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Italià o
predomini d'italià

71,2%

Alguerès o predomini
d'alguerès 11,3%

Sard o predomini
de sard 1,8%

Alternança d'alguerès
i una altra llengua

12,7%

Alternança d'italià
i sard 2,7%

Altres 0,3%

Gràfic 9.1
Llengua que la persona enquestada parla amb els amics

Taula 9.3
Llengua amb els amics segons l’edat de la persona enquestada. Percentatge

Alternança

Italià o Alguerès o Sard o d’alguerès Alternança

predomini predomini predomini i una altra d’italià

d’italià d’alguerès de sard llengua i sard Altres Total

De 18 a 29 anys 95,4 0,0 0,0 3,5 1,1 0,0 100,0 

De 30 a 44 anys 87,2 3,8 0,0 7,2 1,8 0,0 100,0 

De 45 a 64 anys 55,9 15,9 1,4 22,3 3,8 0,7 100,0 

De 65 anys i més 46,1 30,5 8,7 10,7 4,0 0,0 100,0 

Total població 71,2 11,3 1,8 12,7 2,7 0,3 100,0 



De manera molt previsible, el predomini de l’alguerès es dóna en les faixes d’edats que van dels
45 anys cap amunt. En canvi, entre els joves de 18 a 29 anys no hi ha ús ni d’alguerès ni de sard
en les interaccions amb els amics. Els mecanismes de convergència cap a l’alguerès dels quals
parlàvem abans —ho podem ben confirmar— ja no funcionen entre les generacions més joves,
i la varietat lingüística amb funció aglutinadora ha esdevingut de manera inequívoca l’italià.

9.2.2. La llengua dels amics

9.2.2.1. Els amics catalanòfons

Les xifres que s’exposen en aquest apartat ens diuen que, tal com apuntàvem en l’epígraf 9.2, hi
ha una certa tendència, entre els algueresos grans d’edat, a utilitzar el català amb els amics (tot i
no parlar-lo a casa). Les dades relatives a la llengua de les interaccions que els enquestats
mantenen amb els amics que parlen alguerès ens suggereixen que la convergència cap al català
(allà on —se suposa— hi ha forces d’alguna mena que n’estimulen l’ús o bé absència de factors
inhibidors) és una pauta comportamental encara activa: un relatiu alt percentatge dels enquestats
(26,9 %) declaren que parlen alguerès amb els amics catalanoparlants, contra un 7,8 % que diuen
que parlen el català a casa i un 11,3 % que diuen que el parlen amb els amics en general.

Comptat i debatut, dins un panorama sociolingüístic no gens feliç pel que fa al català, sembla
que s’obren escletxes esperançadores per on (gradualment) es pot fer una feina de recuperació
del seu ús. Fonamentalment, sembla que hi ha una mena d’ús potencial subjacent (el que
Arenes [2000: 49] en diu «una parla en estat letàrgic») entre les esferes amicals. És un deure
del planificador, doncs, trobar les formes per estimular aquestes potencialitats i encoratjar l’ús
de l’alguerès fora de l’àmbit familiar, amb l’esperança que, en un futur més o menys pròxim,
torni a començar a parlar-se dins les llars de l’Alguer. 

Nosaltres partim del pressupòsit que les interaccions lingüístiques més íntimes (parella, fills) es
regeixen per restriccions comportamentals molt poderoses (com ara tenir bones competències,
sentir-se còmodes en parlar una determinada varietat, tenir una forta consciència identitària,
etc.), les quals dificulten la intervenció directa del planificador en determinats àmbits i/o en
determinades interaccions. L’alternativa, per poder arribar a complir l’objectiu de normalització
(que l’alguerès torni a ser llengua de transmissió intergeneracional), és, doncs, preveure que el
planificador intervingui en contextos directament més assequibles, com ara les xarxes amicals,
que, eventualment, cal esperar que influeixin en les interaccions més íntimes. 

Les interaccions entre amics, efectivament, són —respecte de les interaccions familiars més
íntimes— més «relaxades» i menys «racionals». Dit d’una altra manera, sembla que preval la
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Taula 9.4
Llengua que la persona enquestada parla 
amb els seus amics que parlen alguerès

%

Italià o predomini d’italià 63,7

Alguerès o predomini d’alguerès 26,9

Sard o predomini de sard 8,6

No ho sap / no contesta 0,9

Total 100,0



idea que presenta menys problemes utilitzar l’alguerès en converses (esporàdiques) amb un
amic —tot i no tenir-ne una bona competència emissora— que no pas en les interaccions (més
o menys freqüents) amb la parella. En el primer cas, es pot fer un esforç i superar els obstacles,
tant merament lingüístics (entrebancades lingüístiques, dubtes morfosintàctics, interferències
lingüístiques, etc.) com sociopsicològics (la vergonya d’equivocar-se i la possible hilaritat dels
interlocutors), que això comporta. En el segon cas, en canvi, m’hi he de sentir perfectament
còmode: no puc portar una conversa amb la meva parella (ni, sobretot, amb els meus fills) que
es caracteritzi pels problemes esmentats.

D’altra banda, també cal dir que les normes d’ús dominants i la «por» de transgredir-les sembla
que tenen més poder sobre les interaccions més íntimes. Tal com hem vist en l’epígraf 6.3.1, la
preocupació pel que diran els altres (les «sancions» socials) ens fa decantar cap a l’adopció
d’una conducta lingüística més «normal» (menys marcada) amb les persones familiars més
pròximes (els fills, sobretot). Pel fet que en les nostres decisions lingüístiques involucrem
persones molt importants, com ara precisament els fills, la preocupació de ser jutjats per les
nostres tries de llengua, que afectaran sobretot persones d’una esfera tan transcendental com el
nucli familiar, es fa més convincent que no pas en el cas de les relacions amicals, on, en certa
manera —i subratllem, en certa manera—, la llengua (majoritària) de les interaccions ja
existeix abans que el parlant. En altres paraules, parlar català a casa, per exemple, penalitzarà
—d’acord amb unes percepcions generalitzades— el procés d’aprenentatge escolar dels
nostres nens i això ens faria passar per «irresponsables»; en canvi, parlar-lo amb els amics, no. 

Consegüentment, és menys problemàtic per al planificador intervenir en unes situacions
comunicatives determinades, com ara les interaccions lingüístiques entre amics, i encoratjar així
la convergència cap al català, fins i tot dels parlants que en tenen una competència mínima. Les
dinàmiques que s’establiran amb les interaccions seran les que determinaran una adquisició
natural i progressiva de les competències, les quals, a la vegada, garantiran un ús més gran de la
llengua. Ara bé, una cosa són les teories i una altra (de ben diferent) és la seva realització
pràctica. Pensar estratègies concretes és extremament ardu. En tot cas, les teories aquí
exposades representen una bona base a partir de la qual es poden anar elaborant idees concretes.

9.2.2.2. Els amics sardòfons

Quant al sard, també s’observa una certa convergència cap a aquesta varietat per part dels
enquestats en les interaccions que, fora de la llar, mantenen amb els amics sardòfons. Un 
10,5 % dels enquestats diuen que el parlen amb els amics identificats com a sardoparlants

113

Taula 9.5
Llengua que la persona enquestada parla 

amb els seus amics que parlen sard

%

Italià o predomini d’italià 78,8

Alguerès o predomini d’alguerès 1,4

Sard o predomini de sard 10,5

Alternança d’alguerès i una altra llengua 1,2

Alternança d’italià i sard 6,2

No ho sap / no contesta 1,9

Total 100,0



habituals. I aquesta xifra, igual com la relativa al català, també adquireix una significació
considerable, si pensem que només un 2,6 % dels enquestats declaren que parlen el sard a casa.
Suposem, òbviament, que la major convergència cap al sard es dóna entre la població més gran
d’edat. I aquesta tendència confirmaria la presència de les dinàmiques vistes en l’epígraf 8.2
del capítol anterior, en virtut de les quals els sardòfons de primera generació, però sobretot de
segona, sí que adquirien (el pretèrit aquí s’imposa) el català, però mantenien també el sard, que
potser utilitzaven amb els que acabaven d’arribar dels pobles veïns, els quals no coneixien
l’alguerès i a penes potser l’italià.

Dins d’aquest marc multilingüe és també força significatiu que un 1,4 % dels subjectes
enquestats s’adrecin en alguerès als amics que parlen sard. Si bé no és una xifra
estadísticament gaire significativa, ens pot portar a pensar en situacions «extremes» (sobretot
entre la població més gran d’edat), en què els interlocutors mantenen converses bilingües, atès
que es poden entendre mútuament. La prova d’això que acabem de dir podria ser que un elevat
percentatge d’enquestats de més de 45 anys d’edat afirmen que utilitzen l’alguerès amb els
interlocutors de llengua sarda.

9.2.2.3. Els amics italòfons

Quant a les interaccions entre els enquestats i llurs amics italòfons, els resultats que mostra la
taula 9.8 eren bastant previsibles. La llengua dominant és clarament l’italià, i el 0,8 % que
diuen que parlen alguerès amb els amics italòfons és molt poca cosa per elaborar
consideracions amb relació a això. La llengua italiana, comparada amb les varietats catalana i
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Taula 9.6
Llengua que la persona enquestada parla 

amb els seus amics que parlen italià

%

Italià o predomini d’italià 98,0

Alguerès o predomini d’alguerès 0,8

Alternança d’alguerès i una altra llengua 1,2

Total 100,0

Taula 9.7
La llengua amb els amics: visió de conjunt

Alternança

Italià o Alguerès o Sard o d’alguerès Alternança No ho

predomini predomini predomini i una altra d’italià sap/no

d’italià d’alguerès de sard llengua i sard contesta

Llengua que parla amb 

els amics 71,2 11,3 1,8 12,7 2,7 0,3

Llengua que parla amb 

els amics que parlen alguerès 63,7 26,9 8,6 0,9

Llengua que parla amb 

els amics que parlen sard 78,8 1,4 10,5 1,2 6,2 1,9

Llengua que parla 

amb els amics que parlen italià 98 0,8 1,2



sarda, és l’idioma que, en el si de la comunitat algueresa, exerceix més poder d’atracció. Tot i
així —és a dir, tot i un clar predomini de l’italià— la visió de conjunt, tal com ens mostra la
taula 9.9, ens indica que, tot i ser minoritari, en les relacions amb els amics l’ús de l’alguerès
hi té un paper no gens menyspreable, tal com hem anat dient al llarg del capítol.

9.2.3. Competència i ús

Tal com s’ha fet en el cas de la llengua a la llar, aquí també ens resulta profitós esbrinar quina
interrelació hi ha entre la competència emissora («saber parlar») i l’ús lingüístic amb els
amics. En aquest apartat, per tant, es mostra el comportament lingüístic en les interaccions
amb els amics dels enquestats (i només d’aquells) que declaren saber parlar l’alguerès. 

Si bé els percentatges relatius a l’ús del català entre els enquestats que diuen que el saben
parlar són substancialment més alts que els de la mostra total (vegeu el gràfic 9.1 i la taula
9.9), l’italià continua sent la llengua dominant. Per tant, tot i l’increment de les interaccions en
català, factors de naturalesa diversa (les competències lingüístiques dels interlocutors, el medi
on els amics interactuen majoritàriament, etc.) inhibeixen la plena realització de l’alguerès, tal
com apuntàvem en els epígrafs 2.2.3 i 7.1. En el cas de les interaccions que els enquestats que
saben parlar alguerès mantenen amb els amics en general (vistes en l’epígraf 2.1.3), és a dir,
amb els amics al marge de llur llengua inicial, tot i que hi ha un 18,1 % d’interaccions en
català, l’italià conserva la majoria absoluta, amb un 58,5 % (vegeu la taula 2.1 de l’epígraf
2.1.3). 

S’observa una pujada de l’ús de català molt significativa, però, en les interaccions que els
enquestats mantenen amb els algueresos catalanòfons (taula 9.10). Així, un 43,9 % declaren
que usen l’alguerès amb els amics identificats com a catalanoparlants habituals. I,
efectivament, aquesta xifra se situa molt per sobre del 18,1 % dels subjectes que utilitzen
l’alguerès amb els amics en general. En certa manera, sembla que existeix —ho tornem a
reiterar— un nucli lingüístic mantenidor de l’ús del català (o, millor dit, un grup més resistent
a la substitució), fora de la llar i format (majoritàriament) per algueresos amb bones
competències en alguerès. Això pot significar —també ho tornem a reiterar— que, tot i la
recessió ben evident detectada en el capítol dels usos lingüístics a la llar (capítols 7 i 8), hi ha
xarxes de relació social més o menys compactes que permeten encara avui l’aprenentatge i, en
part, l’ús del català: unes escletxes d’esperança amb vista a la reinversió del procés.

Resulta sociolingüísticament força interessant la xifra relativa a la llengua d’interacció entre
els enquestats que saben parlar alguerès i els amics identificats com a sardòfons. El 10 %
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Taula 9.8
Llengua que parla la persona enquestada que sap parlar

alguerès amb els amics que parlen alguerès*

%

Italià o predomini d’italià 43,9

Alguerès o predomini d’alguerès 43,4

Alternança d’alguerès i una altra llengua 12,4

No ho sap / no contesta 0,3

Total 100,0

*Població que sap parlar alguerès 



d’enquestats passen a parlar sard amb els amics de llengua inicial sarda. I això pot voler dir
dues coses: 1. Que a l’Alguer existeix un grup (substancial) de parlants trilingües actius (és a
dir que, a part l’italià i el català, també coneixen i, sobretot, usen el sard; i 2. Que, segons les
circumstàncies (que l’interlocutor, per exemple, domini el sard més que no pas el català), les
normes de convergència cap al sard podrien ser més poderoses que les que fan decantar els
parlants cap a l’alguerès. Ara bé, suposem que aquest 10 % d’enquestats que utilitzen el sard
amb els amics sardòfons, tot i dominar l’alguerès, també són de llengua inicial sarda i
(majoritàriament) grans d’edat. En tot cas, es tracta d’una dada molt interessant.

9.3. La llengua amb els veïns

Pel que fa a les interaccions amb els veïns, també sembla que es dóna un increment de l’ús de
l’alguerès respecte de l’ús observat a la llar en conjunt (vegeu el gràfic 7.1 de l’epígraf 7.2). Si
bé són més baixos que els relatius a les interaccions entre amics, els percentatges d’enquestats
que diuen que fan servir el català amb els veïns també són relativament elevats: un 9,4 % dels
enquestats declaren que parlen alguerès amb els seus veïns, mentre que un 1,5 % diuen que
utilitzen el sard. També és remarcable observar com les alternances de codis van minvant a
mesura que les interaccions entre interlocutors es fan més íntimes. A la llar, les alternances
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Taula 9.9
Llengua que parla la persona enquestada que sap parlar

alguerès amb els amics que parlen sard*

%

Italià o predomini d’italià 80,0

Alguerès o predomini d’alguerès 2,3

Sard o predomini de sard 10,0

Alternança d’alguerès i una altra llengua 1,6

Alternança d’italià i sard 4,9

No ho sap / no contesta 1,2

Total 100,0

*Població que sap parlar alguerès 

Italià o predomini
d'italià
77,3%

Alguerès o predomini
d'alguerès 9,4%

Sard o predomini
de sard 1,5%

Alternança d'alguerès
i una altra llengua 10,2%

Alternança d'italià
i sard 0,7%

Altres 0,2%

Ns/Nc 0,7%

Gràfic 9.2
Llengua que la persona enquestada parla amb els veïns



entre l’alguerès i altres llengües se situen en un 8,7 % de les interaccions, mentre que amb els
veïns els enquestats que declaren que «barregen» idiomes són un 10,2 %, i amb els amics un
12,7 %. Amb la parella, en canvi, les alternances se situen en un 2 %.

9.4. La llengua amb els companys d’estudi

L’anàlisi de la llengua amb els companys d’estudi ens dóna la possibilitat de detectar en
certa manera el grau de pressió exercit per l’àmbit institucional majoritàriament associat amb
la llengua oficial: l’escola. Hom considera que el sistema educatiu té una força «persuasiva»
tan poderosa que pot «encoratjar» un ús més gran de l’italià i dissuadir de l’ús de les varietats
«dialectals». Així, no ens pot pas estranyar que cap dels enquestats no hagi contestat que
utilitza l’alguerès en les interaccions amb els companys d’estudis. En aquest context
comunicatiu, el català sí que hi és present, però no de manera predominant, sinó
esporàdicament, alternant-lo amb altres idiomes (només un 1,4 % dels enquestats). També
cal dir, però, que la submostra aquí analitzada ens remet a la població que cursa estudis
actualment i, per tant, jove i catalanoparlant habitual, al marge de la pressió del sistema
educatiu.

9.5. La llengua amb els companys de feina

Es força sorprenent que només un 6,3 % dels enquestats diuen que parlen català amb els
companys de feina. I la sorpresa es deu principalment al fet que, respecte a les dades de
Grossmann (1983: 48-49), aquí s’observa una baixada de l’ús del català (però no del sard)
considerable. Al final dels anys setanta, d’acord amb Grossmann, els percentatges de persones
enquestades que deien que feien servir, d’una banda, el català i, de l’altra, l’italià es repartien
de manera gairebé equitativa (el 29,8 % deia que utilitzaven l’alguerès, mentre el 31,3 % deien
que usaven l’italià). Avui, en canvi, al cap de menys de trenta anys, observem que l’italià
s’imposa com a llengua dominant del món laboral (el 80,3 % dels enquestats diuen que
l’utilitzen amb els seus companys de feina).
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Italià o predomini
d'italià
89,5%

Sard o predomini
de sard 1,2%

Alternança d'alguerès
i una altra llengua 1,4%

Alternança d'italià
i sard 3,9%

Altres 4%

Gràfic 9.3
Llengua que la persona enquestada parla amb els companys d’estudi*

*Població que cursa estudis actualment.



A què es deu, doncs, aquest canvi tan radical de l’ús lingüístic en el món laboral? Segurament,
als trastorns socioeconòmics als quals fèiem referència en el capítol 1 (vegeu l’epígraf 1.1.3);
és a dir, a la progressiva desaparició de les activitats de tipus tradicional (la pesca, la
ramaderia, l’artesanat, etc.), les quals representaven espais en què l’ús del català era ben
consolidat. La seva desaparició no tan sols comporta la pèrdua d’espais vitals per al català,
sinó la necessitat d’emigrar dels treballadors d’aquests sectors laborals que no troben altres
alternatives de feina a l’Alguer. Però també es deu al desenvolupament de les activitats del
terciari (el turisme, principalment), i a la demanda consegüent de força laboral especialitzada.
Aquesta, la majoria de vegades, arriba d’Itàlia o de la resta de Sardenya. I també es deu,
probablement, a la professionalització de les feines en general i a un ús difús de llengües
«tècnicament aptes», com ara l’anglès i l’italià, per complir aquest rol.
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Italià o
predomini d'italià

80,3%

Alguerès o predomini
d'alguerès 6,3%

Sard o predomini
de sard 2,2%

Alternança d'alguerès
i una altra llengua

8,9%

Alternança d'italià
i sard 0,5%

Altres 1,8%

Gràfic 9.4
Llengua que la persona enquestada parla amb els companys de feina*

*Població ocupada.



     

Capítol 10

Els mitjans de comunicació

Mitjançant les dades que aquí s’exposen, intentarem descriure unes «interaccions» lin-
güístiques bastant peculiars respecte de les que hem vist fins ara. En el cas dels mitjans de
comunicació, a diferència de les situacions comunicatives analitzades en els capítols anteriors,
la selecció de codis (és a dir, la selecció de programes de ràdio i/o de televisió en un determinat
idioma) està més aviat supeditada a l’oferta del mercat mediàtic, més que no pas a les normes
d’ús o a la mera voluntat del subjecte. En definitiva, no sempre el parlant es troba en la
disjuntiva d’haver d’escollir —o de poder-ho fer— la llengua del mitjà perquè no sempre hi ha
prou (bones) emissores de ràdio i/o canals televisius en la llengua desitjada. El subjecte, per
tant, condicionat per l’oferta, s’haurà de conformar a escoltar i/o mirar (bona) programació en
italià, encara que vulgui tenir programes de ràdio i/o televisió en català (i/o sard).1

Ara bé, el cert és que les interaccions lingüístiques vistes en el capítol anterior també estan
condicionades per l’àmbit comunicatiu en què es donen i/o pels interlocutors involucrats: les
normes m’imposen d’utilitzar una varietat més que no pas una altra, segons on em trobi, amb
qui parli, el tema de què es parli, etc. En aquests casos, però, tot i les normes d’ús dominants,
el parlant és prou lliure per decidir —sempre que tingui prou consciència lingüística—
d’utilitzar el català en tots els àmbits i amb tots els interlocutors (al marge de les possibles
conseqüències a les quals s’haurà d’enfrontar: actitud negativa de l’interlocutor, dificultats en
la intercomprensió, «sancions» socials, etc.). Si, en canvi, no es disposa de cap canal televisiu
en català, la consciència del parlant hi pot fer molt poc, i el parlant s’haurà de conformar amb
allò que ofereix el mercat. 

Les «interaccions» lingüístiques aquí analitzades, doncs, són peculiars perquè els fluxos
lingüístics són sobretot unidireccionals. El subjecte és més espectador passiu i receptor que no
pas actor coparticipant. És a dir, no es dóna interacció lingüística stricto sensu. Se’n podria
donar, però això depèn tant del tipus de programa —debats radiofònics en què opinen els
oients, per exemple— com, sobretot, del mateix subjecte, el qual pot decidir si ha d’intervenir
en el debat o no. En el cas dels mitjans de comunicació, doncs, la interacció en sentit estricte
és principalment una qüestió de tries personals: el subjecte, i només el subjecte, decidirà si, per
exemple, vol interactuar amb el locutor d’un programa de ràdio. En les situacions
comunicatives vistes en els capítols anteriors, en canvi, les interaccions són gairebé en tots els
casos una necessitat (anar a comprar, per exemple, implica necessàriament interaccions 
—potser breus i molt puntuals— amb botiguers, altres clients, dependents, etc.). 
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1 Aquestes consideracions es fan partint del pressupòsit que la majoria d’algueresos encara no disposen dels
sistemes ni digital ni per satèl·lit. 



I aquesta peculiaritat (aquesta unidireccionalitat) dels mitjans de comunicació de massa esdevé
transcendental dins un discurs de reforçament de les identitats col·lectives. Els canals
televisius, les emissores de ràdio, els diaris, els periòdics, etc., es converteixen en un
instrument del poder, a través del qual es vehiculen missatges que, al capdavall, remeten a la
unitat del país de referència i a la unitat de la llengua. Així, el sistema comunicatiu (tant de
radiotelevisió com de premsa) adquireix una importància cabdal en les situacions de conflicte
lingüístic, ja que els mitjans de comunicació tenen un paper importantíssim en les
representacions simbòliques de les llengües en contacte. En definitiva, els mitjans de
comunicació tenen una funció legitimadora altament rellevant dins un sistema sociopolític
determinat. O, per dir-ho amb paraules de Sorolla (2007 en premsa), els mitjans de
comunicació, pel seu impacte en la vida quotidiana, tenen una importància cabdal per poder
entendre els comportaments socials, la difusió de models, la innovació o l’afermament de les
ideologies (lingüístiques). Consegüentment, disposar de més programació radiotelevisiva i
més diaris en italià, en el nostre cas, ha de tenir necessàriament unes repercussions
considerables en les seleccions lingüístiques en el si de la comunitat algueresa. Tractar sobre
la qüestió del conflicte lingüístic amb relació als mitjans de comunicació és, per tant, bàsic en
tot estudi sociolingüístic sobre usos lingüístics, atès que aquells —els mitjans— contribueixen
a la legitimació d’aquests —els usos.

Ara bé, en el nostre cas específic, les dades que es mostren ens serveixen més aviat per
confirmar una situació que ja coneixíem d’antuvi: a l’Alguer, en el moment en què es va passar
el qüestionari no hi havia ni canals televisius ni emissores de ràdio en català.2 Així, allà on els
enquestats ens diuen que miren programes de televisió o escolten emissores en alguerès,
entendrem que es tracta bé d’errors, bé de programes en català online o per satèl·lit. I els
nostres comentaris s’enfocaran més aviat a suggerir estratègies de política lingüística
vinculades al món de la comunicació de massa més que no pas a descriure una situació que
s’explica per ella mateixa. Pel que fa a la premsa, en canvi, hi ha només una revista bimensual
totalment en alguerès —L’Alguer, Periòdic de Cultura i Informació—, la qual té un «públic»
bastant especialitzat —intel·lectuals i conreadors de la llengua. Per tant, els seus lectors han de
ser a la força numèricament limitats. 

Això, pel que fa als mitjans de comunicació clàssics (ràdio, televisió, diaris). La situació
relativa a Internet és diferent. El món d’Internet —més plural, més interactiu i, sobretot, més
global— té l’avantatge, d’entrada i en principi, de no discriminar ningú ni cap llengua: les
pàgines, en diferents llengües i de diferents temes, són, en principi a l’abast de tothom. Si un
alguerès ho volgués, podria perfectament obtenir informació en català. A la vegada, Internet
també dóna la possibilitat als usuaris d’interactuar, tant per escrit (correu electrònic, xats,
fòrums de discussió) com oralment (videoconferències). Així, no tan sols ens permet accedir a
informacions en idiomes diferents, sinó que, tot i haver-hi un filtre entre els interlocutors, les
relacions lingüístiques que els parlants mantenen mitjançant Internet s’acosten i s’assemblen
més a les interaccions «tradicionals» analitzades en els capítols anteriors.

Per tant, el capítol està dividit en dos grans apartats: d’una banda, s’analitzen breument els
mitjans de comunicació tradicionals, i de l’altra, Internet i les variables extralingüístiques més
significatives. Serà un capítol més aviat descriptiu, en el sentit que ens limitarem a mostrar els
resultats (bastant obvis) de l’enquesta, en la part que pertoca als mitjans de comunicació
tradicionals. Pel que fa a l’apartat dedicat a Internet, en canvi, s’intentarà mirar més
detingudament i a fons la qüestió de la tria de llengües, per tal d’intentar esbrinar de quina
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manera aquesta nova eina de comunicació afecta lingüísticament la comunitat algueresa,
sobretot les persones joves, que en són els usuaris principals. 

10.1. Els mitjans de comunicació tradicionals

10.1.1. La televisió

La taula 10.1 que teniu a continuació relativa a l’ús del mitjà televisiu ens diu fonamentalment
una cosa (que, de fet, ja sabíem): la gran majoria d’enquestats miren programes televisius en
italià. I si tenim en compte que la televisió té —pel seu valor simbòlic— un impacte
extraordinari sobre els seus usuaris, una mitjana de 9,49 hores de programes televisius en italià
representa una exposició televisiva important amb vista a un constant procés d’elaboració
simbòlica, per part dels televidents, del referent cultural proposat: Itàlia. Perquè no tan sols
compta la llengua amb què es vehiculen els missatges, sinó els missatges mateixos, amb els
quals generalment s’intenta transmetre una imatge ideal i idealitzada del país de referència.3

I això ha d’afectar necessàriament tant les actituds dels parlants com llur lleialtat lingüística:
si la representació del país és bonica també ho serà la llengua del país.

Així, cada dia, part de la realitat entra dins les cases dels algueresos mitjançant el filtre
televisiu. I ja ho sabem, la realitat que ens proporciona la televisió pot ser molt bonica (molt
més bonica que la realitat mateixa) o molt dolenta (molt més dolenta que la mateixa realitat),
segons convingui als que manegen el mitjà (és a dir, el poder), del qual se serveixen per a llurs
interessos. En tots dos casos (representacions positives o negatives de la realitat), les
repercussions lingüístiques són extraordinàries, atès que, al cap i a la fi, en ambdós casos
l’objectiu és adquirir legitimació: legitimar la bandera, la unitat del país, l’ús (correcte) de 
la llengua italiana, etc. En definitiva, la televisió contribueix a legitimar tant el sistema com la
llengua del sistema. 

Ja hem comentat més amunt que no ens podíem esperar un nombre gaire elevat de persones
enquestades que miren amb freqüència programes de televisió en català, perquè senzillament
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3 Fixem-nos que els canals televisius més poderosos i més seguits a Itàlia són els tres canals públics (Rai 1, Rai 2
i Rai 3) i els tres privats (Canale 5, Italia 1 i Rete 4), tots d’àmbit estatal, i tots ben italianistes.

4 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.

Taula 10.1
Llengua en què es veu la televisió*4

Mitjana

Hores de televisió en italià 9,49

Hores de televisió en alguerès 0,17

Hores de televisió en sard 0,28

*Mitjana sobre 10 hores



no hi ha canals televisius en català. Així, un 0,17 d’hores de televisió en alguerès, al marge de
ser estadísticament poc significatiu, podria també correspondre a un ús de canals televisius en
català mitjançant el satèl·lit o Internet. En tot cas, és una xifra irrisòria. Com també és irrisòria
la xifra que ens indica un 0,28 hores d’exposició a programes en sard. En aquest cas caldria
considerar que, en les percepcions dels enquestats, d’entre els programes en llengua sarda
potser també s’inclouen aquells en què el sard és present només esporàdicament, però la
llengua vehicular és l’italià. A Sardenya no hi ha cap canal televisiu que transmeti
completament (o majoritàriament en sard). Entre una programació principalment en italià, hi
ha aparicions aïllades, i molt sovint folklòriques, del sard: per exemple, els presentadors
s’adrecen al públic en italià mentre els convidats s’exhibeixen cantant en sard. 

10.1.2. La ràdio

No és gaire diferent la situació de la ràdio, tot i que hi ha molt menys audiència que en el
cas de la televisió (271 enquestats en un cas contra 397 en l’altre). Els algueresos escolten
poc la ràdio i molt poc (gens) els programes tant en alguerès (una mitjana de 0,08 hores
sobre deu) com en sard (una mitjana de 0,12). Tot i així, sembla que la població de l’Alguer
consumeix més ràdio que la mitjana de la població dels territoris de llengua catalana (Sorolla
2007, en premsa). Per tant, el mitjà radiofònic podria tenir a l’Alguer un rol no gens marginal
en el procés de desenvolupament d’estratègies per a la recuperació del català (i del sard).
Després d’una investigació prèvia (un estudi de mercat) per saber quina és la divisió per
edats dels usuaris de la ràdio (el que volem saber és si hi ha prou joves que escolten
programes de ràdio), caldrà valorar la conveniència d’explotar aquest poderós mitjà —no
tan car i molt més fàcil d’administrar que no pas el televisiu— en el conjunt de les
microestratègies per a la normalització lingüística que tingui com a referent principal els
joves. 

En el passat, tot experiment de programació radiofònica en alguerès ha tingut com a objecte de
discussió i diversió aspectes més aviat folklòrics, com ara la música popular algueresa, la
poesia «dialectal», etc. L’únic intent intel·ligent de fer ràdio en alguerès, Radio Sigma, amb
gran part de la programació en català de l’Alguer i de gènere divers, és dels anys vuitanta.
Fonamentalment, la política dels seus fundadors partia del pressupòsit que l’alguerès es pot
utilitzar en un mitjà com la ràdio al marge del tipus de programa que es realitza, del tipus de
música que es transmet, del tema de què es parla, etc. Malauradament, l’audiència a la qual
l’emissora s’adreçava era més aviat un públic adult (i, hom diria, ja catalanoparlant).
L’emissora, tot i l’èxit aconseguit, va tancar al cap d’uns quants anys.

Tot compartint aquesta política (i en el benentès que hi hagi les condicions adequades per
aplicar-la), el que potser caldria fer avui a l’Alguer és pensar i elaborar programes de ràdio per
a un públic jove, i amb temes que siguin de gran interès (i, àdhuc, que freguin la indecència als
ulls dels adults). Per exemple, es podria fer un programa per a adolescents on es discuteixin
temes vinculats a problemàtiques juvenils, com ara les relacions de parella, les drogues i, per
què no?, la sexualitat. Hauria de tenir les característiques d’un programa seriós, amb locutors
preparats i de llengua inicial algueresa, però a la vegada força atrevit a l’hora de tractar els
temes, de manera que estimulés fortament, d’una banda, la curiositat dels (potencials) oients
joves i, de l’altra, la indignació dels pares. També fóra bo que s’encoratgés els oients a
interactuar amb els locutors per explicar, per exemple, llurs experiències personals com a
adolescents (amb preocupacions i somnis). No seria important la llengua amb la qual (al
principi) els oients interactuessin amb els locutors, sempre que aquests, en tot moment, fessin
servir l’alguerès en adreçar-se als oients.
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Un dels resultats que s’aconseguiria seria que una part del públic jove es familiaritzaria d’una
manera entretinguda amb l’alguerès, tot escoltant —i també participant-hi—, en aquesta
varietat, programes de ràdio «en sintonia» amb llurs perspectives de la realitat. Però no
solament això. Sobretot s’aconseguiria vehicular un missatge amb una significació
sociolingüística enorme: «L’alguerès també es pot fer servir de manera entretinguda en
situacions caracteritzades per elements associats al món juvenil, a la modernitat, a la
transgressió, etc.» És només una idea, que però potser valdria la pena elaborar-ne i
desenvolupar-ne més.

10.1.3. La premsa

Tot i tenir premsa en alguerès (si bé de tiratges limitadíssims), tal com apuntàvem més amunt,
el temps que els enquestats hi dediquen es ben minoritari respecte del temps que els mateixos
enquestats dediquen a la premsa en italià. Efectivament, tal com dèiem, l’única revista (i a més
amb sortida bimensual) en català de l’Alguer present en el mercat s’adreça a un públic molt
reduït, no pas a les masses. Per què, doncs, no es posa en marxa l’elaboració d’un diari o d’una
revista en alguerès per a un públic més ampli? Quines limitacions imposa el mercat? Aquestes
limitacions són realment tan poderoses? 

D’entrada, cal dir que el català a l’Alguer ha estat, si més no en els últims dos segles, una
varietat d’ús prevalentment oral. En canvi, l’italià s’associa rígidament i automàticament amb
els espais públics, caracteritzats per la formalitat, l’oficialitat i —en la majoria de casos—
l’escriptura. Desafiar l’italià només en el terreny de l’escriptura —el seu terreny— no fóra
segurament convenient per a l’alguerès: enfrontaríem totes dues varietats lingüístiques en un
context —formal (escrit)— dins el qual l’alguerès no «se sent gens còmode». Per tant, dins els
espais formals (caracteritzats per l’escriptura) ens veiem obligats a intervenir amb molta
cautela, atès que el context ens imposa uns límits: el camp pot ser ocupat, això sí, però sense
passar la frontera consentida.

Un diari (o bé un periòdic) d’informació es podria potser plantejar de dedicar una pàgina
(cultural) a l’alguerès; però editar-lo totalment en català no seria comercialment convenient:
no tindria mercat. Llegir en alguerès implicaria un esforç que els algueresos probablement no
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Taula 10.2
Llengua en què s’escolta la ràdio*

Mitjana

Hores de ràdio en italià 9,70

Hores de ràdio en alguerès 0,08

Hores de ràdio en sard 0,12

*Mitjana sobre 10 hores

Taula 10.3
Llengua en què es llegeix la premsa*

Mitjana

Hores de premsa en italià 9,67

Hores de premsa en alguerès 0,20

Hores de premsa en sard 0,08

*Mitjana sobre 10 hores



estarien disposats a fer (i això un editor ho sap), atès que podrien disposar de les mateixes
notícies en versió italiana (varietat, per a la majoria d’algueresos, molt més assequible i a la
qual estan més acostumats). 

Per tant, per familiaritzar i acostumar els algueresos al català escrit, potser valdria la pena
començar amb projectes senzills (però ambiciosos) i realitzables. Per exemple, en el camp
de la llengua escrita, es podria elaborar i desenvolupar un còmic que no fos totalment en
català, sinó que reflectís les interaccions reals dels algueresos (alternança de codis en la
parla col·loquial, avis que parlen en alguerès, joves que parlen en italià amb interlocutors
grans d’edat que contesten en alguerès, etc.). Un cop els joves algueresos s’haguessin
familiaritzat amb el català escrit, es podria passar gradualment a un ús més generalitzat.
Això, òbviament, si a la vegada s’elaboraven també estratègies complementàries per
encoratjar l’ús oral del català, tal com hem anat dient al llarg dels capítols d’aquest volum.
Fonamentalment, el que caldria fer seria evitar que totes les activitats en favor de l’alguerès
fossin aïllades i tinguessin un caràcter esporàdic. Cal començar a plantejar-se una
planificació de caràcter holístic en què diversos aspectes de la vida social algueresa siguin
preses en consideració.

10.2. Els nous mitjans de comunicació

Ja hem comentat més amunt que l’anàlisi de l’ús lingüístic a Internet no es pot fer seguint la
mateixa pauta que s’ha utilitzat en el cas dels mitjans de comunicació de massa convencionals.
No tan sols perquè presenta unes característiques molt peculiars, sinó perquè Internet encara
no es pot considerar ben bé un mitjà de masses: no s’utilitza tant com la televisió o la ràdio. I
això ens condiciona a l’hora d’analitzar els resultats, atès que les submostres són la majoria de
vegades estadísticament poc (o gens) significatives. Les xifres, per tant, seran, aquí més que en
altres contextos comunicatius, només indicis del que passa, i s’han d’interpretar amb molta
atenció.

10.2.1. Ús habitual d’Internet

Ja d’entrada, com es pot observar en la taula 10.4, només un 35,2 % dels informadors utilitzen
habitualment Internet. Si bé en línia amb les dades enregistrades a Catalunya, la xifra que ens
indica els usuaris d’Internet a l’Alguer és força menuda; en principi, es tracta d’un grup de la
mostra bastant ben definit socioanagràficament: generacions joves i amb estudis (taules 10.5 i
10.6). I això vol dir segurament (sobre la base dels resultats fins aquí analitzats) que la majoria
d’usuaris d’Internet són italòfons (i amb un bon coneixement de l’anglès). Això vol també dir
que, en general, aquests parlants estan molt més avesats a utilitzar l’eina informàtica (perquè
la fan servir també a l’escola) mitjançant l’italià o bé l’anglès (perquè són els idiomes que més
dominen).
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Taula 10.4
Ús habitual de la xarxa 

%

Sí 35,2

No 64,8

Total 100,0



10.2.2. La pàgina inicial

El percentatge molt baix d’enquestats que declaren que tenen com a pàgina inicial d’Internet
l’alguerès (0,8 %) ens indica dues coses. D’una banda, que potser no hi ha gaires pàgines
d’Internet en alguerès (i aquí el gentilici alguerès s’ha utilitzat amb tota la intenció); la qual
cosa significaria que les normes de comportament lingüístic dominants també condicionen les
tries lingüístiques tant d’empreses públiques com privades pel que fa a la llengua a utilitzar per
presentar-se al món a través d’Internet. D’altra banda, la tria dels usuari està condicionada per
almenys dos factors més: 1. La majoria d’usuaris, com hem vist, són joves i per tant amb molta
familiaritat amb l’italià i l’anglès més que no pas amb el català (i el sard); 2. Llur llengua
d’identificació sembla que és l’italià (vegeu l’epígraf 3.1.1), i això ha de tenir repercussions
(conscients o subconscients) també a l’hora d’escollir la pàgina inicial d’Internet. Sense
considerar, òbviament, les lleis del mercat: al més sovint la pàgina inicial és la del servidor,
que, generalment, utilitza la llengua oficial del país en el qual opera.
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Taula 10.5
Ús habitual de la xarxa d’Internet segons grups d’edat

Grups d’edad Sí No Total

De 18 a 29 anys 69,8 30,2 100,0

De 30 a 44 anys 40,6 59,4 100,0

De 45 a 64 anys 21,7 78,3 100,0

De 65 anys i més 9,6 90,4 100,0

Total 35,2 64,8 100,0

Taula 10.6
Ús habitual de la xarxa d’Internet segons estudis finalitzats*

Nivell d’Estudis Sí No Total

Sense estudis 0,0 100,0 100,0

Estudis elementals 0,0 100,0 100,0

Estudis primaris 16,7 83,3 100,0

Estudis secundaris 51,7 48,3 100,0

Estudis universitaris 68,8 31,2 100,0

Altres estudis 50,6 49,4 100,0

No ho sap / no contesta 0,0 100,0 100,0

Total 35,2 64,8 100,0

*Població que utilitza la xarxa d’Internet habitualment

Taula 10.7
Llengua de la pàgina inicial d’Internet*

%

Italià 94,8

Alguerès 0,8

Anglès 3,6

No ho sap / no contesta 0,8

Total 100,0

*Població que utilitza la xarxa d’Internet habitualment



10.2.3. Participació en xats i ús del correu electrònic

Els resultats d’aquest apartat són relatius a les dades corresponents a la llengua que les
persones enquestades declaren que utilitzen per escriure missatges electrònics i per participar
en xats i fòrums de discussió. També s’hi consideren les dades relatives a la llengua amb què
la persona escriu les notes personals; aquestes dades, si bé són extretes d’una pregunta del bloc
d’usos interpersonals, des del nostre punt de vista encaixen més amb les dades d’aquest
apartat. Es tracta, de fet, d’un ús escrit de la llengua que s’acosta molt a l’ús escrit aquí
analitzat, tot i que, en el cas de les notes personals, no hi ha (necessàriament) interacció (les
notes personals generalment les escriu i les llegeix una sola persona).

Tant les xifres relatives a les notes personals i als correus electrònics com les relatives a l’ús
lingüístic en xats es caracteritzen per un elevadíssim ús de l’italià i un ús molt baix del català.
Això, òbviament, era bastant previsible, si considerem que l’italià és, per a la gran majoria dels
subjectes, l’idioma amb el qual s’han alfabetitzat. Consegüentment, s’hi senten molt més
còmodes en el moment d’escriure, encara que la seva llengua inicial i habitual sigui l’alguerès
(situació molt improbable) i/o hagin seguit cursos de català. Les taules que teniu a continuació
són ben explicatives en aquest sentit.

126

Taula 10.8
Llengua en què escriu les notes personals

%

Italià o predomini d’italià 97,7

Alguerès o predomini d’alguerès 1,1

Alternança d’alguerès i una altra llengua 0,8

Altres 0,2

No ho sap / no contesta 0,2

Total 100,0

Taula 10.9
Llengua que utilitza en xats*

%

Italià o predomini d’italià 94,4

Altres 5,6

Total 100,0

*Població que utilitza la xarxa d’Internet habitualment

Taula 10.10
Ús del correu electrònic

%

Sí 66,2

No 33,8

Total 100,0

*Població que utilitza la xarxa Internet habitualment
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Taula 10.11
Llengua del correu electrònic

%

Italià o predomini d’italià 91,6

Alternança d’italià i sard 1,0

Altres 7,4

Total 100,0

*Població que escriu missatges de correu electrònic





       

Part III
Opinions dels parlants
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Capítol 11

Percepcions, perspectives, opinions 
i converses bilingües

En aquesta part s’estudia un aspecte —les opinions dels parlants— que, en certa manera, es fa
difícil de definir, tant teòricament com, sobretot, a l’hora d’interpretar les dades. Ens situem en
un terreny que podríem considerar entre els usos lingüístics —es demanen opinions a les
persones enquestades sobre situacions d’ús hipotètiques— i les creences, les percepcions, etc.,
que els parlants tenen de les llengües en contacte (italià, alguerès, sard). Així, d’uns àmbits
teòrics —coneixements i usos— que, malgrat les problemàtiques de fiabilitat, es presenten en
termes més aviat dicotòmics (una llengua la conec —penso que la conec— o no la conec, la
conec molt o poc, la utilitzo o no la utilitzo, etc.), passem a tractar, aquí, aspectes molt poc
quantificables. Tothom té creences i percepcions relatives a l’entorn de la realitat que
l’envolta; interpretar —i sobretot definir— aquestes percepcions (què volia dir realment la
persona enquestada?), però, no és gens senzill.

A les persones enquestades se’ls va preguntar, per exemple, si l’ús de l’alguerès d’aquí a cinc
anys serà major, igual o menor que avui. I les respostes, en un bon principi, podrien ser
interpretades d’acord amb la presència (o absència) d’un cert compromís lingüístic per part de
la persona enquestada: «Crec que l’alguerès es parlarà més perquè jo, l’enquestat, em
comprometo a parlar-lo més». I aquesta podria ser una de les múltiples interpretacions. Entre
aquestes, una altra possible lectura podria ser la que creu que la persona enquestada afirma
això, no perquè realment vulgui que el català es parli més, sinó perquè creu que hi ha les
condicions (més cursos d’alguerès, presència de català a l’escola, intercanvis amb els països de
parla catalana, etc.) perquè s’experimenti un augment de l’ús social. El que farem, per tant,
serà —pel que fa a unes preguntes més que no pas unes altres— «enregistrar» les percepcions
dels parlants, al marge de les raons que poden haver determinat la resposta, i deixarem que
sigui el lector qui n’extregui les conclusions que més li semblin pertinents.

11.1. Les preguntes analitzades

11.1.1. Opinions i actituds

Mitjançant un seguit de preguntes majoritàriament sobre usos (hipotètics), es demanava als
parlants opinions sobre les llengües en contacte: sobre el passat (per exemple, «L’alguerès, fa
cinc anys, es parlava més o menys que avui?»), el present (per exemple, «L’alguerès avui es
parla poc, molt... ?»), i perspectives de futur (per exemple, «Creu que d’aquí a cinc anys
l’alguerès es parlarà més o menys que avui?»). A partir d’aquestes preguntes ens podem
construir una idea de com els algueresos —per mitjà de llurs opinions, precisament— veuen la
realitat sociolingüística que els envolta. 



Les opinions en elles mateixes, però, no ens ajudarien gaire a entendre la situació
sociolingüística de l’Alguer, si no és que les convertim en indicadors del «grau de
preocupació» de la situació mateixa. Però tampoc no ens ajudarien gaire a esbrinar què és el
que passa si, al seu torn, no interpretàvem el grau de preocupació, d’una banda, com a
expressió de les actituds, i de l’altra, com a indicador del grau de lleialtat lingüística de les
persones enquestades envers les llengües en contacte. (Més avall, tractarem de definir a grans
trets els conceptes d’actitud i lleialtat lingüística.)

Aquest exercici associatiu i interpretatiu de les respostes aquí analitzades (és a dir, convertir el
resultat d’algunes preguntes en grau de preocupació, actituds i lleialtat lingüística) val de
manera particular en el cas d’una de les preguntes, la pregunta 68. Amb aquesta pregunta es
demanava als enquestats si a l’Alguer l’ús del català i del sard hauria d’augmentar o no. Així,
una pregunta tan senzilla com aquesta es converteix en una pregunta clau perquè ens ofereix
elements d’anàlisi que ens permeten copsar el grau d’afecció dels algueresos envers les dues
llengües minoritzades en contacte a l’Alguer. 

11.1.2. Les converses bilingües

En aquest capítol, però, no ens limitarem a observar només les opinions i les percepcions de les
persones enquestades. També analitzarem un aspecte d’importància transcendental en
situacions de contacte de llengües amb conflicte lingüístic: el comportament dels parlants quan
participen en una interacció bilingüe. Observarem de quina manera llur comportament
lingüístic està condicionat pel comportament dels interlocutors quan aquests responen en una
llengua diferent de la varietat amb la qual s’ha encetat la conversa. Com reaccionen, per
exemple, quan, en haver iniciat la conversa en català, l’interlocutor respon en italià, o a
l’inrevés. I, finalment, analitzarem les percepcions de les persones enquestades amb relació a la
unitat de la llengua catalana. I ara tot seguit veiem més detalladament les preguntes implicades. 

11.1.3. Les preguntes referents a les converses bilingües

Les preguntes referents a les converses bilingües es poden dividir en dos grans blocs: d’una
banda, un grup de preguntes amb les quals s’intenta esbrinar el comportament de les persones
enquestades en situacions de conversa bilingüe. És a dir, tal com comentàvem més amunt, de
quina manera els enquestats reaccionarien si, per exemple, un interlocutor no seguia la
interacció lingüística en la llengua amb la qual la persona enquestada ha encetat la conversa, o
a l’inrevés (per exemple, «Si vostè s’adreça en alguerès a un desconegut i aquesta persona li
contesta en italià, vostè què fa?»). De l’altra, es fa ús d’un seguit de preguntes amb les quals
s’intenta saber quines són les opinions relatives a la importància de tenir determinats
coneixements lingüístics (saber parlar l’alguerès, per exemple) i també les perspectives i
opinions sobre l’ús (passat, present i futur) de les llengües en contacte.

11.1.3.1. Primer bloc de preguntes

El primer bloc de preguntes relatiu a les converses bilingües és molt més reduït que no pas el
segon —opinions i perspectives—: en un cas hi ha només dues preguntes (preguntes 69 i 70),
mentre que en l’altre la llista de preguntes és molt més llarga: 16 en total (de la 58 a la 68 i de
la 71 a la 75). Les dues preguntes sobre converses bilingües del primer bloc s’han formulat
seguint l’esquema següent:
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Si vostè s’adreça a algú en X i aquesta persona li respon en Y, vostè generalment que fa?

Continua parlant en X....................................................................1
Continua la conversa en Y.............................................................2
Interromp la conversa ....................................................................3
Li demana si pot parlar en X .........................................................4
No s’adreça mai a ningú en X .......................................................5

On X representa l’alguerès i Y l’italià; així, en un cas (pregunta 69) l’ordre és X → Y, mentre
que en l’altre (pregunta 70) es Y → X. 

No podem deixar de subratllar aquí la significació d’una pregunta com aquesta, atès que ens
indica dos aspectes d’una importància transcendental: 1. Quin percentatge d’algueresos
enceten les converses en català; és a dir: hi ha algueresos (i quants) que, al marge de
l’interlocutor que es troben al davant, se li adrecen en alguerès?; i 2. Quin és el grau de
«militància» lingüística —si és que n’hi ha— a l’Alguer; és a dir, hi ha algueresos (i quants)
que, al marge de la llengua en la qual l’interlocutor els contesta, utilitzen encara el català? 
El grau de militància lingüística ens serveix principalment com a indicador «extrem» de la
lleialtat lingüística: es donarà un grau màxim de lleialtat lingüística si la persona enceta 
la conversa en català i segueix en aquest idioma al marge de la varietat amb la qual l’interlocutor
li contesta; i es donarà un grau mínim de lleialtat lingüística si un catalanoparlant comença la
conversa sempre en italià i continua parlant en italià encara que l’interlocutor contesti en
alguerès.

11.1.3.2. Opinions i perspectives

Incloure les preguntes del segon bloc en un únic apartat o grup presenta problemes de
coherència, tant de contingut com d’estructura: Les persones enquestades havien de contestar
preguntes relatives tant a la comunitat lingüística algueresa en general com sobre qüestions
més personals. Així, aquest bloc de preguntes relatives a opinions i perspectives s’ha dividit en
dos subgrups: a) opinions que la persona enquestada expressa sobre la comunitat; b) opinions
que la persona enquestada expressa sobre si mateixa. 

El primer subgrup inclou catorze preguntes, de formes i continguts diversos, les quals s’han
distribuït en tres subapartats diferents: 1) un primer subapartat en què es demanen opinions
sobre l’ús lingüístic (passat, present i futur) de la comunitat algueresa en general; 2) un
segon subapartat sobre les expectatives lingüístiques dels enquestats envers els forasters
que acaben d’arribar a l’Alguer; i 3) un tercer subapartat d’una sola pregunta amb la qual
es vol saber quina és l’opinió dels enquestats pel que fa a la comunitat lingüística catalana
en conjunt.

Amb el segon subgrup —format per només dues preguntes—, en canvi, es vol intentar
investigar, d’una banda, com veuen les persones enquestades llur comportament lingüístic
futur (quina és la llengua que parlaran en el futur), i de l’altra, saber quins són llurs «desitjos
lingüístics» (quina llengua els agradaria parlar).

Atesa la diversitat de contingut, les preguntes del segon bloc, tal com acabem de veure, no
podien ser articulades, totes, seguint el mateix esquema estructural. Així, el primer subgrup es
podria desglossar en tres grups diferents: 
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1. Opinions sobre la importància de tenir determinats coneixements lingüístics (per exemple,
pregunta 58): 

A l’Alguer, tothom hauria de saber l’alguerès

Totalment d’acord ............................................................1
Bastant d’acord ................................................................2
Bastant en desacord..........................................................3
Totalment en desacord .....................................................4
INDIFERENT, NO OPINA ............................................5
No ho sap / no contesta....................................................9

2. Opinions sobre l’ús passat, present i futur de l’alguerès en general (per exemple, pregunta
71) 

Des del seu punt de vista, l’alguerès avui s’usa…?

Molt ..................................................................................1
Bastant..............................................................................2
Normal..............................................................................3
Poc....................................................................................4
Gens..................................................................................5
No ho sap / no contesta...............................................9

3. La manera en què els enquestats perceben la divisió dialectal catalana (pregunta 67):

La llengua de les Balears, de la Comunitat Valenciana, d’Andorra, de Catalunya i de l’Alguer
són maneres diferents de parlar la mateixa llengua

Totalment d’acord ............................................................1
Bastant d’acord ................................................................2
Bastant en desacord..........................................................3
Totalment en desacord .....................................................4
INDIFERENT, NO OPINA ............................................5
No ho sap / no contesta....................................................9

11.1.4. Allò que ens diuen les preguntes

Tal com s’ha remarcat més d’una vegada al llarg del llibre, les enquestes quantitatives ens
informen més sobre el que les persones enquestades declaren que fan, que no pas sobre el que
fan realment. I això és cert sobretot pel que fa a la major part de preguntes que aquí
s’analitzen. Moltes són, de fet, preguntes hipotètiques o, més ben dit, són preguntes que
plantegen situacions hipotètiques, en les quals la persona enquestada ha d’imaginar de trobar-
s’hi. La persona entrevistada pot respondre aquestes preguntes, doncs, només fent abstracció a
partir de la seva experiència com a parlant. La qual cosa pot generar formes més o menys
radicals de «manipulació» (conscients o no) a l’hora de contestar-les. 

No és el mateix, per exemple, expressar-se sobre la llengua d’intercomunicació amb els
propis fills —situació real—, que sobre una situació hipotètica en què hom ha d’imaginar
un interlocutor (hipotètic) que contesta en una varietat diferent de la que s’ha fet servir
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per començar la conversa. Així, si en el primer cas la situació és real i coneguda (amb el
meu fill, hi parlo realment), en el segon, en canvi, és molt probable que no m’hi hagi
trobat mai o bé, si m’hi he trobat, potser he reaccionat de manera diferent d’acord amb
l’interlocutor i/o el context comunicatiu del moment. El caràcter hipotètic d’aquestes
preguntes ha tingut repercussions en les respostes corresponents, com veurem en el capítol
següent.

11.2. Les actituds

11.2.1. Les tècniques d’investigació

En conjunt, les dades aquí analitzades es poden considerar l’expressió subjacent del grau
d’afecció que els algueresos tenen envers les llengües en contacte. En altres paraules, ens
poden oferir indicacions valuoses sobre la disposició d’ànim (Bierbach 1988: 155-156), tant
dels subjectes com —per mitjà del que ens diuen els mateixos enquestats— de la comunitat
algueresa en general, envers l’alguerès, el sard i l’italià. Per exemple, a partir de les preguntes
58 i 59 sobre coneixements («A l’Alguer tothom hauria de saber l’alguerès?») i usos («Vostè
pensa que l’ús de l’alguerès hauria d’augmentar?»), podríem arribar a detectar a grans trets el
grau d’afecció o desafecció dels algueresos envers l’alguerès (llur disposició d’ànim) i, per
tant, llurs actituds.

Ara bé, les actituds —que han estat estudiades més per la banda de la psicologia social que no
pas per la de la sociolingüística (Angheyisi & Fishman 1970)— són de difícil «lectura», atès
que poden ser definides com a disposicions mentals i neurològiques de l’individu. Són, doncs,
molt poc mesurables. Així, tot i utilitzar tècniques de recerca bastant directes, com ara
qüestionaris i enquestes semidirigides per investigar les ments humanes, l’estudi de les
actituds generalment requereix tècniques més «sofisticades». Tècniques amb les quals
l’investigador detecta indirectament les percepcions dels parlants relativament a varietats
lingüístiques i a grups de parlants. 

Una de les tècniques més explotades amb vista a descobrir les actituds lingüístiques dels
parlants en comunitats bilingües és l’anomenada Matched Guise Technique (MGT). Aquesta
tècnica d’investigació va ser elaborada i utilitzada per primera vegada per Lambert et al.
(1960) a la McGill University. L’objectiu de l’estudi era veure quines eren les reaccions d’una
mostra de parlants envers una veu enregistrada. La mostra avaluava la persona que hi havia al
darrere de la veu enregistrada, tot definint-la a través d’una sèrie de trets de personalitat.

Aquesta tècnica s’ha anat elaborant i adaptant a les diverses situacions sociolingüístiques (per
exemple, en casos en què l’alternança de codis podia tenir un pes important en el judici dels
parlants). Aixi, Kimple, Cooper i Fishman (1969) adapten la tècnica del MGT per mesurar
com els parlants bilingües interpreten (jutgen) l’ús de llengües diferents en el si d’una mateixa
conversa, en cadascuna de les quals es presentaven unes relacions de rol, un àmbit i un tema
de conversa diferents.

Òbviament, igual que en el cas de les tècniques d’avaluació de les competències (vegeu
l’epígraf 1.2), tècniques com les que acabem de descriure serien poc econòmiques i difícils
d’administrar si es plantejaven per a mostres numèricament consistents i/o es pensaven per a
una població que no fos la població escolar. En la nostra enquesta s’intenta donar compte de
les actituds dels parlants a través de les preguntes relatives a les opinions vistes suara.
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11.2.2. Allò que ens diuen les actituds

Per tot plegat, les opinions dels parlants sobre les llengües en contacte aquí analitzades ens
haurien d’informar de la relació que s’estableix (es podria establir) entre la conceptualització
mental que els parlants han elaborat de la realitat (lingüística) i llur (possible) comportament.
Dit d’una altra manera, ens haurien de poder oferir indicacions sobre el comportament
lingüístic (futur) dels parlants: si les opinions ens donen indicis d’unes actituds més o menys
positives envers una de les varietats lingüístiques en joc, a aquestes actituds hauria de
correspondre un ús social també més o menys consistent. Tanmateix, d’acord amb Ehrlich
(1969, citat per Agheyisi & Fishman 1970: 139), no sempre unes determinades actituds
impliquen un determinat comportament.

En el nostre cas concret, sembla que es dóna una certa «incongruència» entre les dades sobre
opinions aquí analitzades (i en especial la pregunta 68) i els usos analitzats en la segona part.
És a dir, no sembla que hi hagi una correlació directa entre les disposicions d’ànim que es
mostren en aquest apartat i els usos declarats. Per tant, tot considerant les actituds un
«producte de la interiorització de les normes socials» (Boix 1993: 74), caldrà remarcar que,
d’acord amb Woolard (1989: 88), les avaluacions que tenen més efecte en l’ús lingüístic real
no són racionals sinó que més aviat corresponen a associacions automàtiques de les quals els
parlants no són conscients. 

Així, el que farem aquí serà interpretar uns quants resultats d’aquest apartat en termes
d’intencions (o bé com a voluntat) de les persones enquestades de parlar (o que es parli) un
idioma més o menys que un altre, ben conscients que aquestes declaracions d’intencions no
sempre tenen correlació directa amb l’ús real. S’interpretaran només com a disposicions
mentals no (sempre) contrastades per les conductes declarades. 

Al cap i a la fi, fa l’efecte que hi ha una certa consciència lingüística («que l’alguerès
desaparegui em preocupa», sembla que es desprèn dels resultats), però, a partir d’una
comparació amb les dades sobre usos, és com si les persones enquestades deleguessin en algú
altre parlar el català. És a dir, els algueresos no es comprometen en primera persona amb el
procés de recuperació del català (no el parlen ni amb els fills, ni amb els néts, ni amb la
parella), però, a la vegada, no veuen malament que els altres ho facin. 

Aquesta posició, tot i que expressa una certa afecció cap a la llengua minoritzada, ha portat i
continua portant els algueresos a abandonar l’ús del català amb els fills. O sigui, per bé que
indica l’existència d’una actitud positiva bastant generalitzada en el si de la comunitat
algueresa, aquesta posició respecte de la qüestió lingüística és altament desfavorable per al
català. Tanmateix, es podria considerar una actitud que, si bé no mena les conductes cap a un
major ús de l’alguerès (i/o del sard) de manera espontània, ens forneix elements per dir que
una política lingüística (ben pensada) disposaria d’un terreny bastant fèrtil en el qual treballar.

11.3. La lleialtat lingüística

Si la lleialtat lingüística —terme elaborat per Weinreich (1953)— és definida com un principi
(un tipus d’actitud) en virtut del qual els parlants d’una determinada comunitat s’oposen,
conscientment i obertament, als canvis tant estructurals com funcionals que pateix la llengua
(Weinreich 1953: 99), no es pot pas afirmar que, en el nostre cas, les actituds expressades
siguin expressió d’una certa lleialtat lingüística envers l’alguerès. Efectivament, no es
constata, d’acord amb les dades relatives a l’ús real analitzat en la segona part del llibre, que
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hi hagi cap reacció contrària de la comunitat algueresa a la pressió exercida per l’italià
(Spolsky 1988: 55). Així, si, d’una banda, la majoria absoluta dels enquestats, a partir de les
xifres relatives a la pregunta 68, ens diuen que l’ús de l’alguerès hauria d’augmentar (indicatiu
d’unes actituds positives i d’una certa voluntat d’oposar-se a l’erosió lingüística), de l’altra,
només un 10,4 %, per exemple, ens diuen que parlen l’alguerès amb la seva parella.

Per tant, si en l’apartat sobre usos les dades ens indicaven una absència quasi total de lleialtat
lingüística envers el català, en aquesta part les persones enquestades s’expressen més aviat en
termes positius. És a dir, obertament i conscientment demostren unes actituds favorables al
manteniment lingüístic, mentre (inconscientment) afavoreixen la substitució lingüística. 

És també veritat que, tal com hem vist en la segona part, aquesta incongruència és determinada
per una manca de competència lingüística generalitzada, la qual impedeix la realització
pràctica dels desitjos i de les voluntats dels parlants. Per bé que puc tenir una baixa
competència en alguerès (perquè no l’hem parlat a casa, perquè els cercles d’amistats són
principalment italòfons, etc.), puc mostrar un alt grau de consciència lingüística i identitària. 

Un cop dit això, fa l’efecte, com s’apuntava més amunt, que aquí es tracta més aviat d’una
forma de compromís lingüístic «distant». És a dir, les dades sembla que indiquen missatges
del tipus «Em sembla bé que es valori l’alguerès, però jo no puc i/o no em vull comprometre
directament i totalment en aquest procés de recuperació». En altres paraules, als enquestats
els sembla molt bé, per exemple, que els algueresos parlin en català als fills, però ells no
ho faran mai (perquè no poden i/o perquè no volen). Al capdavall, el valor simbòlic (real)
de l’italià té, a l’hora de la veritat, un pes molt més elevat que la «voluntat» declarada dels
parlants.

El contacte amb l’italià (i abans amb el sard) ha determinat una (forta) consciència lingüística
(ens identifiquem en el moment en què ens oposem als altres) en el si de la comunitat
algueresa: els algueresos (fins i tot molts dels italòfons i sardòfons inicials) es defineixen com
a tals (o, àdhuc, com a catalans) en virtut de la llengua tradicional del territori i en oposició a
la resta de sards. Aquesta consciència, però, no és prou forta per contrarestar la força
simbòlica, econòmica i política —al capdavall, la legitimitat d’existir— de l’italià. Es podria
definir com una mena d’adhesió natural al propi grup i a la «pròpia» llengua, la qual
asseguraria la supervivència de l’alguerès, si no es donaven les condicions pràctiques —les
oportunitats— per abandonar-la (Mollà i Viana 1989: 28). Per tant, tot i que és cert que «la
idea que un arriba a fer-se del seu idioma influirà potser de forma decisiva en la manera d’usar-
lo» (Ninyoles 1989: 70), també és cert que la lleialtat, perquè tingui repercussions pràctiques,
ha de ser activa i no pas rutinària —és a dir, no pot ser només una lleialtat natural (Pitarch
1984, citat per Mollà i Viana 1989: 28).

11.3.1. La lleialtat lingüística moral

El cas de l’Alguer no és ni de bon tros ni rar ni únic en aquest sentit. Evans (1996), per
exemple, ens informa que als Estats Units d’Amèrica els processos de substitució lingüística
entre els grups de parla hispana es compleixen en el torn de dues o tres generacions, tot i una
declarada lleialtat lingüística envers el castellà. El pas del castellà a l’anglès efectivament és el
resultat de la pressió exercida pel context, el qual sembla molt més poderós i «intimidatori»
que no pas l’afecció declarada dels hispànics envers la seva llengua. Els parlants tenen en certa
manera el deure moral d’expressar llur fidelitat a la llengua minoritzada, però pràcticament no
s’oposen —perquè no poden— al retrocés lingüístic.
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Així, igual que algú rep, en un moment de dificultat, suport moral —perquè no li poden oferir
res de material, concret i efectiu—, en una situació de dificultat lingüística com la que
experimenta la comunitat de l’Alguer, els algueresos sembla que donen tot llur suport a
l’alguerès, però ells, personalment, no poden (i/o realment no volen) fer res per augmentar-ne
l’ús social. El cert és que el context, i consegüentment les normes d’ús, exerceixen una pressió
tan forta que, tot i «sentir-se dolguts» pel procés de substitució lingüística en curs, els parlants
es decanten, a l’hora de la veritat, cap a la llengua dominant: l’italià.

Per tant, a partir de la taula 11.1, la majoria d’algueresos (el 52,4 %) manifesten clarament una
actitud positiva: d’acord amb aquesta part de la mostra l’alguerès s’hauria de parlar més.
Aquestes xifres ens indiquen el desig de la majoria de persones enquestades que el català no
es perdi, tot expressant una actitud positiva envers la llengua en recessió. Doncs bé, si és
veritat que l’ús de l’alguerès, d’acord amb les declaracions del 52,4 % d’algueresos, hauria
d’augmentar, per què, en la realitat, minva? Per què els algueresos no utilitzen el català? Per
què només un 16,9 % dels que diuen que saben parlar català l’utilitzen amb la pròpia parella?
Per què només un 3,4 % d’aquests utilitzen l’alguerès amb els fills? Per què l’utilitzen només
un 11,3 % en les interaccions amb els amics?

Doncs, perquè una cosa són les disposicions d’ànim dels parlants (el que els parlants, tant
sincerament com no, diuen que volen) i una altra, en canvi, són les regles del joc (les
normes i les sancions socials en transgredir-les). Per tant, d’una banda, es mostra obertament
una clara actitud positiva (una afecció declarada a la llengua minoritzada), i de l’altra, és
com si es delegués algú altre per fer la feina concreta (usar realment l’alguerès), atès que,
en general, hom vol seguir les normes dominants i tenir un comportament que generi
acceptació social. 

I la combinació d’aquestes dues formes oposades d’encarar-se amb la qüestió lingüística ens
presenta el parlant (de l’Alguer) com una mena de «militant lingüístic frustrat». Militant,
perquè expressa el desig que l’ús de l’alguerès augmenti, i frustrat perquè es troba en la
condició d’oferir només suport moral, i res més, a la llengua en recessió. No té ni les ocasions
per usar-lo ni el «suport» de les normes d’ús (ni, potser, les competències adequades). 
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1 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.

Taula 11.1
Vostè pensa que a l’Alguer…1

%

L’ús de l’alguerès hauria d’augmentar 52,4

L’ús dels sard hauria d’augmentar 6,6

La situació de l’ús actual de cada llengua és l’adequada 37,6

No ho sap / no contesta 3,5

Total 100,0



La lleialtat moral, per tant, pot ser definida com una mena de relació desequilibrada entre allò
que són les disposicions d’ànim dels parlants i el comportament d’aquests. Comportament que,
en el cas de l’Alguer, no solament és condicionat per les normes d’ús, sinó també per la manca
de competències lingüístiques. Tal com hem anat reiterant al llarg del llibre, per sentir-se
còmode en parlar un idioma (en les relacions més íntimes) cal tenir-ne un domini molt bo; per
tenir-ne un bon domini cal aprendre’l, i per aprendre’l cal tenir (moltes) oportunitats per usar-
lo. Així, per poder reinvertir el procés de substitució lingüística en curs, cal tornar a establir
aquest cercle virtuós, tot oferint als algueresos espais on puguin utilitzar el català de manera
natural i espontània. 
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Capítol 12

Les converses bilingües

En aquest capítol exposarem (no gaire detalladament, malauradament, per les raons que
s’explicaran més endavant) els resultats de les preguntes relatives a les converses bilingües. Ja
hem comentat en el capítol anterior la dinàmica interactiva considerada: es tracta d’usos
lingüístics en una interacció en què la llengua amb la qual es comença la conversa no és
necessàriament la llengua amb la qual l’interlocutor respon. Així, per exemple, un parlant
enceta una interlocució en alguerès, però el seu interlocutor li contesta en italià (ja sigui perquè
no pot fer-ho en alguerès, ja sigui perquè no vol). Aquí es tracta de veure principalment 
la reacció de les persones enquestades quan l’interlocutor respon en una varietat diferent de la
que s’ha utilitzat en iniciar-se la conversa.

Ara bé, el que encara no havíem comentat és una petita limitació del qüestionari. Tal com
assenyala Villaverde (2007 en premsa), malauradament, els qüestionaris EUL no incloïen cap
pregunta sobre la reacció de les persones enquestades davant una interpel·lació en català o en
una altra llengua. I no podem descobrir quina és aquesta reacció a partir del comportament de
les persones enquestades en el tercer torn de conversa, quan aquestes comencen la interacció
en català i l’interlocutor els contesta en italià, perquè es tracta de situacions distintes. D’acord
amb Villaverde, cal tenir en compte que és la persona que intervé en el segon torn de la
conversa la que, responent en una llengua diferent de la de l’interpel·lador, defineix la seva
adscripció grupal de manera inequívoca. Per tant, la situació de la persona enquestada és
diferent si és ella la interpel·lada (la que intervé en el segon torn) o si és ella la interpel·ladora
(la que inicia la interacció). 

Les informacions —indicis, principalment— que hauríem pogut extreure a partir de les dades
que aquí se us mostren haurien pogut ser avaluades en termes de solidesa (o feblesa) de les
fronteres lingüístiques, si no haguéssim detectat una certa incongruència en les respostes.
Fonamentalment, partíem del pressupòsit que com més alts són els percentatges de persones
enquestades que segueixen les converses en català (tot i que els interlocutors contestin en
italià), més solides —se suposa— són les fronteres que defineixen el grup catalanòfon. I a
l’inrevés, com més baixos són els percentatges, més febles són les fronteres.

Ara bé, aquestes preguntes remeten a unes situacions d’interaccions altament hipotètiques.
No solament perquè l’interlocutor ho sigui, sinó sobretot perquè la situació en si presenta
connotacions molt poc clares. Què vol dir, efectivament, «adreçar-se a un desconegut»?
Ja hem comentat aquesta qüestió en el capítol 6, però és important remarcar aquí que la
conversa (i, per tant, la llengua) amb un «desconegut» pot estar condicionada per molts
factors (al marge de les competències lingüístiques dels interlocutors), com ara el lloc on
es dóna la interacció, la presència o no d’altres persones, etc. L’exercici d’abstracció que
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ha de fer la persona enquestada és aquí enorme. Així s’expliquen les incongruències
detectades.

Les respostes, per tant, si bé ens forneixen indicis interessants, cal prendre-les amb molta
cautela. I la prova que no es tracta de respostes totalment coherents ens la proporciona una
primera anàlisi general de les dues preguntes implicades (preguntes 69 i 70 del qüestionari). Si
observem la taula 12.2 de més avall, veurem que només un 11,3 % de les persones enquestades
no utilitzen mai l’alguerès per adreçar-se a un desconegut. I això vol dir que la resta (un 88,7 %)
s’adrecen d’entrada en català amb persones que no coneixen, la qual cosa només es podria
acceptar fent abstracció del context sociolingüístic que ara estem analitzant. Consegüentment,
ens hem de preguntar per què tots els algueresos també utilitzen l’italià per encetar la conversa
amb un desconegut, tal com mostra la taula 12.3. Quan i amb qui, els algueresos, enceten les
converses en català i quan, en canvi, ho fan en italià? Doncs, sobre la base dels resultats dels
quals disposem no ho podem saber, i les definicions dels resultats es fan ben nebuloses. 

Tot i els problemes detectats, hem cregut que seria útil mostrar els resultats de les preguntes de
què parlem, i deixar al lector la tasca d’interpretar-los de la manera que li sembli més
pertinent. Abans de començar, li hem de recordar, però, que la pregunta relativa a l’alguerès
(«Si s’adreça a algú en alguerès i...») es va fer només a les persones que deien que sabien
parlar català, atès que no es pot esperar que algú s’adreci en aquesta varietat a algú altre sense
tenir, si més no un mínim, de competència emissora. També hem d’alertar el lector que resulta
força dificultós imaginar-se interaccions lingüístiques en què un dels interlocutors utilitza
l’italià i l’altre l’alguerès. Se suposa, d’una banda, que hi ha una competència generalitzada de
l’italià i, de l’altra, que no es donen reivindicacions identitàries tan fortes per justificar
comportaments lingüístics d’aquesta mena.

La competència generalitzada de l’italià suara esmentada —si bé minva a mesura que puja
l’edat dels parlants— és generalment prou bona per permetre a tothom l’ús d’aquesta varietat.
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Taula 12.1
Si s’adreça a algú en alguerès i li responen en italià…1

%

Continua parlant en alguerès 9,4

Continua la conversa en italià 74,6

Atura la conversa 0,7

Demana si li poden parlar en alguerès 2,9

No s’adreça mai a ningú en alguerès 11,3

No ho sap / no contesta 1,2

Total 100,0

*Població que sap parlar alguerès

1 Les dades de les taules i gràfics estan en percentatge.
Per motius d’arrodoniment pot ser que en algun cas les dades no sumin 100 %.
La lectura de les taules creuades (dues variables) és horitzontal, és a dir, les files sumen 100 %.
Al peu de les taules s’especifica:

a) La base de resposta: si no s’indica el contrari es refereix a tota la població.
b) El caràcter de la pregunta a què fa referència: les preguntes són simples (una única resposta) si no
s’indica el contrari, les preguntes són múltiples (possibilitat de més d’una resposta) quan els
percentatges sumen més de 100 %.



Consegüentment, tot ens fa suposar que la difusió generalitzada de l’italià hauria d’evitar les
situacions «incòmodes» que es caracteritzen per converses en què s’encreuen dos idiomes
diferents. Aquestes converses és difícil que es donin, de manera particular, en una comunitat
com la de l’Alguer, on no sembla que hi hagi una militància lingüística activa (vegeu els usos
lingüístics analitzats en la segona part) per justificar comportaments bilingües d’aquesta mena. 

Aquest tipus d’interaccions bilingües es devien establir en el passat entre catalanoparlants i
sardoparlants (que es traslladaven a viure a l’Alguer), quan el coneixement de l’italià era molt
minoritari, sobretot entre les generacions més grans. Atès que els algueresos, generalment,
comprenien el sard, i atès que català i sard són varietats romàniques, no es presentaven
problemes (greus) d’intercomprensió que impedissin les pràctiques de converses bilingües. 

Així, caldrà que el lector interpreti les dades que aquí s’analitzen dins el marc dels resultats
observats globalment. Això és, fent referència constant a les xifres sobre competències i usos
esbossades en els capítols de la primera i segona part. Si no, es pot caure en el parany de llegir
les xifres al marge del context sociolingüístic general, amb el risc d’extreure’n unes
conclusions inadequades.

Així, per exemple, ens costa de creure que un 9,4 % de les persones enquestades continuïn
parlant alguerès tot i que l’interlocutor/a els contesti en italià. Al marge de restriccions
comportamentals lligades a l’àmbit en què es dóna la conversa i a l’interlocutor amb qui es
parla —les quals, òbviament, tenen el seu pes en les tries de codis—, aquesta xifra ens
suggereix tot un seguit de preguntes: per què només un 5,7 % de les persones enquestades que
diuen que saben parlar català el parlen amb els fills? Per què de la mostra total només un 4 %
l’empren a les botigues i un 0,7 % als bancs? Per què, en definitiva, aquest 9,4 % de parlants,
que en principi hauria de ser la representació d’un sòlid moviment de resistència lingüística i
identitària, no donen senyals d’oposició al predomini de l’italià en diferents situacions
comunicatives? 

La situació sociolingüística global —ho tornem a reiterar— ens empeny a pensar que al
darrere d’aquestes dades contradictòries hi ha una mala interpretació del text de la pregunta
per part de les persones enquestades. No s’explicaria si no, d’entrada, l’alt percentatge
d’algueresos que inicien les converses amb desconeguts en català. Si els algueresos a penes
utilitzen el català amb els amics, per què un 88,7 % haurien de començar les converses en
alguerès i, sobretot, per què un 9,4 % de la mostra ens diuen que mantenen la conversa en
aquest idioma amb desconeguts? D’acord amb quina lògica s’utilitza l’italià de manera
prioritària en gairebé totes les situacions comunicatives, però en canvi es fa servir l’alguerès
en adreçar-se quasi sempre a un desconegut? 
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Taula 12.2
Si s’adreça a algú en italià i li responen en alguerès…

%

Continua parlant en italià 20,2

Continua la conversa en alguerès 75,8

Atura la conversa 1,3

Demana si li poden parlar en italià 1,5

No ho sap / no contesta 1,3

Total 100,0

*Població que sap parlar alguerès



Per concloure, doncs, hem de tornar a afirmar que l’anàlisi dels resultats, a la llum d’aquestes
sospites, es fa ben complicada. Només direm que és una veritable llàstima no poder fer llum
en les qüestions relatives als confins dels grups lingüístics a l’Alguer: Hi ha fronteres de grup
lingüístiques a l’Alguer? Com defineixen els algueresos les seves fronteres de grup? Són unes
fronteres sòlides? Però, sobretot, quin és el grau de permeabilitat de les fronteres? Aquestes
són només algunes de les preguntes a les quals fóra interessant, però sobretot útil, poder
contestar. De moment, com ja s’ha dit, deixem que sigui el lector qui comenci a trobar
respostes adients.
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