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Des de fa pocs anys la realitat sociolingüística de Catalunya va passant 
per un procés de canvi en el qual es fa palesa una skrie de fets que 
fins ara havien estat, bé forqosament amagats, bé circumscrits a uns 
cercles socials determinats; tot aixb és viscut pels ciutadans, que hi par- 
ticipen conscientment o inconscient. Val a dir que provoca unes reac- 
cions que moltes vegades són plenes d'apassionament i que fan veure 
que els problemes de les llengües tenen arrels profundes en la vida 
dels pobles i de llur organització sociocultural. Aquesta realitat, doncs, 
és d'una gran riquesa i d'un gran atractiu per als qui es dediquen, des 
d'una perspectiva o una altra, a la tasca d'esbrinar i descriure les regu- 
laritats que es donen en 1'13s lingüístic i per als qui es proposen seguir 
els processos de canvi d'unes normes d'us a unes altres. 

Tanmateix, cal tenir en compte que per fer una reflexió hom neces- 
sita despullar-se d'apassionaments i buscar models d'analisi que com- 
pleixin uns requisits sense els quals no es pot arribar a una descripció 
científica. 

Aquesta preocupació ha estat present en l'elaboració d'aquest treball, 
que intenta fer una descripció d'unes relacions comunicatives que, en part, 
són en molts casos viscudes per nosaltres. Pero que fins ara no han estat 
subjecte d'anilisi sistematica. 

El que presentem aquí és la part central de la tesi de Llicenciatura 
presentada al Departament de Catala de la Universitat de Barcelona el 
mes de setembre de l'any 1978. 

Les dades i la informació sobre les quals hem treballat foren reco- 
llides de gener a juny de l'any 1978. El lector ha de tenir en compte, 
doncs, que des d'aquell moment fins ara hi ha hagut canvis institucionals 
importants (Decret d'incorporació de la llengua catalana al sistema 
d'ensenyament a Catalunya, Constitució, redacció de 1'Estatut de Sau, 
reciclatge de mestres, etc.), alhora que la consci&ncia ciutadana davant 
aquest problema ha anat creixent de forma notable i els conflictes es 
plantegen de manera més evident i manifesta. 



PRIMERA PART: MARC CONCEPTUAL 

No pretenem aqui d'exposar d'una manera exhaustiva totes les no- 
cions que formen el cos tebric de la sociolingiiística. El que farem ser& 
una presentació dels conceptes que configuren el marc on s'inscriu aquest 
treball. Quant a aquests conceptes, intentarem aprofundir més en aquells 
que tinguin més implicació per al treball en concret, és a dir, sobretot 
estudiarem a fons el concept d'ús i les nocions tebriques a nivell micro- 
sociolingiiistic. 

1. EL CONCEPTE D'ÚS L I N G ~ ~ ~ S T I C  

L'estudi del llenguatge, precisament perqub és un fenomen complex, 
ha estat abordat des de diferents branques del saber, fonamentalment 
la psicologia, l'antropologia, la filosofia i, d'una manera especialment 
aconseguida quant a resultats dins les cibncies humanes, la lingüística. 
Cadascuna hi ha delimitat l'objecte d'estudi segons l'aspecte que pre- 
tenia de posar en relleu. L'objecte de la recerca sociolingiiistica és un 
aspecte del llenguatge: el seu ús. Es clar, doncs, que en aquest cas s'ha 
de fer abstracció de tots aquells aspectes que no corresponen al llen- 
guatge en  tant que és usat. 

Per tal de configurar l'abast de l'estudi de 1'6s lingüístic cal fer es- 
ment dels elements que el fan possible i que el condicionen. En primer 
lloc, els agents d'aquest ús: els parlants. I els parlants considerats no 
com a individus sinó com a col.lectius que poden formar grups i/o comu- 
nitats més o menys amples, en quantitat i extensió, tenint en compte 
que aquests grups tenen una interacció determinada. Partint de la base 
que el que fa possible I'ús lingüístic són els parlants en tant que grups i co- 
munitats, veurem que l'analisi d'aquells ens porta a considerar el fet 
lingüístic com a fet de la parla dins un context comunicatiu que depbn 
d'una organització sociocultural. 

Tota organització sociocultural es composa d'elements i factors dife- 
rencials dins una mateixa comunitat, i aixb és el que genera una mriació 
en 1'6s lingüístic, és a dir, una diversificació d'origens variats (geogrhfics, 
culturals o socials) a la qual els parlants tenen accés en la mesura que 
formen part d'una xarxa de relacions i de comunicacions concreta.' 

Les varietats tenen una funció socialment determinada a la qual els 
parlants s'habituen mitjan~ant l'aprenentatge de diferents formes de 
parlar adequades a situacions diferents. 

En parlar aqui de varietat, usem aquest terme per alludir a estils, 
registres, dialectes o llengües, indistintament (Fishman, 1972, 15-17). La 
justificació d'aquest Ús del terme varietat és eminentment sociolingüis- 
tica: a nivell social, aquestes nocions són interpretades pels parlants de 

Vegeu en relació amb aquesta qüestió el que diu Hymes en el seu article 
uOn communicative com etence, (Pride/Holmes, 1972) i I'explicació de Bernstein 
sobre les condicions de Facc6s a un codi mes o menys elaborat. 



formes diverses, a partir de les connotacions socioculturals que desper- 
ten les diferbncies en el parlar. El fet d'associar una determinada parla 
amb les activitats més característiques d'un grup és un fet comú i ge- 
neral. No té res a veure amb les definicions de la lingiiística, que assigna 
a les diverses varietats el nom de llengua, dialecte o variant (estil o r e  
gistre) segons uns criteris d'estructura o origen. Per tant, el terme va- 
rietat l'usarem d'entrada en un sentit neutre o buit, precisament perque 
li atribuirem el sentit que li assignin els parlants de la comunitat es- 
tudiada. 

*El punt de vista popular és en si mateix una part de la situaci6 
sociolingiiistica i, com a tal, digne d'estudi., (Briht, 1966, 13). 

En resum, doncs, encara que no fem abstracció de l'estructura lin- 
güística, ja que creiem que sempre s'ha de tenir en compte, la veiem com 
a un codi realitzat en el temps i l'espai i, per tant, tenyit de trets con- 
crets que el fan ser signe i símbol de realitats socials. 

Voldríem fer referkncia a les línies de pensament lingüístic més in- 
fluents en el nostre segle pel que fa a la consideració que mereix 1'6s 
de la llengua. Prendrem com a punt de referkncia el pensament de Saus- 
sure i de Chomsky. 

Saussure usa el terme parole per tot al10 que es refereix a la realitza- 
ció física de l'activitat lingüística, en tant que realització individual del 
sistema de la llengua. Per a Saussure, langue és un concepte que es refe 
reix al uproducte social de la facultat del llenguatge,. 

*En separar la llengua de la parla se separa el que és social del 
que és individual [...I el que és essencial del que és accessori i m6s 
o menys accidental., (Saussure, 1916, 25-30). 

Amb aquesta dicotomia indica, doncs, que 1'6s lingüístic s'ha de con- 
siderar dins l'brbita purament individual. Bally remarca que Saussure 
<'mai no va abordar en les seves llisons la lingiiística de la parla,. 

Amb els conceptes de competence i performance, Chomsky es refereix 
al coneixement d'una skrie de regles que permeten generar un nombre 
infinit d'oracions (competence) i a l'ús d'aquestes regles (performance). . Les nocions de gramaticalitat i acceptabilitat es deriven respectivament 
de l'adequació a les regles de la compeencia i de l'actuació. El que és 
ben clar en el desenvolupament de l'obra de Chomsky és que aquesta 
primera distinció metodolbgica li serveix per delimitar l'abast de la seva 
teoria gramatical, que és una teoria de la competkncia, de la capacitat 
mental abstracta d'un parlantloient ideal. 

Tant Saussure com Chomsky, quan fan referencia a 1'6s de la llengua 
utilitzen termes que assenyalen una dependbncia i una subordinació de 
la parla al sistema abstracte de la llengua (com a estructura social o com 
a capacitat del parlant). Chomsky, en parlar de performance, akludeix a 
factors psicolbgics de la parla real (expressions incompletes, fallences de 
la membria, etc.) i no considera la parla com una activitat relacionada 
amb la situació. 

Aquesta aproximació necesshriament superficial a les línies de pen- 
sament que han influi't mCs en el desenvolupament d'una teoria lingiiís- 
tica autbnoma ens expliquen les interpretacions posteriors, pel que fa 



a 1'6s lingüístic, per part d'una majoria de lingüistes. Encara que sigui 
esquematitzar molt, des de comen~aments de segle fins als anys seixanta, 
els corrents de la lingüística teorica han bandejat l'estudi de l'us linguis- 
tic en considerar-10 com un fenomen no estructurat, variable i depen- 
dent, tant de les regles formals de la llengua descrites pels gramatics 
com de factors extralingüístics, fora del camp d'estudi d'aquests espe- 
cialistes. El que voldríem remarcar aquí és que aquesta perspectiva de 
la lingüística estructural i generativa no solament s'explica per les con- 
cepcions tebriques esmentades, sinó que queden plenament justificades 
per la seva recerca científica rigorosa en la definició dels seus límits. 

Per tal d'aproximar-nos a una delimitació del concepte d'ús des d'una 
perspectiva sociolingüística, seguirem les propostes de L1. V. Aracil (1974a 
i 1974b) .  

Aquest autor es refereix a l'aspecte lingüístic que segons ell és el 
centre d'interks de la sociolingüística: l'ús, entks com nno solament la 
manera com la llengua és usada sinó una cosa més fonamental: el fet 
mateix que és efectivament usadau. Aracil es serveix de la contraposició 
estructura/ús per a delimitar la noció d'ús. En primer lloc fa referkncia 
a la coexis~&ncia de l'estructura de la llengua i la resta del sistema socio- 
cultural, coexistkncia que es dóna precisament en 1'6s. Després assenyala 
que 1'6s lingüistic és l'existdncia de la llengua mentre l'estructura lin- 
güística n'és l'essbncia. Hymes ja havia fet anteriorment aquesta apre- 
ciació: 

*Si el tipus d'explicacio [de la llengua] proposada per Chomsky 
(1965) es reconeix com a 'essencial', és a dir, relacionada amb tot al10 
que és intern al llenguatge, i encara més, intern a la naturalesa hu- 
mana, podem veure la necessitat d'una explicació 'existencial' o 'ex- 
periencial', un tipus d'explicació que lligar& el parlar amb 1.a histbria 
i la praxis humana. Fer aixo no és solament veure les llengües com 
a part de sistemes de parla sino que és també veure els sistemes de 
parla des de la perspectiva central de la naturalesa de l'ordre socio- 
cultural -teoria del manteniment de l'ordre que s'ha d'entendre que 
implica alhora una teoria corresponent del canvi., (Hymes, 1972a, 70). 

Aracil segueix caracteritzant l'us lingüístic indicant que consisteix pre- 
cisament en les relacions entre la llengua i el seu medi sociocultural i as- 
senyala que és un concepte ecologic (l'ecologia estudia les relacions de 
(co)exist&ncia, és a dir, d'interacció i interdependkncia). Es un objectiu 
primordial de la sociolingüística indagar les condicions d'existkncia d'una 
llengua. 

<<En suma: podríem definir l'us lingüístic com la totalitat de les 
relacions existencials (necesshriament dinhmi ues) entre la llengua 
i la resta del sistema sociocu1tural.n (Aracil, 1 3 7 4 ~ ~ .  12). 

Amb tot, remarca que cal insistir en tres punts: 
a) L'Ús lingüístic constitueix una totalitat. 
b) L'us lingüistic consisteix en relacions. 
c) La complexitat de l'ús lingüistic i el seu dinamisme expliquen ple- 

nament la seva diversitat i mutabilitat. 

Finalment complementa aquestes afirmacions (Aracil, 197427, 2) en 
considerar que la sociolingüística és un tipus d'estudi situacional i ex- 



tensional (en contraposició a la lingÜSstica, que és descriptiva i intensio- 
nal) i que el sistema sociocultural és l'hhbitat del llenguatge. 

A partir d'aquesta primera aproximació al concepte general #Ús, vol- 
dríem matisar-ne molt més el significat, sobretot perquk sigui un con- 
cepte operatiu. Per tant, intentarem definir el concepte d'us tal i com 
nosaltres l'apliquem. En primer lloc, el fet d'usar una llengua comporta 
una activitat verbal, que és regulada per una situació concreta que f a  
que el subjecte parlant seleccioni una varietat lingüística que manifesta 
l'adequació al context social. Aquesta activitat té una vessant individual 
en la qual és important la identitat social del parlant i de l'oient, i una 
vessant social que és la que imposar& unes restriccions al comportament 
dels individus. Aquestes restriccions vénen donades per unes normes 
implícites, d'ordre sociocultural, que fan que 1'6s lingiiistic funcioni d'una 
manera novmada, a partir d'unes regles d'alternan~a (selecció d'una va- 
rietat o una altra) i de co-ocurr2ncia (manteniment de les característiques 
que defineixen una varietat determinada mentre no canvi'i la situaci6) 
(Gumperz, 1964; Ervin Tripp, 1968). Aquestes regles, dins el que conside- Z 
rem 1'6s lingüístic, se situen a nivell paradigmhtic i sintagmhtic, respec- 
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tivament. Pel que fa a l'estructura lingüsitica, cada varietat té unes ca- 
racterístiques a nivell fonolbgic, morfosinthctic i lexic, així com uns trets 
suprasegmentals específics. 

La millor manera de caracteritzar 1'6s és a través del lloc on es pro- 
dueix, ja que correspon a esferes d'activitat comunicativa que se solen 
donar en un temps i en un lloc determinats. A gran escala, les regula- 
ritats que es troben entre varietats i funcions socialment reconegudes 
s'examinen a través del concepte denominat bmbit (adomain),). Aquest 
concepte té un valor heurístic i no depen de cap mktode de recol.lecci6 
i anhlisi de dades. Va ser usat per primera vegada a Alemanya abans 
de la segona guerra mundial amb la finalitat d'analitzar el manteniment 
i el canvi lingüístic en situacions multilingües. Un dels qui el varen for- 
mular fou Schmidt-Rohr, i coincidia amb el que altres especialistes (an- 
tropblegs i sociolegs) anomenaven esferes d'activitat. 

Fishman (1965, 73) defineix els ambits com a aconjunts amplis de 
situacions d'interacció que tenen lloc en situacions multilingiies particu- 
larss. Fishman, a Language Loyalty in the United States (1966), parla 
d'ambit com a ala designació més simple i profitosa de les ocasions en 
quk una llengua (variant, dialecte, estil) s'usa habitualment més que una 
altra (o a més d'una altra),. 

En un article en que estén i revisa el que havia dit en aquest primer tre- 
ball, defineix els ambits com a ((contextos institucionalitzats i llurs co- 
ocurrkncies congruents de comportament)) (Fishman, 1972a, 441) i en un 
altre lloc (Fishman, 197227, 43) comenta que ((arnbit és un concepte socio- 
lbgic, resultat d'analisis laborioses i de la suma de situacions que són 
congruents de forma patenta. 

Fishman entén per situacions congruents, aquelles ((situacions en quk 
els individus interaccionen amb unes relacions de rol apropiades, en els 
llocs apropiats per aquestes relacions, i discuteixen qüestions apropiades 
als seus rols,. Un model de situacions congruents (vegeu el quadre 1) 
seria el proposat per Greenfield (1968). 



Aracil (1974b' 2) diu: cccorrespon a la sociolingiiistica localitzar tant 
la llengua en general com les varietats particulars en termes de la seva 
posició, extensió i distribució relativess. Defineix l'hmbit com a ccconjunt 
d'ocasions en qub la llengua (o una certa varietat lingüística) és  usada^ 
(Aracil, 1974a, 14). També distingeix (Aracil, 19746, 2) entre ambits de 
parla -que inclouen una comunitat de parla- situats i delimitats en 
relació a variables socioculturals (no lingüístiques) i ambits de llengua 
-que inclouen una comunitat lingüística- definits precisament per la 
preskncia d'una llengua determinada. 

QUADRE 1 

El que és important de tot aixb és veure que dins l'organització de 
cada societat es pressuposa que 1'6s lingüístic divers es distribueix a 
gran escala segons uns ambits, la delimitació dels quals depkn de la 
societat estudiada. La manera com Fishman emprbn l'estudi dels hmbits, 
té relació amb les normes de comportament establertes gairebé com a 
normes jurídiques i que es poden definir en termes sociolbgics com a re- 
gularitats independents de la conducta individual. El concepte clau d18m- 
bit l'utilitza per relacionar l'elecció o imposició (de tipus social) d'una 
llengua o varietat especifica -de la qual l'ambit és una abstracció- amb 
institucions i esferes d'activitat dins un grup social o bC entre grups di- 
versos. Les tbcniques de Fishman són característiques d'investigacions 
socials a gran escala i un dels seus pressupbsits és que l'elecció de llengua 
de tipus individual es deriva de patrons i normes estables. 

Així, doncs, amb tot i que el marc en qu8 es dóna l'intercanvi comu- 
nicatiu es pot anomenar hmbit, caldra veure d'una forma cada cop mCs 

Ambit 

família 

amistat 

religió 

educació 

ocupació 

Lloc 

casa 

platja 

església 

centre 
escolar 

lloc de 
treball 

Interlocutor 

pare 

amic 

capella 

professor 

director 

Tema 

com ser un bon 
fill o filla 

com jugar 
a un joc 

com ser un 
bon 

com solucionar 
un problema 
de matematiques 

com fer una 
feina de forma 
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concreta la manera com les varietats lingüístiques s'usen en funció de 
cada hmbit per part de la comunitat en cada activitat concreta de parla. 
Aixb, perb, ho veurem mCs endavant perqu& aquest terreny és el de la 
línia divisbria entre macro i microsociolingiiística. 

2. NOCIONS TE~RIQUES A NIVELL MACROSOCIOLINGU~STIC: LLENGUES E N  CON- 
TACTE, CONFLICTE LINGU~STIC, B I L I N G ~ I S M E  I D I G L ~ S S I A  

En aquest apartat intentarem de clarificar alguns dels principals con- 
ceptes emprats per la macrosociolingÜistica i que han tingut una especial 
ressonancia al nostre país. 

Quan als inicis dels anys 50 la sociolingiiistica comenGa a prendre cos, 
els estudiosos d'aquesta disciplina es fixen, en primer lloc, en les grans 
comunitats on coexisteixen dues o més varietats o llengües, i es troben 
amb la necessitat de donar noms a les realitats que volen estudiar. 

Weinreich (1953, 1) utilitza el terme de llengües en contacte (alangua- 
ges in contact,) quan <(dues llengües són usades alternativament per les 
mateixes persones)). Encara que Weinreich es refereix a l'individu com a 
lloc on es dóna el contacte de llengues, pressuposa una comunitat, una 
unitat de tipus social que permet el funcionament de més d'una llengua. 
Aquest autor es forma amb l'estructuralista franc& Martinet i estudia 
principalment les interferkncies estructurals alla on hi ha contacte de 
llengües; perb el que ens interessa remarcar aquí és la importhncia que 
dóna a les circumst&ncies de l'entorn polític, social i cultural per ex- 
plicar les causes del contacte, i a la introducció dels principals temes i 
problemes de la sociolingiiistica (estandarització, lleialtat lingüística, subs- 
titució lingüística, etc.). 

Aquesta denominació de llengües en contacte ha tingut molt ressb 
en els estudis posteriors ja que és un concepte molt neutre i es pot aplicar 
sense por a qualsevol comunitat on es trobin funcionant més d'una 
llengua o varietat. A la vegada, perb, aquesta noció ha resultat insufi- 
cient, i aixb per la mateixa raó que donhem abans: el fet de ser un 
concepte tan neutre el fa  poc descriptiu i les realitats a les quals s'aplica 
poden ser -de fet ho són- molt diferents. 

Araci1 (1966) inicia el seu article A Valencian Dilemma fent referimcia. 
a la situació lingüística de Valhncia des del segle XVI com a conflicte lin- 
güístic, i Ninyoles titula una de les seves publicacions Conflicte lingüístic 
valencia (1969). Aixb ens fa veure que I'anhlisi del contacte de llengües 
que es dóna al nostre país no s'enfoca des d'un punt de vista neutre 
sinó ei1 relació a tota la jerarquització de llengües i la seva connexió amb 
els suports ideolbgics i fets polítics que fan considerar el fenomen lin- 
güístic com un conflicte, no solament entre llengües, sinó fonamental- 
ment entre els grups socials que les mantenen o rebutgen i que usen el 
fet lingüístic com a símbol d'una ideologia o d'un projecte polític de- 
terminats. 

A la vegada que es parlava de comunitats on hi havien llengues en 
contacte, es comen& a parlar de bilingüisme; aquest concepte té una his- 



tbria molt més complexa que l'anterior i intentarem aquí d'esbrinar-la, 
encara que sigui d'una manera molt rhpida. 

El concepte de bilingüisme prové de la psicologia i es refereix al fet 
que un individu utilitza alternativament dues llengües. Els individus que 
es troben en aquest cas reben el nom de bilingües. El problema apareix 
quan es comenGa a parlar de ((societats o comunitats bilingües)) o de 
c(bi1ingüisme socials, perquh aleshores l'abast del concepte passa de des- 
criure una realitat individual a descriure una realitat social. Aquestes 
dues accepcions del terme c(bilingÜisme,, han anat apareixent en dife- 
rents estudis , de vegades, de tal manera que en lloc de resultar un terme 
operatiu ha aparegut com una font de confusions i, fins i tot, de mani- 
pulacions. De vegades, tambC s'ha creat una confusió entre la significacid 
de ((llengües en contacte), i de c(bi1ingüismea. 

Al nostre país fou Badia i Margarit el primer que intenta d'aclarir 
aquest confusionisme. Citem les seves prbpies paraules: 

((Modernament hi ha hagut la tendencia a considerar el bilinguisme 
com un dels casos de dicotomia expressiva que tant interessen, avui, 
als professionals dels estudis sobre el llenguatge: les opos,icions 'llen- 
gua escrita/llengua parlada', 'llengua comuna/dialectesl, llengua ge- 
nerallparlars professionals o de grup' han indui't els lingüistes a tractar 
del bilingüisme com d'un cas més de dualitat idiomitica en oposició: 
'llengua A/llengua B'. I, de fet, la mateixa denominació de bilinguisme 
ha anat essent substitui'da, en els estudis tecnics, per la de 'llengües 
en contacte'. Tot amb tot, creiem que el bilinguisme és una cosa a 
part. Bé que és innegable que hi ha concomitkncies entre la proble- 
matica lingüística de les parelles esmentades i el fet de dues llengües 
en contacte, són dues realitats diferents: aquelles parelles corresponen 
sempre a una sola llengua, mentre que en el bilinguisme les entitats 
confrontades són dues llengües, dos sistemes, dues estructures. 

De les diverses menes de bilingüisme que podem distingir, vol- 
dríem destacar-ne, ací, i amb el fi de comencar a centrar el tema al 
nostre país, el 'bilingüisme natural' i el 'bilingüisme ambiental'. El 
primer és el que caracteritza els fills de pare i mare de llengiies dife- 
rents, o els qui, per una raó semblant, es troben en contacte amb 
dues llengiies des d'abans mateix del comenc de la vida conscient I...], 
no és tan freqüent com pot semblar de primer antuvi [...I. 

El que anomenem 'bilingüisme ambiental' és el que ofereixen, en 
general, les llengiies minoritiries, en conviure amb la llengua oficial 
de 1'Estat (o amb la llengua que, dins llEstat, té més potkncia i vita- 
litat).), (Badia i Margarit, 1964, 132-134). 

De fet, Badia el que fa -com ell mateix diu- és comenGar a centrar 
el tema que més endavant s'anirh perfilant d'una manera més concreta 
i completa, ja que quan ell parla de nbilinguisme ambiental)) no queda 
clar si es refereix a individus dins una comunitat o a la comunitat mateixa. 

Més tard, una aportació que contribueix molt a aclarir l'abast del con- 
cepte és la denúncia que fa Aracil de la manipulació del terme ccbilin- 
giiismen per part de certs sectors del País Valencih. Aracil (1966a, 1966b) 
remarca la carrega ideolbgica que hi ha en el concepte de bilingüisme 
presentat per aquests sectors com un concepte neutre per amagar (o pro- 
mocionar) el procés de substitució en el qual la llengua que guanya ter- 
reny és precisament el castella. (Ninyoles segueix aquest mateix raona- 
ment en algunes de les seves obres.) 



Perb ja Ferguson havia posat la primera pedra per a la construcció 
d'un nou concepte, l'abast del qual és de la maxima importbcia per a 
dibuixar el panorama nocional de la macrosociolingÜística. Ens referim 
al concepte de diglbssia. Per a Ferguson diglbssia és: 

{(Una situacib lingüística relativament estable en la qual, ,a m6s 
dels dialectes d'una llengua (que pot incloure una varietat estandard 
o diversos estandards regionals) hi ha una varietat superposada molt 
divergent, altament codificada (sovint més complexa gramaticalment), 
vehicle d'un cos ampli i respectat de literatura escrita, procedent d'un 
període anterior o d'una altra comunitat de parlants, que s'aprkn hm- 
pliament a través de l'educacib formal i s'usa per a l'escriptura o la 
parla formal, perb que cap sector de la comunitat usa per a la con- 
versa ordinaria.)) (Ferguson, 1959, 16). 

Com hem vist, Ferguson es refereix a varietats d'una mateixa llengua. 
Perb, uns anys després, Gumperz i Fishman amplien l'abast del concepte 
i el fan extensiu a tota situació en quk es dóna ((una caracterització de la 
distribució social de funcions per a diferents llengües o varietats)). Fish- 
man, al seu article ccBilingualism with or without diglossia, diglossia 
with or without bilingualism)), intenta delimitar els camps dels termes 
bilingüisme i diglbssia i defineix bilingüisme com a ((una caracteritzacib 
de la versatilitat lingüística individual)) (Fishman, 1967). 

Aquest article és d'una importancia decisiva pel que fa als estudis 
sociolingüístics al nostre país. A partir del moment de la seva publicaci6 
es pot dir que no trobem cap autor preocupat per l'analisi de la situació 
lingüística que no utilitzi la diferenciació feta per Fishman entre bilin- 
güisme i diglbssia, alhora que s'intenta adaptar aquests conceptes a la 
nostra realitat concreta. 

Araci1 (1968), al seu prbleg a dues obres dJEscalante, parla de diglbs- 
sia per referir-se a la distribució social del castella i el catal& a Valbncia 
a la segona meitat del segle XIX. 

Ninyoles (1969, 1971) fa una encertada divulgació de les concepcions 
de Fishman i intenta explicar després el fenomen lingüístic del País Va- 
lencia. També Vallverdú (1970) parteix de I'article de Fishman esmentat 
per tal d'explicar la situació de Catalunya. 

Per a nosaltres, la importancia i l'abast del concepte de diglbssia con- 
sisteix en el fet que proporciona un 17zodel tebric per a l'anhlisi de situa- 
cions socials concretes. En una situació on coexisteixen dues llengües es 
pot parlar de diglbssia quan la distribució social per arnbits d'ambdues 
llengües és desigual i existeix una llengua dominant o {(llengua A)) i una 
llengua dominada o ({llengua Bs. Les raons de l'exist2ncia de la diglbssia 
són sempre de tipus sbcio-polític. 

Resumint, podem dir que el concepte de diglbssia inclou: 
1) Referkncia a unitats socials. 
2) Referkncia a la distribució d'ús social de dues llengües o varietats. 

3) Distribució desigual, per ambits, que implica conflicte més o menys 
manifest. 

4) Prestigi d'una llengua o varietat sobre l'altra, relacionat amb les 
activitats públiques que es porten a terme amb l'una o l'altra. 

5 )  Funcions diferenciades de 1'6s de les dues llengues o varietats. 



De totes maneres, s'ha d'anar molt en compte a l'hora d'aplicar aquest 
model que -com a tal- és molt general; sobretot per dues raons: en 
primer lloc, perquk els resultats que donara l'aplicació d'aquest model 
traslluirh el nivell de conflictivitat en quk es dóna la diglbssia, la qual pot 
donar l 'aparen~a d'una estabilitat (conflicte amb estat latent) o bé de 
canvi (conflicte amb estat manifest); i, en segon lloc, perquk no es pot 
fer una aplicació mecanica. Posem l'exemple de Catalunya: el castellh, 
llengua dominant (A) hauria de correspondre a les classes dominants, 
i el catala, llengua dominada (B) a les classes dominades. Tanmateix, 
aixb no és exacte, ja que a Catalunya el castella és també la llengua dels 
immigrats (la gran majoria dels quals no pertany precisament a les clas- 
ses altes) i el catala és la llengua de totes les classes socials (altes i baixes) 
d'origen catala. Aquesta no correspondkncia entre llengua i classe social 
es pot explicar facilment veient com a Catalunya juguen els elements 
classes altes/classes baixes, i autbctons/forasters. Aixb vol dir que les 
connotacions socioculturals i polítiques que porten implícites les dues 
llengües variaran segons grups o capes socials. 

Tot aixo, perb, són problemes que comporta la utilització de qualse- 
vol model que, necessariament, ha de ser abstracte. 

El que és indubtable és que la clarificació del concepte de diglossia 
ajuda molt a la delimitació de l'altre concepte del qual parlavem abans: 
el de bilingüisme referit a una situació individual. Potser l'autor de casa 
nostra que més ha aprofundit en aquest sentit és Vallverdu quan fa una 
tipologia del bilingüisme (Vallverdu, 1973, 38-44). Vallverdú recull les apor- 
tacions d'autors com Lambert, Weinreich, Halliday, Cohen, Vildomec, 
Lewis, Badia, Kloss, etc.? i fa una elaboració personal, de la qual 
resulten onze criteris segons els quals l'autor intenta fer una tipologia 
exhaustiva del bilingüisme que aporta molta llum, encara que alguns s 

criteris podrien ser discutits car tampoc no deixa gaire clar, en alguns 
casos, si es refereix sempre a l'individu o, de vegades, a la comunitat. 

En tot cas, pel que fa a aquest treball, voldríem deixar clara la nostra 
postura. Sempre que parlarem de bilingüisme ho farem des de la pers- 
pectiva del fet individual. Quan parlarem de grups o comunitats bilin- 
gües ens referirem a grups o comunitats on hi ha individus (i no neces- 
shriament tots) que són bilingües. Distingirem també entre ((bilingües 
actius),, aquells individus que posseeixen l'ús actiu d'ambdues llengües, 
i ((bilingiies passius,,, aquells que entenen perb no parlen una segona 
llengua. 

D'altra banda, quan parlarem de fenomen diglbssic deixarem clar si 
elis referim al model teoric o a la seva aplicació al cas catala. 

Aquests autors estan presentats en el mateix ordre en quk els esmenta 
Vallverdu a l'obra citada. 



3. NOCIONS TE~RIQUES A NIVELL MICROSOCIOLING~~STIC: COMUNITAT DE PARLA, 
REPERTORI VERBAL, FET COMUNICATIU, SITUACI~, COMPET~NCIA COMUNICATIVA, 
ALTERNANCA DE LLENGUA 

L'anhlisi de la parla s'ha de situar en el context comunicatiu i tenir 
en compte tots aquells elements que determinen i configuren la funci6 
que te una expressió verbal dita per algú i adreqada a algú, amb una inten- 
ció determinada. Es per aixb que agafem com a punt de partida els ele- 
ments de la comunicació i les funcions corresponents, tal com Jakobson les 
planteja (vegeu el quadre 2). 

QUADRE 2.-ELEMENTS DE LA COMUNICACIO 

context 

emissor . . . . . . . . . . . . . .  . ........................ missatge ............................. receptor 

contacte 

codi 

FUNCIONS DE LA COMUNICACIO 

referencial 

expressiva poktica conativa 

metalingüística 

(Jakobson, 1963, 214 i 220) 

Jakobson, com a lingüista, afirma: 

((Sens dubte, per a tota comunitat lingüística, per a tot subjecte 
parlant, hi ha una unitat de llengua; aquest codi global, perb, repre- 
senta un sistema de subcodis en comunicació reciproca; cada llengua 
abra~a  diversos sistemes simultanis i cadascun d'ells es caracteritza 
per una funció diferent., (Jakobson, 1960). 

Des d'una perspectiva antropolbgica, Hymes, seguint a Jakobson, situa 
la parla dins el context sociocultural, i li dóna una importhncia fona- 
mental en l'estudi del procés comunicatiu. El paper de la parla en el 
comportament huma s'havia tingut sempre en compte en els principis 
antropolbgics, perb, de vegades, a la practica havia estat bandejat. La 
importancia de l'estudi de la parla fou examinada amb detallada clari- 
vidkncia per Sapir (1933) i reclamada per Malinowski (1935), perb Hymes 
l'accepta com a un principi de treball de camp, i en proposa una etno- 
grafia del parlar: 

al'etnografia del parlar tracta les situacions i els usos, els patrons 
i les funcions del parlar com una activitat digna de ser estudiada 
per si mateixa., (Hymes, 1962, 101). 



Així, doncs, la parla en el seu context constitueix l'objecte d'anhlisi 
d'aquesta nova disciplina que es proposa estudiar els fenbmens de la 
parla considerant-10s com a part dels fenbmens que constitueixen una 
cultura i, per tant, una organització de comportaments i valors dins una 
comunitat. 

La concepció de Hymes trenca amb la imatge d'una llengua -una 
cultura. En termes culturals i de cara a l'estudi etnolingüístic, 1'6s de 
més d'una llengua: 

acomptara com un entre altres conjunts d'habits de parla. L'espe- 
cialització de llengües o varietats particulars per situacions concretes 
o funcions determinades i les implicacions de cadascuna d'elles pel 
que fa a la personalitat, l'estatus i el pensament, sera una part normal 
de la descripció.* (Hymes, 1962, 108). 

Amb aquesta afirmació, Hymes presenta la seva perspectiva, des de 
la qual convida a indagar els fenbmens de la parla. Es una perspectiva 
que no pren com a unitat d'analisi una varietat estandard d'una llengua 
sinó la totalitat de codis o subcodis verbals que compleixen una funció 
comunicativa dins una comunitat cultural. 

L'etnografia de la comunicació té com a univers d'analisi la comunitat 
de parla (Speech community), que es defineix com 

((qualsevol grup huma que es caracteritza per una interacció regular 
i freqüent durant un període de temps considerable i separat d'altres 
grups semblants per la freqüencia d'interacció)) (Gumperz, 1971, 151). 

Fishman fa un comentari sobre el concepte de comunitat de parla i as- 
senyala molt encertadament que 

((Una propietat de les comunitats de parla és que no es defineixen 
com a comunitats que parlen una sola llengua sinó com comunitats 
que es constitueixen per la densitat de comunicació i/o per la inte- 
gració simbolica respecte a la competencia comunicativa, sense tenir 
en compte el nombre de llengües o varietats emprades.,, (Fishman, 
1972b, 25). 

Per a Hymes, la comunitat de parla 

acomparteix regles de comportament i d'interpretació (lingüística) 
de la parla i regles per a la interpretació d'almenys una varietat lin- 
güística. Les dues condicions són necessaries)) (Hymes, 1967, 19724. 

A cada comunitat de parla es dóna un repertori verbal (Gumperz 1971, 
151); aquesta noció s'usa per referir-se a la totalitat d e  formes linguisti- 
ques usades regularment en el curs de qualsevol interacció socialment 
significativa. Gumperz alsludeix a l'estructura del repertori verbal d'una 
comunitat com quelcom radicalment diferent de l'estructura gramatical 
d'un codi, ja que la descripció del repertori verbal inclou formes alterna- 
tives (subcodis o altres codis) que reflecteixen diferkncies contextuals i 
socials en la parla. S'ha de tenir en compte, perb, que quan es parla de 
repertori verbal es fa referkncia als codis o subcodis que funcionen dins 
la comunitat, entesa com una unitat global, sense referir-se al repertori 

Aquí Hymes entén per cultura el conjunt de normes i usos que determi- 
nen el comportament d'un grup huma. 
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dels individus que la componen, que en la majoria dels casos no Cs pas 
homogeni. 

El que interessa remarcar en definitiva és que els plantejaments de 
l'etnografia de la cornunicaci6 donen un relleu especial als factors cultu- 
rals i socials que fan que els codis o subcodis emprats, a més del signi- 
ficat referencial, tinguin altres significats de tipus social pel sol fet de 
ser seleccionats en un moment donat. 

La unitat d'analisi fonamental de l'etnografia de la comunicació Cs 
el fet comunicatiu (Speech event)? constitui't pels components següents: 

Participants: emissor(s), receptor(s) i els respectius rols. 
Context o escena: temps i lloc. També el context psicolbgic i la defi- 

nició cultural d'una ocasió com a tipus d'escena. 
Finalitats: objectius i resultats que es pretenen. 
SeqiiBncies de l'activitat comunicativa i forma i contingut d'allo que 

es diu. 
C l a ~ : ~  el to, la manera com es porta l'activitat. 
Instrumentalitats: canal i codi (o subcodi). 
Normes d'interaccid i d'interpretacid: comportaments específics i pro- 

pietats que poden acompanyar cada activitat comunicativa, i, a la vegada, 
regles compartides per comprendre el que passa en aquesta activitat. 

Gdneres: categories o tipus d'actes de parla o de fets comunicatius: 
conversa, insult, pregaria, classe magistral, conferkncia, etc. (Aquesta di- 
visió en components la trobem a Hymes, 1967; aquí esta citat de Hymes, 
1972a, 58 i SS.) 

El que caracteritza cada fet comunicatiu és la relació entre els ele- 
ments que el componen. Amb aixb veiem com Hymes estén i amplia la 
concepció de Jakobson pel que fa als elements de la comunicació. De fet, 
concreta cadascun dels elements que componen el fet comunicatiu i n'afe- 
geix d'altres. Així, explicita molt més el que s'entén per context i asse- 
nyala la importhncia de les normes d'interacció en tot fet comunicatiu. 
Quan s'estudia un fet comunicatiu, la unitat mínima observada és l'acte 
de parla (speech act)  que es caracteritza perque implica a la vegada forma 
lingüística i normes socials. Per tal d'illustrar aquesta diferkncia entre 
fets comunicatius i actes de parla pensem en una situació social, com un 
dinar de família, en el qual es dóna un fet comunicatiu (la conversa), 
i un acte de parla (un acudit dins la conversa). 

Al mateix temps que Hymes proposava d'anar cap a una etnografia 
de la comunicació, altres investigadors intentaven trobar unes coorde- 

La traducció de speech event l'hem discutida per aconseguir l'aproximació 
més rigorosa al signfiicat de l'angles. Quant a event hem escolllt el mot fet  en- 
cara que li manca la referencia temporal durativa; i quant a speech hem pre- 
ferit traduir-ho per comunicatiu perque inclou la parla i, a més, tots els altres 
elements que integren qualsevol intercanvi verbal. El mateix Hymes passa de 
formular la seva teoria d'una manera preliminar com etnografia del parlar 
(ethnography o f  speaking), 1962, a usar gairebé amb caracter sinonim etnografia 
de la comunicació (ethnography o f  communicatiotz), 1964. 

Aquí el mot clau s'usa en el sentit musical, com a element que dóna a tota 
l'activitat comunicativa un to determinat, 



nades vhlides per explicar els fenomens socioculturals amb el codi lin- 
güístic com a protagonista. Bock (1964 i citat de Fishman, 1968b), conti- 
nuant la tradició de Pike, tracta de descobrir analogies entre l'estructura 
de la llengua i l'estructura social; assenyala com a principal determinant 
de 1'6s lingiiistic la situació social, que inclou: a) I'actualització dels drets 
i obligacions d'una persona envers una altra (relació de rol); b)  el lloc 
més apropiat i típic per a aquesta relació; i c )  el moment definit social- 
ment com a apropiat per a la dita relació. Ervin-Tripp (1964, citat de 
Fishman, 196827) analitza la interacció entre la llengua, el tema del qual 
es parla i la persona a qui es parla. AlIudeix explícitament a les relacions 
entre la situació (lloc i relació entre els participants), els participants, 
el tema, les funcions de la interacció, la forma, i els valors que els par- 
ticipants assignen a cadascun d'aquests elements. 

Fishman (1965), en fer l'analisi de situacions multilingiies, formula la 
famosa pregunta: qui parla, en quina llengua, a qui i quan?, tractant de 
descobrir congrukncies entre tots aquests elements en situacions deter- 
minades. 

Cooper fa un quadre explicatiu de les relacions entre una skrie de 
conceptes que s'usen en treballs de sociolingiiística (vegeu el quadre 3). 

Gumperz i Blom estudien el procés comunicatiu dins una comunitat 
noruega on es parlen dues varietats. Per a ells, el que en aquest cas deter- 
mina la possibilitat de comunicació és 

Q E ~  coneixement del repertori lingüístic per part del parlant així 
com de la cultura i l'estructura social; i la seva habilitat de relacionar 
aquest tipus de coneixement amb els condicionaments de cada con- 
text.), (Gumperz i Blom, 1971, 291). 

Segons aquests autors, els condicionaments són tres i constitueixen 
estadis cada vegada més complexos. En primer lloc, el context, entes 
com els diferents llocs en qui: els nadius classifiquen el medi ecologic. 
En segon lloc, la situació social, que es refereix a determinades activi- 
tats, portades a terme per persones determinades, reunides en un lloc 
determinat i durant un temps determinat. I, finalment, el fet social, on 
es'  tracten uns temes detev~lzinats i on  l'activitat té una estructura se- 
quemial i unes fórmules rutinaries d'inici i acabament. Cadascun d'a- 
quests estadis inclou l'anterior. 

Totes aquestes aportacions proporcionen un marc on situar d'una for- 
ma sistematica l'analisi de les relacions comunicatives, sense abstreure- 
les del context historic i sociocultural en qui: es desenvolupen, ans al con- 
trari, tractant de descobrir les relacions internes entre el comportament 
social dels parlants i l'ús que fan del codi o subcodi lingüístic. Pel que 
fa a l'objecte del nostre estudi, aquesta orientació serveix de marc de re- 
ferkncia, en especial la proposta de Hymes, perque ens sembla més 
matisada i completa quant a l'explicació acurada del fet comunicatiu. En 
alguns casos seguim molt de prop Gumperz perquk ha fet estudis i tre- 
balls de camp prenent com a unitat d'observació petits grups de parlants 
(Gumperz, 1970&, 1971a, 1971d). 

Les diverses publicacions de Hymes al llarg dels anys seixanta coinci- 
deixen amb el desenvolupament de la gramatica generativa i aixo fa que 
Hymes (1966, 1971) discuteixi el concepte de performance de Chomsky. 



QUADRE ).-RELACIONS ENTRE ALGUNS CONCEPTES USATS EN 

L'ANALISI SOCIOLINGUISTICA 

Conjunt de valors de la comu- 
nitat representats d'una forma 
característica en un conjunt (obert i tancat) 

corresponent d'gmbits de com- 

(personal i transaccional) 

nciO de la interacció definida 
I grau en que els participants 
una situacib social remarquen 

LA PARLA (actes i fets) 

(Cooper, 1969, 202) 

Com hem vist, Hymes defensa que és inútil estudiar els fenbmens de la 
parla fora de context, i en els seus articles programatics de l'etnografia 
de la comunicació coincideix amb els lingüistes en el fet que la parla, 
en tant que fenomen físic, és variaci6 continua: estructura i sistema 
formen part del codi lingüístic, pero 



ala parla com a fenomen social funciona com un sistema, té uns pa- 
trons i es pot descriure a través de regles, (Hymes, 19746). 

Saber parlar inclou, doncs, el fet de tenir un coneixement de les regles 
de la llengua (competdncia gramatical) i el fet de saber usar-la apropia- 
dament (competdncia comunicativa). Fins i tot va més enlla en els seus 
plantejaments, i afirma que la competbncia comunicativa inclou la compe- 
tPncia gramatical com un element entre altres: 

((Jo agafaria la competbncia com a terme més general per referir- 
me a les capacitats d'una persona ... La competi?ncia depi?n alhora 
del coneixement (tacit) i de l'habilitat en l'us [ . . . I .  

L'ds manifesta dos contrastos: 
1) La competencia (latent) versus l'actuacio (present). 
2) La competi?ncia gramatical (latent) versus els models/regles 

d'actuaci6 (latents).~ (Hymes, 1971; citat de Pride/Holmes, 1972, 280). 

Gs obvi que el que li interessa remarcar és el segon contrast, que els 
lingüistes no tenen en compte. En el mateix article, proposa que, en ana- 
litzar qualsevol instincia linguistica, les qüestions no es redueixin a la 
gramaticalitat o l'acceptabilitat, sinó que es plantegin les preguntes se- 
güents: 

a) Si és formalment possible. 
b) Si és possible realitzar-la. 
C) Si és apropiada (adequada, reeixida) en relaci6 amb el context 

en qui? és usada i avaluada. 
d) Si es fa en realitat, si es realitza concretament, i quk implica la 

seva realització. 
De fet, Hymes corona la seva proposta de l'etnograña de la comuni- 

cació amb la teoria de la competbncia comunicativa que, fent una trans- 
posició del concepte de cultura de Goodenough (19751, seria tot allb que 
cal saber per tal de comunicar-se satisfactoriament dins un grup social. 

Tanmateix, aquesta discussió es fa des de camps tebrics diferents. La 
lingüística té com a objecte l'anilisi de la competbncia gramatical dels 
parlants i per tant és un tipus d'estudi teoric i abstracte. Al camp de 
l'actuació li falta encara una elaboració tebrica a la qual la sociolingiiis- 
tica va fent aportacions de la mixima importancia. 

Una vegada aclarits uns conceptes bisics i ja que el que ens inte- 
teressa és observar el funcionament comunicatiu de grups socials que 
tenen al seu abast l'ús de més d'una llengua, ens fixarem en fenbmens 
que es donen en els parlants d'aquest tipus de comunitat: poden escollir 
la llengua i, per tant, poden canviar de llengua. Ara bé, aquesta seleccib 
(Zanguage choice) no és pas arbitrdria i subjecta al caprici del parlant 
sinó que hi ha unes normes d'us acceptades i compartides per la comu- 
nitat, que s'han anat fent al llarg del temps i que, d'altra banda, admeten 
el canvL6 

Fishman (1972):  aquestes funcions [de les yarietatsl poden canviar (i po- 
den ser canviades de forma conscient) de la mateixa manera que les caracteris- 
tiques lingüístiques de las varietats poden canviar (i poden ser canviades cons- 
cientment), igual que la distribuci6 demografica dels usuaris d'una varietat 
dins una determinada comunitat de parlants pot canviar.,, 



Anomenarem (calternansa de llengüesa (code-switching) a 1'6s alternat 
de dues o més llengües per part d'un individu o per part de grups d'indi- 
vidus bilingües. Aquesta definició, perb, encara és vaga. Hi anirem distin- 
gint diversos tipus d'alternanqa. En primer lloc, la que esta més lligada 
a 1'6s lingüístic per ambits. En aquest cas hi ha una relació directa entre 
una situació (dins un ambit concret) i l'ús d'una llengua determinada, 
Aquesta llengua es manté mentre dura la situació. Aquest tipus d'alter- 
nanCa situacional és anomenada per Aracil (1974a, 16-21) al ternan~a con- 
vencional. S'estableix per mitja d'unes normes implícites -la majoria 
de les vegades- i llur trencament pot provocar estranyesa, hilaritat, 
enuig o burla. 

Aquestes normes socials d'ús lingüístic s'adquireixen en la infhncia, 
junt amb les normes gramaticals, i fan corregir els comportaments lin- 
güístics per tal d'adaptar l'individu a la vida social. L'alternanqa conven- 
cional lliga doncs el comportament individual amb les normes establer- 
tes? D'alguna manera, el comportament individual és doncs predictible 
en una societat on l'ús lingüístic estigui compartimentalitzat. Com diu 
Aracil (1974a), perb, els ambits no tenen unes fronteres clares sinó que 
hi ha imbricacions, realitat que s'ha de tenir present. En resum, és el 
context el que condiciona en aquest cas l'elecció de llengua i, per tant, 
el canvi de l'una a l'altra per part dels parlants bilingües. 

Un altre tipus d'alternanqa és la que dephn no del context sinó de la 
intencionalitat del parlant. La característica més rellevant d'aquesta mena 
d'alternanqa és el trencament de normes per tal d'aconseguir un efecte 
comunicatiu específic. Depkn de les experikncies del parlant en les 
llengües que domina, i l'efecte comunicatiu solament reeixiri si la per- 
sona que escolta comparteix aquestes experihncies. En parlar d'experikn- 
cies ens referim a totes les activitats passades (per exemple, d'infhncia, 
d'escola, del poble, de la ciutat, del servei, dels amics, de la universitat, 
de l'església, etc.) associades a l'ús d'una llengua concreta i que provo- 
quen en els parlants bilingües connotacions, positives o negatives, i, per 
tant, subjectes a prestigi o a ironia. Aquest tipus d'alternan~a és anome- 
nat al ternan~a metafbrica (Gumperz i Blom, 1971, i Fishman, 1972b), 
i també intencional (Aracil, 1974a). D'una manera indirecta, la possibi- 
litat d'aquest ús intencional de la llengua, vehicle per ella mateixa d'un 
significat expressiu i simbblic, depkn de la distribució de l'ús social de 
les llengües per ambits. A través d'aquests, les llengües prenen unes con- 
notacions determinades, a causa del comportament social dels qui la 
parlen i de les activitats que es porten a terme. 

Encara que l'alternanqa intencional és menys predictible perquk depkn 
de I'experibncia individual, no és pas arbitrBria: d'una banda es relaciona 
amb Bmbits o grups de parlants, i d'altra banda amb el tipus d'expe- 
rihncies viscudes en una llengua. Finalment, aquest tipus d'alternan~a 
esta íntimament lligat a les funcions de la comunicació, les quals pres- 

' Akludim a les normes a un nivell formal sense tenir en compte les causes 
histbriques, socials, culturals i polítiques de les quals s6n consequbncia. Aquest 
és un punt clau en discussions de tipus ideolbgic; els fets lingüístics són fets 
de la histbria i no de 1.a naturalesa, i per més que una norma sembli natural 
no ho és mCs que pels habits adquirits per una comunitat. 



suposen una intencionalitat. En efecte, en comunitats bilingües, amb un 
canvi de llengua es pot aconseguir més expressivitat, es pot influir o per- 
suadir la persona que escolta i també remarcar la seriositat o la triviali- 
tat d'un tema, etc. 

Quan es parla d'alternanqa de llengües hom es refereix, evidentment, 
a parlants bilingües en relació directa o indirecta amb els ambits. A 
nosaltres ens agradaria remarcar un altre tipus d'alternanqa que es dóna 
quan hi ha convivkncia (gairebé sempre conflictiva) entre grups bilingües 
i grups monolingües. En aquest cas, l'us de llengua ve moltes vegades con- 
dicionat per la preskncia de parlants del grup monolingüe. Generalment, 
els monolingiies són els qui parlen la llengua oficial perque si no fos 
així no podrien mantenir-la: o esdevindrien bilingües o substituirien una 
llengua per una altra. Sense fer esment dels conflictes que el fet de 
parlar llengües diferents pot afegir a divisions de classe, d'origen geo- 
grafic i de cultura, voldríem referir-nos al que succeeix en la comunica- 
ció a petita escala. No ens sembla pas exagerat avanqar que el grup mono- 
lingüe és el que, en les relacions comunicatives, determina que el bilingüe 
empri la llengua que els és comuna encara que no sigui la llengua d'us 
més ampli per part del bilingüe i encara que no sigui la llengua del 
territori propi, sinó la llengua oficial. 

Si la llengua del grup monolingüe és refor~ada oficialment per les ins- 
titucions estatals, és molt dificil que aquest grup, socialment parlant, senti 
la necessitat de l'aprenentatge de la llengua del territori, i les decisions, 
pel que fa a la llengua, quedaran relegades al nivell individual. Aquest 
tipus d'alternanqa la podríem anomenar al ternan~a  a causa del receptor. 

Gumperz ha estat un dels sociolingüistes que ha dedicat estudis espe- 
cífics a l'alternanqa de l l e n g ~ e s : ~  amb chicanos a California, amb estu- 
diants universitaris a l'fndia i amb els habitants d'un poble dlEslovknia 
a Austria. Les seves investigacions se centren en l'analisi de converses 
entre bilingües en situacions naturals de comunicació (Gumperz, 1976). 
Defineix l'alternanqa dins la conversa com a 

ajwtaposició de passatges de parla que pertanyen a dos sistemes o 
subsistemes gramaticals, dins el mateix intercanvi verbal)) (Gurnperz, 
1976, 1). 

Les unitats que s'alternen, doncs, formen part de la mateixa seqükncia 
de la conversa, sense interrompre el fil comunicatiu. El plantejament de 
Gumperz respecte a l'alternanqa de llengües rebutja les explicacions 
fetes fins ara, que consideren aquest fenomen com un tipus d'interfe- 
rencia lingüística que acompanya l'aprenentatge d'un nou sistema gra- 
matical. Tot i reconeixent la complexitat d'aquest fenomen (ja que en 
alguns casos es fa dificil la distinció entre les interferkncies i els man- 
lleus d'una banda, i l'alternanqa de llengües d'una altra), Gumperz manté 
que aquest darrer cas és diferent. Segons ell, funcionen dos codis grama- 
ticals perd, sobretot, aporten informació semantica significativa. Després 
de gravar converses entre parlants bilingües, va treure algunes conclu- 
sions preliminars respecte al valor simbblic i expressiu de l'alternanqa 

Sobre l'alternan~a de llengües, vegeu: Gumperz (1964c, 1971a). 



de llengües. En primer lloc va constatar que hi havia un sentiment i una 
valoració respecte als dos codis usats; un era el codi nostre. L'altre era 
el codi d'ells (we code, they code). 

I després fa una tipologia orientativa dels casos en quk es fa palesa 
d'una manera regular l'alternanqa: 

a) Quan es cita una frase dita per una altra persona. 
b) Per adre~ar-se a una persona determinada. 
c) Interjeccions o nexes de frase. 
d) Repeticions per aclarir o simplement emfasitzar el missatge. 
e) Per qtralificav el missatge: predicats nominals o complements de 

verb. 
f )  Per assenyalar personalització versus objectivitzacio: distancia1 

proximitat, opinió prbpialopinió general, etc. 
En línies generals, aquestes són les nocions sobre l'elecció de llengua, 

el canvi i l'alternanqa de llengües que guien la nostra analisi del fet co- 
municatiu. 

Voldríem introduir aquest tema, lligat a la psicologia social, perquk 
és un dels aspectes que interessa més a la sociolingüística; la llengua 
pot ser considerada com un objecte sobre el qual hom pren una postura 
determinada, assignant-li uns valors positius o negatius, de forma indi- 
vidual o col.lectiva. Aquestes actituds poden repercutir en 1'6s lingüístic 
individual, perb, sobretot, en el canvi de normes socials, quan l'actitud 
és col.lectiva. 

Tractarem, doncs, de fer tot seguit una breu analisi del tractament de 
la qüestió de les actituds en la sociolingüistica. 

El terme actitttd apareix a comenqament de segle en la psicologia 
general per explicar -alhora de manera estructural i dinamica- les re- 
lacions subjecte-objecte; poc després, els promotors de la psicologia 
social nord-americana (Mead, Dewey) l'utilitzarien també, i es convertí 
en una de les nocions basiques d'aquesta disciplina per a l'explicació psi- 
colbgica dels moviments socials. Al mateix temps, sociblegs (Thomas, 
Znaniecki, Stanger, Bernard) i antropblegs (sobretot, Linton) empraren 
el terme per explicar certs tipus de comportament que anaven lligats 
a situacions socials i culturals i a llurs canvis. 

Allport (1937, 1963), psicbleg que ha fet la historia del concepte, defi- 
neix l'actitud com a can estat mental i neurona1 de disposici6, amb 
elements conscients i inconscients on juguen factors perceptius, cognitius 
i afectius. Aquesta definició mentalista i rnulticomponencial, que pren 
l'actitud com a una variable independent que s'infereix de l'introspecció 
del subjecte, no és l'única. Per als conductistes, l'actitud és -al con- 
trari- una variable dependent, directament observable a partir dels 
comportaments i amb un únic component, que és l'afectiu. Tot aixb, com 
de seguida veurem, ha tingut una influencia important pel que fa als 



mktodes emprats per la sociolingüística per a la mesura i avaluació de 
les actituds. 

Maisonneuve intenta de fer una definició exhaustiva del concepte: 

al'actitud consisteix en una posició (més o menys crista1,litzada) 
d'un agent (individual o col~lectiu) envers un objecte (persona, grup, 
situació, valor); s'expressa més o menys obertament a través de diver- 
sos símptomes o indicadors (paraules, tons, gestos, actes, eleccid o 
absencia d'aquests); exerceix una funció a la vegada cognoscitiva, 
energktica i reguladora sobre les conductes que  manté.^ (Maisonneuve, 
1974, 101). 

Si pensem que les actituds es donen en individus i grups immergits 
dins un sistema social i cultural, es veu clarament que les dites actituds 
seran influenciades per aquests sistemes de tal manera que un canvi fort 
del medi pot contribuir a un canvi d'actituds; a l'inrevés, ens podem 
preguntar fins a quin punt un canvi d'actituds individuals o ~o~lectives 
pot influir en un canvi del medi, o bé si és que ambdues possibilitats 
sempre es donen interrelacionades. 

Pel que fa al camp estricte de la sociolingüística, el concepte d'actitud 
té un interés innegable ja que el seu abast operatiu és molt gran i permet 
alhora de fer una aproximació qualitativa (mitjan~ant entrevistes) així 
com de fer una aproximació quantitativa (mitjanqant les interpretacions 
estadístiques dels qüestionaris). Tanmateix, el concepte ha estat abans 
utilitzat que definit (com és el cas de tants d'altres conceptes manllevats 
de la lingüística, la psicologia o la sociologia) i només després de fer-10 
servir per un cert nombre d'investigacions els sociolingüistes s'han plan- 
tejat la qüestió més nocional. 

En un primer moment, es veu la importancia que tenen les actituds 
envers les varietats lingüístiques en molts aspectes: ((l'elecció de la llengua 
en con~unitats multilingües, la distribució de repertoris verbals, les dife- 
rkncies dialectals i els problemes de mútua comprensió entre individus 
(Dittmar, 1976). Perb els sociolinguistes no es plantegen encara el pro- 
blema de definició del concepte d'una manera teorica; és a partir de la 
reflexió sobre els mktodes utilitzats per a la mesura i avaluació de les 
actituds que es desvetlla la qüestió que els diferents mktodes responen 
a preses de posició teoriques diferents heretades dels diferents enfoca- 
ments de la psicologia. Així, veiem com Fishman i Agheysi, al seu article 
Langtlage Attittide Studies, fan un primer intent de clarificació dels pres- 
supbsits que porten implícits els diferents tipus al moment de la redacció 
d'aquest article. Els autors recullen el que hem dit abans sobre les esco- 
les mentalistes i conductistes (vegeu el quadre 4). 

Aquesta primera reflexió es fa per explicar allb que hi ha d'implicit 
en els dos mktodes utilitzats: el commitment  measure i el matched guise 
technique. El primer esta basat en l'elaboració de qüestionaris (tant es- 
crits com orals) amb preguntes obertes i tancades del tipus: ((estaries 
d'acord amb...?>, xt'agradaria que.. .?P, etc., que impliquen respostes d'opi- 
nio i no de fets. El segon mktodc -desenvolupat sobretot per Lambert 
(1960)- serveix per a establir criteris de valoració per part dels parlants 
d'una comunitat multilingüe relacionant les diferents llengües o varietats 



amb criteris afectius, socials i culturals. L'exemple més típic és l'estudi 
fet per Lambert sobre el frances i l'anglks a la província de Quebec. 

Bs, perb, l'any 1974 que Cooper i Fishman es plantegen d'una manera 
més seriosa la problematica conceptual de la noció d'actitud. Seguim 
el seu raonament: respecte al problema de la definició, ells prefereixen 
la definició feta per Ferguson tenint en compte el referent; així, les acti- 
tuds lingüístiques serien (cel que és possible de fer dir a la gent respecte 
a qui hauria de parlar, qud, quan i C O M Z ~ .  Cooper i Fishman amplien 

QUADRE 4 

(Lambert, 1967) --------- ---- 

actitud 

(FISHMAN i ACHEYSI, 1970, 140) 

aquesta definició incloent-hi el que fa referkncia a la llengua, a la con- 
ducta lingüística i els referents de les quals la llengua o la conducta lin- 
güística són un marcatiu o un símbol. D'aquesta manera, les actituds 
lingüístiques ho seran envers una llengua, envers un tret o una caracte- 
rística d'una llengua, envers 1'6s d'una llengua o envers una llengua que 
marca o simbolitza un grup. 

Després de fer aquest es for^ de definició, Cooper i Fishman passen 
a intentar d'esbrinar els problemes d'estructura i de funcionament de 
les actituds, organitzant-10s en quatre categories: 



1) Naturalesa de l'actitud lingüistica. 
2) Determinants de l'actitud lingüistica. 
3) Efectes de l'actitud lingüistica. 
4) Mesura i avaluació de l'actitud lingüistica. 

Quant a la naturalesa de l'actitud lingüistica, Cooper i Fishman plan- 
tegen les qüestions de l'estructura de l'actitud, dels seus components; 
aixi com la possibilitat de veure de manera estructurada els trets o ca- 
racterístiques que s'atribueixen a les llengües, per qu& uns grups valoren 
negativament la seva llengua i que és el que fa que determinats grups 
tinguin una llengua de prestigi. 

Quant als determinants de l'actittld lingüística, plantegen una serie 
de qüestions que cal tenir en compte a l'hora d'establir el metode de rc- 
collida de dades i al moment de llur analisi. Pel que fa al mktode s'hauria 
de tenir clar si les respostes a estímuls orals reflecteixen actituds envers 
la llengua en si mateixa o envers la llengua com a símbol del grup; aixi 
com la influencia del context al moment de l'entrevista. Pel que f a  a 
l'analisi de les dades, l'investigador hauria de saber distingir entre les 
respostes que reflecteixen estereotips i automatismes, generalitzacions, i 
les que es basen en l'experikncia directa; quines són les circumstancies 
sota les quals una llengua és avaluada negativament o positiva pels seus 
parlants; que té més importancia per a la valoració positiva o negativa: 
la similitud demografica o la ideolbgica. Tot aixb, naturalment, només 
és possible de tenir-ho en compte si l'investigador coneix a fons la realitat 
social i els valors socioculturals i ideolbgics del lloc on porta a terme 
el seu estudi. Altrament, els errors dels resultats podrien ser molt grans. 

Quant als efectes de l'actitud lingüistica, els autors es fan una serie 
de preguntes que interessen sobretot des del moment que, mit jan~ant 
l'analisi de les actituds, es pretén de fer generalitzacions respecte a llurs 
conseqükncies sociolingiiístiques. Així, es pot fer una afirmació general 
sobre les relacions entre les actituds lingiiistiques, la conducta lingüística 
i la conducta envers la llengua? Té el llenguatge algun efecte de persua- 
sió? Quina relació existeix entre el prestigi de dues varietats lingüístiques 
i el tipus i abast dels préstecs d'una a l'altra? 

Pel que fa a la mesura i avaluació de les actituds lingüístiques, veuen 
que s'haurien de resoldre tota una skrie de problemes sobre la fiabilitat 
dels resultats obtinguts, tant de manera directa com indirecta, distingint 
el que són mesures d'actituds envers un objecte (la llengua), una situació 
(de comunicació) i envers un objecte en aquesta situació, etc. 

Cooper i Fishman deixen totes aquestes consideracions a la disposició 
dels investigadors per tal que les tinguin en compte en fer els seus tre- 
balls i les vagin clarificant. 

Com es pot veure, són molts els problemes encara no resolts, pero, 
indubtablement, el seriós plantejament de Cooper i Fishman dóna prou 
elements per comencar a precisar d'una manera rigorosa l'analisi de les 
actituds lingiiistiques. 

Entre els sociolingüistes del nostre país no s'ha fet un debat sobre 
l'abast del terme <<actitud,>. El que si que s'ha fet és, d'una banda, utilit- 



zar-10 donant per bona la seva significació intui'tiva. Així, Badia i Mar- 
garit assenyala com un dels objectius de la seva enquesta: 

((M'interessava d'escatir la posició (=  actitud) dels catalans davant 
llur llengua prbpia C . .  . I  aspirava de saber C . .  .I  el grau d'adhesió inti- 
ma, o si més no de respecte, dels catalans envers la llengua del pais 
(envers llur llengua d'expressió més autentica) ... n (Badia i Margarit, 
1969, 29). 

El mateix autor ja havia fet veure abans en un article publicat a la 
revista Serva d'Ov la importhncia de documentar-se ((sobre punts de vista 
i sobre actituds, i llur repercussió en ei parlar corrent,, (Badia i Margarit, 
1966). 

Vallverdú, a la seva obra L'escviptov catala i el problema de la llengua, 
dedica un apartat a ((Les actituds davant el bilingüisme,. A la primera 
edicio (1968), classificava aquestes actituds en tres grups: <(El bilingüis- 
me com a mal absolut*, ((El bilingüisme com a bé absolut)) i ((El bilin- 
güisme com a realitat complexas. A la segona edicio (1975), aquest apartat 
esta revisat i significa un avenq en les propies reflexions de l'autor sobre 
aquest tema. Planteja el que hi ha darrera d'aquells que consideren el 
bilingüisme com una ((plaga social,, o com un <(estat natural)), i fa des- 
prés una reflexió seriosa sobre quines són ((Les dimensions reals del 
bilingüisme)). 

Reixach (1975), en el seu estudi sobre la llengua i la cultura catalanes 
a la comarca d'osona, introdueix al qüestionari que li serveix de base 
preguntes amb la finalitat de copsar les actituds dels informants envers 
la llengua i la cultura. 

D'altra banda, tant Aracil com Ninyoles o Vallverdú han fet reflexions 
al voltant de certes ideologies que, de forma mes o menys oculta, han 
pretés provocar canvis d'actituds -i, més enlla, canvis de comporta- 
ment- lingüístiques entre els individus. 

El primer a parlar d'aquesta qüestió fou Lluís V. Aracil al seu article 
Un d i l e r ~ ~ a  valencia (1966b) on desvetlla la carrega ideolbgica que hi ha 
darrera l'exaltació i defensa del bilinguisme que no tC més que un resul- 
tat: amagar la conflictivitat d'una situació real, tranquilslitzant les cons- 
ciitncies i facilitant la castellanització al País Valencia. Es per aixo que 
parla del bilingüisme com a mite: 

((El mite no disfressa únicament una situació, sinó que igualment 
justifica una conducta i estalvia una mala conscibncia.)) (Aracil, 1966b, 
22). 

(<...crec que si que hi ha una relació immediata entre el mite 
bilingüista i el procés de castellanització ( . . . ) .a (Ibídem, 23). 

 el bilingüisme mític es una eina perfectament Útil i a punt per- 
que, de fora estant del país, hom puga justificar amb ella qualsevol 
mena d'imposició castellanitzadora o desarmar qualsevol reivindica- 
ció autoctona.), (Ibidem, 25). 

De fet, amb aquestes cites queda clar el que abans comentavern sobre 
la relació entre ideologies (o sistemes de valors), actituds i comporta- 
ments. 

Mes tard, Ninyoles reprendria el tema, sobretot a les seves dues obres 
Co~zfl icte lingüístic valerzcia (1969) i Idioma i prejudici (1971). A la pri- 
mera d'aquestes obres, quan parla ((d'autoodin podem llegir: 



c(L1.autoodi és vinculat a les actituds més familiars d'incorporació 
i d'identificació, de submissió i de domini., (Ninyoles, 1969, 97). 

Perb és sobretot a Idioma i pvejudici on podem entreveure la impor- 
tancia que les actituds poden tenir pel que fa a la vida de les llengües. 
Escriu Ninyoles: 

((Designem, doncs, amb l'expressió 'ideologies diglbssiques' aquell 
conjunt d'actituds que tendeixen a consolidar valorativament una su- 
perposició determinada entre els distints idiomes.)> (Ninyoles, 1971, 55). 

D'aquestes paraules es desprbn facilment com un conjunt d'actituds 
envers una llengua pot determinar un ús i la seva distribució. L'autor, 
veient la importbncia d'aquesta qüestió, diu més endavant: 

aNo és, doncs, lícit de dissociar els 'fets' de les imatges a través 
de les quals la gent arriben a interpretar-10s i potser provocar-10s. 
Ans al contrari, cal que els fenbmens sociolingiiistics se'ns presenten, 
no sols com a fets d'estructura cristaklitzats, sinó en relació amb els 
marcs mentals i de valor existents en cada moment i en cada situaci6 
social., (Ninyoles, 1971, 58). 

Lbgicament, aquí es refereix, tant a sistemes de valor o ideologies, 
com a les actituds que se'n poden desprendre i que poden arribar a pro- 
vocar canvis de comportament. 

Més endavant, quan parla de les ideologies compensatories -fruit i 
base del manteniment de la diglbssia- fa un quadre on deixa explicitat 
de quina manera ambdues ((pautes, lingüístiques -la fonamental i l'ac- 
cessbria- són complementaries; i aixb ho fa utilitzant el terme ((actitud* 
(Ninyoles, 1971, 72). 

Podríem continuar fent citacions, perb de fet ja queda clar com, d'una 
manera explicita o implícita, tots els autors tenen en compte la impor- 
tancia de les actituds en la vida de les llengües. 

Pel que fa al treball de camp que presentem, el coneixement del sis- 
tema de valoracions i actituds davant les llengües ha estat fet a travCs 
d'entrevistes personals, sobre la base d'un qüestionari d'actituds. L'ob- 
jectiu de l'estudi que portem a terme és I'alternanqa en 1'6s de dues 
llengües. L'observació d'actituds, perb, ha estat un element que hem 
posat en funció d'un coneixement més profund de l'ús, ja que les valora- 
cions que els diferents grups socials fan de les llengües, encara que no 
és determinant, és un dels condicionants de la seva manera d'usar-les. 



SEGONA PART: EL TREBALL DEL CAMP: ESTUDI DE L'dS I L'ALTER- 
NANCA DE LLENGUES EN GRUPS DE JOVES D'UN BARRI DE BAR- 

CELONA: SANT ANDREU DEL PALOMAR 

1. ORIENTACI~ I JUSTIFICACIO DEL TREBALL 

1.1. Covvent en el quul s'iizscviu uquest estudi 

Els diferents corrents de la sociolingüística es poden situar en un 
sentit ampli sota Ia denominació global de macrosociolinguistica i micro- 
sociolingüistica. La macrosociolingüística pren com a objecte d'estudi CO- 

munitats de parlants molt amplies, utilitza com a base met~dolbgica la 
mostra representativa i l'enquesta d'amplia difusió, i com a tbcnica 
d'analisi, I'estadistica. La microsociolingÜistica, en canvi, pren com a 
objecte d'estudi petits grups de parlants en llurs relacions comunicati- 
ves, utilitza com a base inetodologica l'observació intensiva, l'entrevista . 
personal i les gravacions de parla natural, i com a tbcniques d'analisi la 
selecció de les dades, la interpretació qualitativa de les quals pugui ex- 
plicar les funcions de la parla dins un determinat grup social. 

En establir aquestes dues orientacions de la sociolinguistica no volem 
pas dir que no hi hagi relació entre l'una i l'altra. De fet, s'estableixen 
connexions entre elles i s'han usat mktodes mixtos. Cal dir que tambd 
és important l'aspecte lingüístic tractat en els treballs que tenen com 
a objecte d'analisi l'ús d'un codi o subcodi, d'unes determinades formes 
lbxiques, d'uns trets fonologics, etc. Tot i amb tot, ens sembla valida la 
distinció que fem perqui: aclareix el panorama dels estudis sociolin- 
eiiistics. 
u 

Aquest treball, tan pel que fa al seu objecte d'estudi com als mbtodes 
i les tkcniques d'analisi emprats, cal situar-10 dins la microsociolinguís- 
tica, i més concretament dins el corrent anomenat etnografia de la co- 
municació. En aquest apartat voldrie~n argumentar els motius d'aquesta 
elecció. 

En primer lloc, el nostre interes per estudiar el fenomen de la parla 
com a fet social, les funcions de la qual prenen un relleu especial a 
causa de la presencia de dues llengües diferents. 

En segon lloc, l'interks d'indagar, tenint en compte les circumstancies 
histbriques i sociopolitiques, l'ús real del castell& i el catala e n  un barri 
d'una zona urbana i industrial. 

En tercer lloc, llinteri:s de captar la parla en situacions naturals, 
defugint al maxim qualsevol forma de recollida de dades que pugui de- 
formar la parla espontania de la gent. 

En quart lloc, la convicció que tota investigació a nivell macvo (tipus 
survey, per exemple) hauria d'anar precedida per una investigació etno- 
grafica, entre altres coses per avanGar hipotesis fonamentades, per cor- 
regir possibles errors en la tria de la mostra, en el planteig del qües- 
tionari, etc. 

En cinque lloc, l'objectiu d'observar el comportament de grups socials 



ja existents -no formats per les necessitats de la investigació- i, per 
tant, seleccionats després d'un coneixement previ de tot el seu entorn. 

De fet, el plantejament etnografic ens ha interessat perqui? proposa 
una investigació qualitativa, des de dins, tenint en compte l'apreciació 
i la valoració dels grups estudiats envers ells mateixos i envers els altres; 
definint els trets essencials de llurs relacions comunicatives des del punt 
de vista que 6s rellevant per a ells i sense aportar per part de l'investi- 
gador classificacions apriorístiques. PS allb que, en la terminologia de 
Pike, podem anomenar una recerca dels elements ((érnics),, tots aquells 
elements que formen un sistema de valors per als membres de la comu- 
nitat concreta. 

1.2. Eixos de l'andlisi 

Un cop justificats els motius d'haver escollit aquest tipus de treball, 
passarem a concretar les unitats socials i comunicatives que constitueixen 
l'eix de la recerca. Ambdós tipus d'unitats van molt lligats, a causa de 
llur mútua interdependkncia. Efectivament, la necessitat d'agafar el petit 
grup com a unitat de relació social depkn de l'elecció de la conversa 
com a unitat comunicativa representativa en la vida normal dels joves. 
La conversa entre iguals (peer groups) té unes característiques de natu- 
ralitat i espontanei'tat que reflecteix 1'6s i les actituds lingüístiques d'una 
forma menys condicionada -pensem en els condicionaments del con- 
text familiar, de treball o d'estudi, els quals suposen una relació desigual 
(jerarquica) de rol. 

Les converses que analitzem són de dos tipus, que corresponen al que 
hem observat que es dóna en els diversos grups: una formal (discussió 
ordenada, tema definit) i una altra informal (temes lliures, improvisats, 
intervencions desordenades). 

D'altra banda, les entrevistes personals amb individus representatius 
de cada grup serveixen de complement i corrector de l'observació dels 
grups. L'entrevista en aquest cas proporciona informació de molts factors 
socials, de les actituds i sentiments latents envers les llengües i sobre 
1'6s d'aquestes llengües en ambits diferents. A més voldríem remarcar 
la importancia del fet que tota entrevista requereix una relació perso- 
nal, cara a cara, indispensable per a obtenir un coneixement qualitatiu 
de la situació. 

1.3. Objectius generals 

Tot seguit enumerarem el que intentem descriure i analitzar: 
1) L'ús del catala i del castellh, entesos com a codi/llengua en un 

sentit global, en converses entre membres de grups, en situacions 
naturals de comunicació. 

2) L'alternanga de llengües que es dóna en aquestes situacions, els 
elements que determinen l'elecció de llengua i la seva significació 
social i/o expressiva. 

3) Les pautes o normes d'us existents en els grups. 
- - 

Dins els nostres propbsits no entra el fet d'arribar a unes conclusions 



generals, precisament perquC no és aquest l'objectiu d'un estudi quali- 
tatiu i empíric com el que fem. Més que solucionar problemes pretenem 
plantejar-10s clarament i suggerir nous camins de recerca sociolingiiistica. 

1.4. Metodologia R 

Fins fa molt 'poc els mktodes etnografics es feien servir solament per 
estudiar el funcionament de societats petites, i tancades a l'exterior; perb 
els estudis recents de Gumperz i Labov en zones urbanes demostren que 
fins i tot dins la gran ciutat, i per afinitats de diferents menes, es formen 
grups que participen dJun sistema de valors determinat, i 1'6s lingüístic 
n'és un. Es aixb el que ens ha animat a seleccionar un barri de zona 
urbana. 

Quant al treball de camp hem seguit les orientacions de Gumperz. 
Heus aqui el passos que cal fer: 

a) Obtenir dades sobre la població estudiada. 
b) Relacionar aquestes dades amb la vida de relació dels grups que 

s'han d'observar. 
c) Detectar les situacions comunicatives més habituals en els grups 

i seleccionar els tipus de fets comunicatius que es donen nor- 
malment. 

d) Observar les varietats lingüístiques emprades en cada situaci6 
per tal d'elaborar la hipbtesi. 

Les idees metodolbgiques de Labov (1973, citat de 1976, 290) tamb6 
ens han suggerit formes d'aproximar-nos als grups per tal de superar el 
que ell anomena la ((paradoxa de l'observador~: si el nostre objectiu 6s 
descobrir com parlen els joves en grup quan no s6n observats sistem& 
ticament, jcom es pot fer si l'única manera d'aconseguir-ho és observant- 
10s sistemiticament? Una de les formes d'aconseguir-ho, segons Labov, 
és captant la manera com els individus s'expressen entre  ells i no quan 
parlen amb l'investigador. En aixb coincideix amb Gumperz que tamb6 
afirma que ((si els informants tenen unes relacions prkvies entre ells, 
donada la situació, és probable que responguin als lligams d'aquesta re- 
lació prbvia malgrat la presbncia d'estranysn (Gumperz, 1971d, 297). 

Encara que el nucli central del nostre interbs és doncs l'anhlisi de 
la conversa, hem utilitzat també l'entrevista personal. Per a la confecci6 
del qüestionari i la metodologia de l'entrevista hem consultat principal- 
ment l'obra de Selltiz, Deutsch i altres: Research Methods  in Social Re-  
Iations (1951) i la de Cicourel: Method and measurement  in sociology 
(1964). També hem consultat el questionari elaborat per Badia i Margarit 
en el seu estudi sobre la llengua dels barcelonins (1969) i ens ha ajudat 
especialment el que elabora Modest Reixach en la seva anilisi de La 
llengua del poble (1975). 

No ens estenem més aqui explicant la metodologia ja que als apar- 
tats 3.1 i 3.2 de la segona part fem una relaci6 detallada de com hem 
dut a terme el treball. 



1.5. Hipdtesis de treball 

Per elaborar les hipotesis de treball hem tingut en compte: 
1) L'analisi de la situació lingüística a Catalunya i, especialment, a 

la ciutat de Barcelona. 
2 )  L'estudi de les característiques del barri on situem l'observació. 
3) Les caracteristiques dels grups observats. 
4) Les edats dels informants. 
1) Pel que fa  a la situació lingüística catalana, considerem aquesta 

com de diglbssia institucionalitzada, que es caracteritza per una distri- 
bució desigual de les dues llengües en contacte: catala i castella. Aquesta 
distribució es dóna relacionada amb diferents ambits de la vida social i 
cultural de la següent manera: 

- Predomini del castella als ambits escolar, administratiu, mitjans 
de comunicació i al món dels immigrats. 

- La situació del catala és mes complexa. Des de l'any 1939, institu- 
cionalment estava redui't als ambits familiar i amistós, perb a 
partir dels anys seixanta la seva presencia a d'altres ambits (on 
ja era present encara que a petita escala) com editorials, església, 
algunes escoles privades, etc., ana creixent fins que en aquests 
moments es pot dir que és present a tots els ambits de  la vida 
social i cultural (política, mitjans de comunicació, actes públics, 
etcetera). Aixo, pero, en una relació quantitativament molt inferior 
al castella, ja que no ha tingut una concreció a nivell institucional, 
la qual cosa fa que la diglossia es mantingui. 

A la ciutat de Barcelona la qüestió és més problematica, ja que per 
tractar-se del centre urba i industrial més important de Catalunya acull, 
d'una banda, tota la vida administrativa i, d'altra banda, el gruix mCs 
fart de la immigració, sobretot a certs barris periferics. A la vegada, 
perb, Barcelona també és el centre cultural i polític més important i aixb 
fa que tots els avencos en aquests dos terrenys es notin més que a d'al- 
tres zones de Catalunya. 

2) Quant al barri de Sant Andreu, remetem el lector a l'apartat 2.1.1 
de la segona part. Aquí només voldríem assenyalar, pel que fa a l'elabo- 
ració de les hipotesis, els següents punts: 

- Es tracta d'un barri amb una conscibncia com a tal molt forta. 
- La immigració no ha arribat de cop coincidint amb les onades 

mCs fortes, sinó que ha anat arribant a poc a poc i, gairebC en 
tots el casos, es tracta d'una immigració de segon grau (gent que 
canvia de barri pero que ja porta temps a Barcelona); per tant, 
es tracta de persones en certa manera assentades a Catalunya. 

- Té una vida associativa molt rica que fa que hi hagi moltes rela- 
cions comunicatives entre els seus habitants. Convivbncia entre 
catalans i no catalans. 

- Hi ha petites zones noves on la immigració és molt mes forta que 
al casc antic del barri, que es mant6 amb una quantitat de població 
catalana molt elevada. 



3) Quant als grups observats, volem subratllar aquí que es tracta de 
grups naturals que existeixen al barri, formats al voltant d'uns objectius 
comuns als membres de cadascun d'ells. Aixb fa que les relacions que 
mantenen els joves que formen part d'aquests grups siguin fonamental- 
ment d'amistat i companyonia, és a dir, relacions entre iguals. 

4) Pel que fa a I'edat dels nostres informants (de 15 a 20 anys), 
volem assenyalar que, a causa de l'edat que tenen, han rebut directa- 
ment les conseqiikncies de la situació diglbssica que explicavem abans 
(tots ells, per exemple, han estat escolaritzats en castella). Aixo ens per- 
metra d'observar determinats aspectes tant de la seva actuació lingüís- 
tics individual com del tipus d'interacció comunicativa que mantenen 
parlants d'una i altra llengua. 

Tenint en compte tots aquests elements, hem elaborat dos tipus d'hi- 
pbtesis: les hipotesis 1 i 2 es refereixen a l'activitat lingüística indivi- 
dual; les hipbtesis 3, 4 i 5 es refereixen a 1'6s lingüístic i a l'alternan~a 
de llengua que fan els parlants seleccionats com a membres d'un grup 
i observant el seu comportament lingüístic dins un fet comunicatiu de- 
terminat: la conversa. 

Hipbtesi 1: Tots els catalanoparlants són bilingues actius. Aixb es veu- 
ra, sobretot, a la seva actuació lingüística dins els grups heterogenis. 

Hipotesi 2: Els castellanoparlants poden ser: a) bilingües actius, b) 
bilingües passius, c )  monolingiies. 

A causa de la histbria de Barcelona i del barri, el cas que trobarem 
mCs sovint ser& el b). 

Dins un fet comunicatiu de tipus conversa trobarem: 
Hipbtesi  3: Quant a la conversa, trobarem que als grups heterogenis: 

a) Els segments de conversa en castella seran superiors, quant a nombre 
d'intervencions, que no els segments de conversa en catala. b) El canvi 
de llengua a la conversa sempre es donar& perquk qui introdueix el 
canvi utilitza la seva llengua dominant. Als grup homogenis no trobarem 
canvis pel que fa a la conversa. 

Hipotesi 4: Quant a la alternan~a, trobarem que als grups hetero- 
genis, els individus catalanoparlants canviaran de llengua fonamental- 
ment a causa del receptor. Els castellanoparlants només canviaran per 
fer curtes citacions referents a la vida catalana en general. Als grups homo- 
genis, l 'alternan~a (tant dels catalanoparlants com dels castellanoparlants) 
tindra una funció expressiva, apellativa o referencial amb connotacions 
socials. 

Hipotesi 5: Als grups heterogenis, la coexistkncia de dues llengües 
dins un mateix fet comunicatiu no provoca conflicte, i en el cas que hi 
hagi perill de conflicte, se soluciona passant al castella. 

2.1. Elecció del barri 

Un cop decidit que aquest estudi seria urbh calia trobar una unitat 
social més petita que la ciutat de Barcelona. 





Barcelona esta dividida en 12 districtes, i fins ara, totes les dades 
demografiques oficials estan fetes d'acord amb aquesta divisió. Perb, si 
tenim en compte que la ciutat de Barcelona té una extensió de 97'6 Km2 i 
una població, segons el padró d'habitants de 1975, de 1.800.000 habitants, 
i, si per una altra banda, coneixem una mica l'organització territorial de 
la ciutat, i el seu creixement anh-quic, es veu de seguida que aquesta 
divisió resulta arbitraria, insuficient i que dins un mateix districte podem 
trobar realitats molt diferents. 

El nostre punt de partenp és l'estudi sobre la llengua dels barce- 
lonins de Badia i Margarit. Com a treball macrosociolinguístic, les sub- 
unitats que s'estudien són els districtes, la qual cosa fa que el dis- 
tricte IX tingui unes caracteristiques que no es corresponen amb el 
barri escollit com a unitat per nosaltres i que pertany a aquest districte. 
Cal assenyalar, pero, que quan Badia va fer la seva enquesta no existien 
dades organitzades per barris, ni tan sols els barris estaven ben deli- 
mitats. Ja aquest autor havia vist la importancia del barri com a unitat 
social quan diu que 

aEl barri es una part de la ciutat amb un mínim d10rganitzaci6, 
amb possibilitat de fer sentir la seva vida sobre problemes específics 
(les comunicacions, les escoles, els mercats, etc.). El barri estableix 
lligams humans entre els qui hi viuen, i permet d'emprendre alguna 
acci6 conjuntament.)) (Badia i Margarit, 1966, 100). 

Afortunadament, durant els 10 darrers anys els moviments ciutadans 
han anat creant al voltant de les associacions de vei'ns una realitat nova 
que actualment és plenament configurada i reconeguda (encara que no 
ho sigui sobre els papers oficials): els barris. Avui, a Barcelona hi ha 
132 barris. Aquestes unitats són molt més reals que els districtes i han 
estat funcionant, efectivament, com a unitats de vida social amb entitat 
prbpia quant a serveis, vida comunitaria, etc. Els ciutadans s'autodefi- 
neixen com a formant part d'un barri, pero nzai d'un districte. 

Així, doncs, decidírem prendre com a unitat social un barri, tot tenint 
en compte també que coneixíem l'existkncia d'alguns estudis (Equip de 
Sociologia electoral, 1977; Amargós, Santolaria, Subirats, 1977; <<Rosa 
Sensata, 1977) on es delimitaven els barris a partir de les seccions cen- 
sals, i, per tant, podíem obtenir les dades de població necessaries per al 
nostre estudi. Es tractava de buidar del padró de 1975 les dades de les sec- 
cions censals que corresponguessin al barri que anhvem a seleccionar. 

Havíem de triar un barri entre els 132. Les caracteristiques que hi 
buscavem eren les següents: un barri ben configurat com a tal, amb 
molta vida associativa, amb una composició demografica on hi hagués 
un fort nucli d'habitants nascuts a Catalunya, perd també amb un nucli 
important d'immigrats de fora de Catalunya. 

Després de mantenir converses amb persones coneixedores de la com- 
posició dels diferents barris (Consorci, CEU, etc.) vam elegir el barri de 
Sant Andreu del Palomar. Aquest barri complia les nostres demandes. 

2.1.1. Característiques del barri de Sant Andreu del Palomar 
Expliquem aquí les caracteristiques sociolbgiques del barri perqub 

considerem fonamental, per a qualsevol estudi sociolinguistic -ja sigui 





umacro~ o ccmicro,)- el fet de conbixer de la millor manera possible el 
marc on es desenvolupa la vida dels parlants estudiats. 

Sant Andreu pertany al districte IX junt amb els barris de Camp 
de lJArpa, Proven~als, La Sagrera, Santa Eulalia i Santa Coloma. TC una 
llarga historia com a municipi independent fins I'any 18979 que es va 
decretar la seva agregació a Barcelona (agregació que no es va fer sense 
resistencia) i després com a barri amb notable vida prbpia. 

Quan acabavern de comenGar el nostre treball, quan ja havíem de- 
cidit el barri que estudiaríem i ja havíem buidat les dades demografiques 
del padró, coneguérem l1exist6ncia d'un estudi sociolbgic que s'estava 
fent a la Fundació <(Jaume bo fill^ per demanda de lJAssociaciÓ de Vei'ns 
de Sant Andreu, a carrec de Bona1 i Costa (vegeu bibliografia). Aquest 
estudi i les converses mantingudes amb un dels autors ens ajudaren 
molt en aquesta primera fase del treball que consistia a obtenir la m b i -  
ma informació possible del barri. 

Els límits actuals del barri estan marcats de la següent manera: avin- 
guda Meridiana, Via Favkncia, p l a ~ a  Santa Coloma, via del tren, carrer 
Tucuman, carrer ciutat de I'Assumpcio, carrer Sant AdriA, via del tren, 
carrer Pare Mañanet, Riera dlHorta, carrer Dublín, avinguda Meridiana. 

Aquest sector, a la vegada, esta subdividit en cinc petits barris que, 
com més endavant veurem, tenen unes característiques especials. Aquests 
petits barris són: Besbs, Mercadal, Sant Pacih, Estadella i Roquetes. Les 
seccions censals i el nombre d'habitants que corresponen al barri de 
Sant Andreu mantenint la divisió feta suara s6n: 

Barris Seccions censals Habitants 

Besbs 
Mercadal 
Sant Pacih 
Estadella 
Roquetes 

Total . . . . . . . . . . . .  44.817 

Per a l'origen geografic dels seus habitants vegeu el quadre 5. Si com- 
parem aquestes dades amb la totalitat del districte IX (incloent-hi, doncs, 
també Sant Andreu) tenim els resultats del quadre 6. 

A partir d'aquesta comparació ja podem veure una diferkncia de per- 
centatge entre la població catalana i no catalana, aquesta diferkncia seria 
molt més gran si treiéssim la població corresponent al barri de Sant An- 
dreu, ja que la resta dels barris que composen el districte IX tenen una 
població immigrada molt més forta. 

Una altra dada interessant a tenir en compte és l'any d'arribada dels 
habitants del barri de Sant Andreu comparant-la amb les dades del dis- 
tricte (quadre 7). 

El barri de St. Andreu te la sort d'haver tingut el seu propi historiador: 
Mn. CLAR% I CORBERA, Fulles histbriques de Sant Andreu del Palomar (9 volums, 
llibreria Catalbnia, Barcelona 1930). Aquests volums els esta comencant a r e  
editar lJAssociaci6 de veyns. 



QUADRE 7.-ANY D'ARRIBADA 

Any d'arribada Districte IX St. Andreu 

Nascuts a Barcelona 
Abans de 1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
No consta 

FONT: Costa i Bona1 (1978). 

Com es pot veure, durant els anys 60, quan va haver-hi fortes onades 
immigratories a Barcelona, el percentatge de gent que arriba al barri de 
Sant Andreu esta molt per sota del percentatge del conjunt del districte, 
mentre que aquesta relació és inversa a partir dels anys 70 quan la 
immigració ha estat ja molt més fluixa. Aixo fa pensar que molts dels 
immigrats que arriben a Sant Andreu procedeixen d'altres barris de 
Barcelona més ghetto, i que viure a Sant Andreu significa, d'alguna ma- 
nera, un cert tipus d'integració i estabilitat dels immigrats dins la so- 
cietat catalana. Aquesta mateixa explicació serveix també per interpre- 
tar el creixement del barri des del punt de vista de I'evoluciÓ de la po- 
blació que fem al quadre 8, comparant-la amb I'evolució del districte IX 
i de la ciutat de Barcelona. 

QUADRE 8.-EVOLUCI6 DE LA POBLACIO DE SANT ANDREU 
EVOLUCI~ EN NOMBRE ABSOLUT D'HABITANTS 

Barcelona Districte I X  Sant Andreu 

NOMBRES RELATIUS PER VEURE EL PROCES SEGUIT PEL BARRI: 

EL CREIXEMENT ANUAL EN ELS DIFERENTS PERÍODES ES DE: 

FONT: Costa i Bona1 (1978). 



Quant a la vida associativa, Sant Andreu te una llarga i rica tradició. 
Aquesta vida associativa queda practicameilt tallada per les consequkn- 
cies de la Guerra Civil. Des de fa uns quants anys, pero, ha anat renaixent 
amb molta forqa i així, per exemple, 1'Associació de Veins d'aquest barri 
6s la mes antiga de Barcelona. En aquests moments, les entitats que, 
amb diferents objectius, funcionen a Sant Andreu i hi tenen seu són: 
onze entitats culturals, recreatives o formatives; dos entitats mutualis- 
tes i cooperatives (aquestes bastant mortes); sis entitats esportives i de 
diversió; dos entitats cíviques; cinc partits polítics. 

Indubtablement, aquesta riquesa associativa fa que les relacions in- 
terpersonals siguin molt fortes i que la gent del barri es conegui molt. 
I, com dkiem abans, aquests eren aspectes que ens interessaven molt ja 
que e1 nostre estudi es fixa, sobretot, en Ies reIacions comunicatives dels 
grups. 

La caracterització del barri de Sant Andreu, tenint en compte el nivell 
sbcio-professional dels seus habitants, és el que hom pot veure al qua- 
dre 9. La sectorització per sub-barris es reflectida pel quadre 10. 

QUADRE 9.-NIVELL PROFESSIONAL AL BARRI DE SANT ANDREU 

Dirigents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  743 ............ 1'65 % 
Professions liberals i tkcnics superiors . . . . . .  666 ............ 1'48 O/o 
Quadres intermitjos, altres tkcnics, administra- 

tius i venedors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.061 ............ 13'52 vo 
............ Forces armades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  587 1'30 Vo 

Obrers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.232 ............ 18'39 O h  

Inactius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.088 ............ 53'74 % 
No consta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.441 ............ 9'90 % 

. . . . . . . . . . . .  ............ Total 44.817 100'00 % 
FONT: Costa i Bonal (1978). 

QUADRE 10.-NIVELL PROFESSIONAL AL BARRI DE SANT ANDREU 

Professions Besbs Mercadal S. Pacia Estadella Roq. S. Andreu 

Dirigents 1'21 
Profes. liberals 

i tkcnics sups. 1'37 
Altres tkcnics, 

quadr. int., 
administr. i 
venedors 12'85 

Forces armades 2'26 
Obrers 17'80 
Inactius 55'16 
No consta 8'58 

FONT: Costa i Bona1 (1978). 





També és important la informació que ens aporta l'observacio de la 
piramide d'edats (vegeu grafic 1). 

L'analisi d'aquestes dades ens porta a fer tres tipus d'apreciacions. 
La primera és sobre l'edat del barri: podem veure com Sant Andreu 
era fins fa molt poc un barri molt vell quant a l'edat dels seus habitants 
i que ara ha entrat en un procés de rejoveniment molt fort gracies al fet 
que la immigració que ha rebut és fonamentalment de matrimonis joves. 
Aixb vol dir que d'aqui a uns quants any Sant Andreu comptara amb 
un nombre elevat de poblaci6 jove, pero també és possible que aquest 
mateix canvi d'edat del barri signifiqui un canvi important quant a les 
seves caracteristiques lingüístiques, ja que la població que rejovenira el 
barri estara constituida per immigrats o fills d'aquests. 

La segona apreciació és sobre les caracteristiques especifiques de ca- 
dascun dels cinc sub-barris: 

En primer lloc, podem veure que el nucli central del barri, format 
pels sub-barris de Mercadal i Sant Pacia, és on trobem la població més 
vella de tot Sant Andreu; és la zona on encara es mantenen les cases 
petites de planta i pis, carrers estrets i placetes sempre plenes de jovent 
i mainada. També en aquesta zona és on trobem practicament totes les 
seus de les entitats abans esmentades (hi ha alguna excepció, perb no 
gaires). Així, doncs, podem dir que és el nucli de la vida associativa del 
barri i és indubtable que l'estructura urbanística, encara amb fesomia 
de poble, facilita la comunicació entre la gent que hi viu o que hi va 
per mantenir relacions comunitaries. Aquests dos sub-barris són els que 
tenen un percentatge de població catalana més elevat i es pot dir que el 
catala és la llengua del carrer, de les botigues, etc. 

En segon lloc, el sub-barri Estadella; aquest té dues parts ben dife- 
renciades. D'una banda, la part que connecta amb Sant Pacia fins el pas- 
seig 11 de Setembre i el carrer Segre, que és una zona bastant semblant 
a Sant Pacia i Mercadal. D'altra banda, la part que agafa des del passeig 
11 de Setembre fins a la Riera d'Horta i el carrer P. Mañanet, i des del 
carrer Segre fins la via del tren, ja connectant amb el barri del Bon Pastor. 
Aquesta segona zona és de grans blocs i esta habitada fonamentalment 
per immigrats. Constitueix un dels ghettos que hi ha dins Sant Andreu. 
El 65 per 100 de catalans correspon a la part vella i el 35 per 100 de no 
catalans, a la part nova. La població és més jove a causa, sobretot, de 
la immigració. 

El sub-barri del Besos és un cas molt semblant al que acabem de 
veure (EstadeIla), per bé que e1 percentatge de població immigrada és 
més elevat. 

Finalment, tenim el sub-barri de Roquetes; aquest es troba situat 
sota la Meridiana i té com a centre la p l a ~ a  de Mossen Clapés. Aquesta 
zona és el ghetto més clar dins Sant Andreu. A més de ser una zona 
de nova construcció hi ha les casernes de la policia. Aquests dos aspectes 
expliquen l'elevat percentatge de població no catalana, el més alt de tot 
el barri. 

La tercera apreciació que podem fer a partir de les dades abans ex- 
posades es refereix al nivell socio-professional dels habitants del barri. 
En primer lloc, pot sobtar l'elevat percentatge de gent inactiva; aixo 



s'explica en alguns casos per I'elevat nombre de vells i en d'altres per 
la gran quantitat d'infants (vegeu la piramide d'edats). En conjunt po- 
dem dir que Sant Andreu és un barri on predomina la classe mitja i 
l'obrera, si bé la classe obrera que hi viu ja té, en la majoria dels casos, 
un cert nivell de qualificació. 

2.2. Elecció de l'edat 

Després de seleccionar el barri vam fer una segona selecció tenint 
en compte l'edat: els nostres informants i els components dels grups 
que observaríem tindrien una edat que oscilelaria entre els 15 i els 20 anys. 
Escollírem aquestes edats segons els següents criteris: 

1) Podríem obtenir dades respecte a la família, I'escola i la vida del 
treball. 

2) e s  una edat naturalment disposada a trencar amb motlles ante- 
riors i, a més, en aquests moments aquesta característica coin- 
cideix amb una situació social general en la qual apareixen noves 
formes de relació i de pensament que també intenten trencar amb 
formes anteriors. 

3) Llurs actituds ens donarien dades respecte al futur. Tenint en 
compte el que dkiem abans respecte a l'edat del barri, els joves 
d'aquestes edats són uns dels que provocaran el rejoveniment de 
Sant Andreu i, per tant, el fet de conkixer llurs opinions i actituds 
resulta doblement important. 

4) Són unes edats en qui: es viu molt en grups i ens interessava ob- 
servar els individus com a integrants de grups. 

5 )  Segons les dades d'immigració a Sant Andreu, aquests joves o bC 
hauran nascut al barri o bé ja far2 anys que viuen a Barcelona 
i podríem veure el seu procés d'integració. 

2.3. La selecció dels grups 

Així, doncs, si ens interessava conMxer la realitat sociolingiiística dels 
grups de joves d'aquestes edats, el primer que havíem de fer era detectar 
els grups que funcionaven com a tals dins el barri. 

Cal dir que per solucionar el problema de com introduir-nos ens 
foren molt valuosos els contactes que poguérem establir a través dels 
nostres alumnes de la Escola de Formació del Professorat de la UAB, 
que viuen a Sant Andreu. 

Aprofittirem una reunió coordinadora de grups de joves per mantenir- 
hi el primer contacte. Aixb era el dissabte dia 18 de febrer. Aquell dia 
explicarem a tots els assistents qui: pensavem fer perqub es sentissin im- 
plicats, i els demanarem llur col.laboraci6. Hem d'assenyalar que tots 
respongueren positivament i ens donaren els seus telMons i adreces i els 
de llurs locals de reunió. A partir d'aquell dia i durant cinc mesos anhrem 
a Sant Andreu un o dos dies per setmana. Durant aquest temps vam fer 
el següent: 

1) Visitar cada grup al seu lloc de reunió tornant a explicar el que 
volíem d'ells i demanant-10s que omplissin un petit qüestionari que ens 



servia per a tenir una primera informació sobre els membres de cada 
grup; les preguntes que hi Riem eren sobre: edat, sexe, lloc de naixe- 
ment, lloc de residkncia, ocupació, lloc de naixement dels pares, etc. (ve- 
geu l'annex I). 

2) Mantenir una conversa llarga amb una persona de cada grup, 
aquella que semblava la responsable, representant o lider del grup. En 
aquesta conversa pregunthvem sobre el funcionament del grup, tant des 
del punt de vista organitzatiu com des del punt de vista comunicatiu, 
la seva incidhncia al barri, el seus contactes amb d'altres grups dins 
i fora del barri, aixi com l'opinió que el grup en qüestió o/i la persona 
amb la qual parlhvem tenia dels altres grups que funcionaven al barri. 
Potser un dels aspectes que ens interessava més era el fet de conkixer 
de la manera més profunda possible tot el que feia referkncia a la vida 
interna del grup, dada fonamental perqui: el nostre treball de camp fos 
reeixit i, en aquest sentit, la conversa amb una persona del grup fou 
de la mhxima importhncia. 

3) Una altra qüestió que volíem assegurar era que els grups que 
nosaltres havíem detectat eren els que realment funcionaven al barri. 
Durant les converses que anhvem tenint amb cada grup demanhvem que 
ens diguessin quins eren els grups que coneixien del seu barri, i d'aquesta 
manera ampliarem la nostra llista amb tres grups que no teníem anotats 
fins que, finalment, tinguérem la seguretat que la llista era correcta i 
completa. 

Mentrestant observhvem i porthvem un diari de les visites al barri on 
anothvem totes les observacions fetes. 

Amb la informació que ja teníem (qüestionari, entrevista amb el lider 
i contactes amb els grups) vam fer una tipologia dels onze grups exis- 
tents al barri. Tinguérem en compte tres variables: tipus de grup (segons 
els seus objectius i activitats), llengua dominant al grup i primera llengua 
adquirida dels seus components. 

1) Segons el tipus de grup: 

Tipus de grup 
Nombre de GNPS 

grups seleccionats 

Esplais-agrupaments . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Polítics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Marginats '0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Total . . . . . . . . . . . .  11 

'O Aquest grup, conegut al barri amb el nom de ala banda,, ens va costar 
molt de poder-hi connectar, donades les dificultats prbpies d'introduir-se dins 
un cercle d'aquest tipus. Tot i aixi, quan ja teníem el treball molt avancat, vam 
aconseguir parlar amb el seu líder, gravar una conversa -naturalment, infor- 
mal- i entrevistar alguns dels seus components. Perb, atks, d'una banda, que 
pel que vam observar tenien unes característiques d'i~s i alternan~a de llengua 
molt semblants al grup D, i, d'altra banda, no poguérem recollir suficients 
dades, no l'analitzem en aquest treball. Tanmateix, volem assenyalar el gran 
interks sociolingiiístic d'aquest tipus de grup. 



2) Segons la llengua del grup: 
Nombre de Grups 

Llengua de grup BmPs seleccionats 

Catala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 
Castella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 
Totes dues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 

Total . . . . . . . . . . . .  11 4 

3) Segons la primera llengua adquirida dels seus components: 

Nombre de Grups 
Primera llengua adquirida grups seleccionats 

85 % - 100 % cat. 
O '%o-15 O/o cast. 
51 '%o - 84 % cat. 
16 O h  -49 O/o cast. 
50 % cat. 
50 O/o cast. 
85 % - I00 % cast. 
O '%o - 15 % cat. 

Total I 1  4 

Com es pot veure als quadres anteriors, la selecció la vam fer de 
tal manera que els resultats d'aquesta tilpologia quedessin representats. 
Així, doncs, podem dir que els quatre grups triats constitueixen una 
mostra representativa dels onze grups, d'acord amb els criteris ja es- 
mentats que tinguérem en compte. 

Primera 
Grups Tipus de Llengua llengua 

seleccionats grup de grup adquirida 

A Polític Catala 100 % cat. 
B Esplai- 75 % cat. 

agrupament Totes dues 25 O/o cast. 
C Polític Totes dues 50 % cat. 

50 O/o cast. 
D Esplai- Castella 85 % cast. 

agrupament 15 % cat. 

Considerem els dos grups dels extrems (grup A i grup D) com a grups 
homogenis quant a la llengua del grup, i els grups intermedis (grup B 
i grup C) com a grups heterogenis. De fet, el grup A seria el grup homo- 
geni ((pur,,, ja que la llengua que domina al grup és el catala i el 100 per 100 
dels seus components són catalanoparlants; mentre que el grup D el 
considerem homogeni perqui: la llengua del grup és el castella, encara 
que entre els seus components trobem un 15 per 100 de catalanoparlants. 

El que volem assenyalar és que a Sant Andreu no existeix cap grup 



(en el sentit que parlem de grups) format només per castellanoparlants. 
Aixb creiem que té la seva explicació pel tipus de barri que és Sant An- 
dreu. D'una banda, l'alt percentatge de catalans, el fet que hi hagi un 
fort nucli de població que hi viu des de fa moltes generacions que ocupa 
les zones més antigues del barri (Mercadal, Sant Pacia) i que mantenen 
fortes relacions entre ells, explicaria que trobem grups formats només 
per catalanoparlants. D'altra banda, l'aflukncia d'immigrats és menys forta 
que a d'altres barris; i, encara que hi ha zones a Sant Andreu on el per- 
centatge de catalans baixa f o r ~ a  en relació al del conjunt del barri, sempre 
n'hi ha, i en aquestes zones catalans i no catalans conviuen i es rela- 
cionen. Aixb explicaria que no trobem cap grup on no hi hagi cap cata- 
lanoparlant. 

De cada un d'aquests grups seleccionarem quatre persones per fer 
entrevistes personals. Aquesta selecció no la vam fer nosaltres direc- 
tament, sinó que demanarem a I'individu amb el qual havíem parlat més 
a fons -i que sens dubte coneixia més a fons els seus companys que 
no pas nosaltres- que fes ell mateix la tria de les persones que li sem- 
blaven més representatives del seu grup. Nosaltres li explicarem els cri- 
teris que volíem que tingués en compte: primera llengua adquirida, edat, 
ocupació i participació activa en la vida del grup. Naturalment, nosaltres 
ja coneixíem prou bé el grup per comprovar si la tria era correcta, i, 
en tots els casos creiem que ho va ser. 

Durant els 15 dies que vam anar a viure al barri de Sant Andreu, ens 
dedichrem fonamentalment a fer les entrevistes personals i les grava- 
cions de les dues converses amb cada grup: una de formal al voltant 
d'un tema ja preparat i una altra d'informal, com de seguida explicarem. 

Quant a l'ordre que seguírem amb cada grup, aixb depengué de les 
mateixes exigkncies de la forma de viure de cada grup. Amb uns comen- 
ghrem per les entrevistes personals, amb d'altres per la gravació de la 
conversa formal i amb d'altres per la gravació de la conversa informal. 
I aixb no fou per lleugeresa per part nostra. Abans de comenSar aquesta 
part del treball reflexionarem molt al voltant dels avantatges i desavan- 
tatges que suposava un ordre o un altre. D'una banda, comenGar per les 
entrevistes personals podia determinar les actituds en les converses; 
d'altra banda, perb, el fet d'estar enraonant una estona llarga amb cada 
individu donava més confianga i a l'hora de mantenir una conversa la 
gent se sentia més tranquikla i disposada a parlar amb espontaneitat. 
Aleshores decidírem subordinar l'ordre a les característiques, demandes 
i necessitats de cada grup. Creiem, sincerament, que aquesta arbitrarie- 
tat raonada no ha influ'it en absolut en els resultats de la nostra feina, 
sinó que -ben al contrari- ha facilitat l'obtenció de dades sense alte- 
rar-les. 

3.1. La gravacid de les converses 

Seguidament exposarem els objectius de les gravacions i la manera 



com realitzkem la gravació de les converses, un cop assolit un clima 
de confiansa i cordialitat amb els membres de cada grup. 

3.1.1. Objectius concrets de l'anhlisi 

Apartat A: En primer lloc quantificar el nombre d'intervencions dins 
la conversa. Aixb ens dóna una xifra que només serveix per establir la 
proporci6 de les intervencions fetes en castell& i en catalh. 

a) Nombre int. -+ Conv. 
En segon lloc, tenir en compte el nombre d'intervencions fetes en catalh 
i en castellh. 

b) Nombre int. cat. + Conv. 
Nombre int. cast. -+ Conv. 

I en tercer lloc, les intervencions fetes pels individus catalanoparlants en 
catal& i castell& i pels individus castellanoparlants en catala i castellh. 

c)  Nombre int. catp. +Cat. -+ Conv. 
Nombre int. catp. -+ Cast. -+ Conv. 
Nombre int. castp. + Cat. -+ Conv. 
Nombre int. castp. -+ Cast. -+ Conv. 

Apartat B: Quantificar els canvis de llengua a la conversa. En el cas 
que n'hi hagi, també tenim en compte el nombre d'intervencions que man- 
tenen la llengua introdui'da, és a dir, els segments de conversa en eis 
quals la mateixa llengua és usada en cada intervenció. Anomenem segment 
de conversa a la skrie d'intervencions consecutives fetes en una mateixa 
llengua. 

Apartat C: Assenyalar l'alternan~a de llengua per part dels individus 
en  participar en  la conversa. En aquest cas partim de la base que, en 
principi, els individus o bé utilitzen una sola llengua (monolingiies, bilin- 
gües passius) o bé utilitzen la seva llengua dominant (bilingües actius). 
Per tant, qualsevol canvi en la llengua no dominant de cada individu serh 
interpretat com un cas d'alternansa. 

Examinarem en primer lloc el nombre i el tipus d'alternan~a que es 
dóna en intervencions senceres. En segon lloc el nombre i el tipus d'alter- 
nansa que es dóna enmig d'una intervenció. En un i altre cas conside- 
rarem si l'alternan~a es dóna per part d'un catalanoparlant que parla en 
castella en un moment determinat (Cat. + Cast.) o bé per part d'un 
castellanoparlant que parla en catala en un moment determinat (Cast. -+ 
+Cat.). Ens trobarem amb alguns casos en quk l'alternan~a es dóna cap 
a la llengua dominant en comptes de donar-se cap a la llengua no domi- 
nant (grup D, exemple 8). 

En cada grup anem comprovant si es compleixen les hipbtesis, tenint 
en compte les diferencies que trobem entre la conversa formal i la in- 
formal. 

3.1.2. Característiques de les converses formals observades 
Participants: El nombre de participants va oscillar entre sis i deu 

persones. La relació entre elles era d'amistat amb un tipus de relaci6 
intensa i constant. Vam assegurar la predncia dels quatre individus que 



havien estat entrevistats. Nosaltres també hi participarem, deixant, pero, 
que la conversa es mantigués entre ells. De fet la iniciavem i en alguns 
moments hi interveníem sense que quedés en cap moment dominada per 
la nostra preskncia. En tots els casos la participació va ser general. 

Context: Totes les converses formals les férem en els locals on es 
reuneixen normalment i procurarem adaptar-nos als horaris de llurs 
reunions a fi que s'assemblés al maxim a les que feien normalment. Skiem 
al voltant d'una taula per afavorir la comunicació i la participació de 
tots, i la conversa durava uns tres quarts d'hora. 

Finalitats: Parlar d'un tema acordat previament. Els va semblar na- 
tural que, a causa del treball que estavem portant a terme, proposéssim 
el tema de la llengua i cultura catalanes i els problemes de la immigra- 
ció a Barcelona. Va resultar un tema interessant perquk, d'una banda, 
demanava una certa reflexió, i, de l'altra, permetia l'expressió esponthnia 
d'opinions, de vegades encontrades, segons les experikncies viscudes per 
cadascú. 

To: En general fou seriós perb relaxat perqub entre ells es coneixen 
molt i estan habituats a reunir-se. 

Normes d'interaccid observades a la conversa: Les intervencions es 
feien ordenadament; si coincidien dues o tres persones en un moment 
de discussió ho corregien, respectant-se les paraules. Les intervencions 
eren més llargues que a la conversa informal, més reflexives i argumen- 
tades. En tots els casos la conversa es mantigué amb regularitat. 

3.1.3. Característiques de les converses informals observades 
Participants: Entre set i onze, amb la particularitat que, atks el ca- 

rhcter informal de la trobada, hi havia entrades de nous participants i 
també sortides. La nostra preshncia no influí en la conversa: en alguns 
casos ni ens tenien en compte, en d'altres ens involucraven en llurs 
bromes i discussions. 

Context: Llocs d'esbarjo o bars habituals, prenent-hi una beguda. La 
durada era d'uns tres quarts d'hora. Val a dir que abans de fer la gra- 
vació de la conversa informal havíem assistit amb assidui'tat a aquest 
tipus de trobades. 

To: Intrascendent. L'humor, la ironia i la provocació amistosa es do- 
naven contínuament. 

Nortnes d'interacció observades a la conversa: Moltes vegades es do- 
nava la superposició d'intervencions, així com dihlegs parallels i interfe- 
rbncies entre ells. El to de veu era f o r ~ a  més alt que l'usat en la con- 
versa formal i en algun moment només aconseguia fer-se sentir el que 
cridava més. De vegades, en entrar una persona nova, s'interrompia el fil 
de la conversa. 

Les intervencions eren més curtes que les de la conversa formal i molt 
menys reflexives. El fil de la conversa no es mantenia de forma lineal 
sinó que hi havia constantment intervencions de tipus expressiu, fent 
referbncia a allb que s'estava parlant. 

Finalitat: Xerrar de qualsevol cosa o preparar alguna activitat. 



3.1.4. Tilcniques de gravació 
Per gravar les entrevistes i les converses usarem una gravadora Philips 

cassette recorder 1225 amb micrbfon incorporat, amb prou capacitat per 
a captar amb fidelitat una conversa entre unes deu persones. Les dimen- 
sions de l'aparell permetien portar-10 dins una bossa de roba d'aquelles 
que es pengen a l'espatlla. Aquest és un detall important perquil d'una 
banda es podia gravar sense treure I'aparell de la bossa, i de l'altra la 
mateixa bossa passava desapercebuda. 

Per gravar les converses formals i les entrevistes no vam tenir cap 
problema. Tots els informants sabien que una de les coses que filiem 
era gravar, i només ens demanaren en alguns casos que els anava millor 
no veure l'aparell. En la conversa informal tinguérem més dificultats. 
Efectivament, per a la conversa formal ens havíem citat prkviament i els 
informants sabien que probablement gravaríem la conversa. Perb aquest 
no era el cas de la conversa informal, per a la qual procurarem -com 
ells mateixos havien demanat- que no s'adonessin que estavern gravant, 
realitzant-ho un dia qualsevol dels que compartíem amb ells. Aixb ens 
porta a enginyar la manera més natural i menys sospitosa possible d'usar 
la gravadora, portant-la dins la bossa que també fkiem servir per guar- 
dar el tabac i la cartera, aconseguint que no es notés gens que portavem 
l'aparell a dins. Fins i tot, en ser un context informal, no costava pas 
gaire aixecar-se un moment, amb qualsevol excusa, per canviar la cinta 
quan s'acabava. 

En definitiva, no tinguérem pas problemes que no es poguessin su- 
perar. En algun cas filiem la gravació de més d'una conversa si intuíem 
que no s'acomplien prou bé els nostres objectius. En general, perb, acon- 
seguírem gravar converses que no s'apartaven -quant a ambient i tipus 
de temes- del seu comportament habitual ja que, a part d'observar-ho 
pel nostre compte, ens ho van confirmar ells mateixos posteriorment. 

3.1.5. Procés d'analisi 
Les vuit cintes amb les gravacions de les converses les hem sentides 

tres cops cadascuna. 
Un cop, immediatament després de fer la gravació, per anotar els 

aspectes fonamentals dels components de la conversa (participants, to, 
etcktera) i per detectar les dades més significatives. 

Una segona vegada per anotar totes les intervencions fetes, qui les 
feia i en quina llengua, i per transcriure els passatges significatius. Aquesta 
fou la més laboriosa, sobretot pel que fa a les converses informals. 

La tercera vegada ens fixavem particularment en els passatges ja 
transcrits i comprovavern que no ens en descuidavern cap, alhora que 
filiem la selecció d'aquells que posem com a exemples illustratius als 
diferents apartats de l'analisi de les converses de cada grup. 

3.2. Les entrevistes personals 

Les entrevistes van ser concebudes per aconseguir complementar les 
observacions que anavem fent de tots els grups. A part de les quatre 
persones entrevistades de cada grup seleccionat per al treball de camp 



(en total 16), vam entrevistar deu individus més dels grups existents a 
Sant Andreu, per tal de comprovar si la tipologia i la tria dels grups 
corresponia amb la visió que en tenen els joves del barri. 

L'entrevista tenia l'objectiu d'aconseguir una informació exhaustiva 
i qualitativa quant als següents aspectes: 

a) Historia personal de l'individu. 
b) L'us lingüístic per Bmbits (centre d'estudi, centre de treball, fami- 

lia, barri i vida associativa). 
c) Les actituds i els sentiments envers la llengua i la cultura tant 

catalanes com no catalanes. 
Per aixb elaborarem un qüestionari, dividit en diversos apartats, amb 

preguntes comunes als castellanoparlants i als catalanoparlants i altres 
d'especifiques per uns i altres. Part de les preguntes són de tipus tancat 
i d'altres de tipus obert de tal manera que l'informant podia esplaiar-se 
en algunes qüestions. El qüestionari servia més que res de guia per poder 
aconseguir dels entrevistats informació sobre els mateixos temes. 

Cardcter de l'entrevista. El que interessava sobretot era el contacte 
personal. Encara que la situació era formal, s'aconsegui en tots el casos 
un clima de confianca considerable. La part de l'entrevista sobre dades 
personals es feia rapidament pel seu caracter d'informació concreta, pero 
a la part que corresponia a actituds i opinions es permetia a l'informant 
expressar-se lliurement. En general, doncs, l'entrevista fou de tipus semi- 
directiu i en algun moment de tipus clínic, ja que les preguntes eren 
obertes. 

Totes les entrevistes foren gravades en cintes, la qual cosa ens va 
permetre, en sentir-les, anotar tot el que, per la seva llargada, havia estat 
impossible d'escriure durant l'entrevista. La durada de cadascuna va ser 
de tres quarts d'hora a una hora. 

3.3. Analisi de les dades de cada grup 

3.3.1. GRUP A 

3.3.1.1. Característiques del grup: 
Tipus de grup: Polític. 
Llengua del grup: Catala. 
Primera llengua adquirida pels membres del grup: 100 per 100 catalh. 
Localització del centre de reunió: Zona Mercadal. 
Lloc de residkncia dels membres del grup: Zona Mercadal i Sant Pacia. 

3.3.1.2. Conversa formal: 
- Context: 

Lloc: Sala de reunions del seu local. 
Hora: L'habitual d'ells per a fer reunions. 
Durada: 45 minuts. 

- Participants: Sis persones, totes elles catalanoparlants. 
Analisi de la conversa formal: 
a) Nombre d'intervencions: 249. 



b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: cap canvi, tota la 
conversa es manté en catal8. 

c) Alternanqa de llengua: 
Intervencions senceres: No fan cap intervencio sencera en castella. 
Alternan~a dins una mateixa intervencio: Tot i que el desenvolupa- 

ment de la conversa es fa en catalh, hi ha tres individus que en una ma- 
teixa intervenció seva passen al castella sense que aixo impliqui un canvi 
de llengua en la conversa. Els tipus d'alternan~a són els següents: 

a) Citacions 
Exemple 1: 
(El participant que esth parlant es refereix al que diuen els estu- 

diants no catalanoparlants del seu centre quan es tracta de decidir si 
una clase es fa en catalh o en castell&) 

-c[ . . . l  i sortien ells: por favor, que aquí no nos enteramos, que 
a ver 10 que pasa, que . . .  i llavorens sortien els típics catalans . . .  [ . . . l . m  

Exemple 2: 
(El participant esta explicant un examen de llengua.) 
-(([...I un comentari que era de comparar la lengua y el habla 

con una hoja, que si la rompes por la mitad ... és clar, ho dic en cas- 
tella perque el comentari era en castell& [ .  .. I .* 

b) Frases fetes 
Exemple 3: 
(El participant comenta una intervencio anterior sobre el conflicte 

que es pot donar entre castellanoparlants i catalanoparlants.) 
-(([.. .I també és qüestió de caracter més que.. . vaja. 
-La excepción confirinu la regla, diuen L. .  . I  .n 
Exemple 4: 
(El participant parla de la normalització del catal&.) 
-(([ . . . I  aquesta cooficialitat no es pot convertir en oficialitat de 

la noche al dia, sinó que s'ha de fer a través d'un procés [...I.), 
c) Amb funció expressiva 

Interjeccions: 
Exemple 5: 
-(([...I és catala qui és conscient per Catalunya. 
-jBien! 
-iBien, acerto! i . .  . I  .)) 

En total es donen nom& vuit exemples d'alternan~a. Es constata que 
no hi ha canvi de llengua a la conversa perquk no hi ha necessitat, ja 
que tots són catalanoparlants. En alguns moments, dins una mateixa in- 
tervenció hi ha un o dos mots en castella, sempre dits amb la intenci6 
d'establir una distancia. 

3.3.1.3. Conversa informal: 
- Context.: 

Lloc: Sala d'esbarjo del seu local. 
Hora: Dissabte al mati, moment en que es troben per decidir que 
faran el cap de setmana. 
Durada: 50 minuts. 

- Participants: Nou persones. Són companys de grups. Tots són amics. 
Hi ha algunes parelles. 



Anhlisi de la conversa informal: 
a) Nombre d'intervencions: 328. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: cap canvi, la con- 

versa es manté en catala. 
c) Alternan~a de llengua: 
Intervencions senceres: Encara que el desenvolupament de la  con- 

versa es fa en catal&, hi ha tres individus que fan intervencions senceres 
en castella (en total quatre), sense que aixb impliqui canvi de llengua a 
la conversa. Totes aquestes intervencions són del tipus funció expressiva: 

Exemple 6: 
(Un nou participant arriba a la sala i saluda tot dient.) 
-aDise: i lucha, compañero!~ 
Exemple 7: 
(Entra un nou company i un dels que ja es a la sala el saluda.) 
-a/Host ia ,  la compañera!u 
Exemple 8 :  
(Comenten que encara no poden decidir el que faran perqut: no 

ha arribat tothom. Llavors un participant comenta.) 
-aDise: pue entonse me voy a hacer la cornida!)) 
Exemple 9:  
(Exclamació al voltant del que s'esta dient.) 
-aHombre!)) 

A l t e rnan~a  dins una mateixa intervenció: 
a) A m b  funció expressiva: 

Exemple 10: 
(Queden per després de dinar a una hora determinada, pero hi ha 

un participant que té convidats i comenta.) 
-aPerb jo qut: faré, treure'ls per la cara? Dise: /que os vayáis! [...].s 
Exemple 11: 
(Un participant comenta que tothom li ve a explicar les penes i que 

casa seva sembla un consultori.) 
- ( ( C . .  .I posaré: consultori de seis a ocho, perqut: si no [...I .s 

b) Citacions 
Exemple 12: 
(Un participant comenta humorísticament I'aspecte que pot fer un 

company amb un casc de motorista, en arribar a una casa.) 
-a [ ,  . .I  arribant i dient: iBuenaaas, buenaaas! [. . .I  .a 

3.3.1.4. Comprovació de les hipbtesis 
Hipbtesi 1: En aquest grup es demostra que tots els catalanoparlants 

s6n bilingües actius. D'una banda en les converses veiem que són capaGos 
d'usar el castella per fer cites, frases fetes, etc.; perb sobretot podem 
afirmar-ho per les dades que ens ha aportat l'entrevista personal amb 
ells, que demostra l'escolaritzacio en castella en tots els casos, la neces- 
sitat d'usar el castella en l'hmbit oficial i la influkncia dels mitjans de 
comunicació. 

Hipotesi 2: No es dóna el cas. 
Hipbtesi 3: 
1) No es d6na el cas. 



2) Efectivament es comprova que no hi ha cap canvi pel que fa a la 
conversa. 

Hipotesi 4: 

1) No es dóna el cas. 
2) Es comprova la hipbtesi. Es dóna alternanqa metafbrica o inten- 

cional de llengua del tipus citacions, frases fetes i amb funció expressiva. 
Les connotacions socials d'aquesta alternanga es refereixen als ambits 
(sobretot l'escolar) i a una voluntat d'establir una distancia amb els 
castellanoparlants. També trobem que s'usa el castella per emfasitzar 
una expressió. 

Hipotesi 5: No es dóna el cas. 

3.3.2. GRUP B 

3.3.2.1. Característiques del grup: 
Tipus de grup: Esplai-agrupament. 
Llengua del grup: Totes dues (catala i castella). / 

Primera llengua adquirida pels membres del grup: 75 per 100 catali, 
25 per 100 castella. 
Localització del centre de reunió: Zona Mercadal. 
Lloc de residkncia dels membres del grup: Zona Mercadal i Estadella. 

3.3.2.2. Conversa formal: 
- Context: 

Lloc: Sala de reunions del seu local. 
Hora: Cinc de la tarda (l'habitual per a fer reunions). 
Durada: 45 minuts. 

- Participants: Deu persones: set catalanoparlants i tres castellano- 
parlants. 

Analisi de la conversa formal. 
a) Nombre d'intervencions: 
Total: 258. 
Nombre d'intervencions en catala: 146. 
Nombre d'intervencions en castella: 112. 
Els catalanoparlants han intervingut 146 vegades en catal& i 22 en 

castella. 
Els castellanoparlants han intervingut 90 vegades, sempre en castella. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: 114. 
Donat l'elevat nombre de canvis de llengua a la conversa, cal veure 

quina llargada tenen -pel que fa al nombre d'intervencions- els seg- 
ments de conversa en catala i en castella: 



Nombre segments Nombre segments 
Nombre d'intervencions en catal8 en castell8 

1 21 26 
2 1 o 5 
3 3 9 
4 2 2 
5 3 2 
6 2 O 
7 2 o 
8 O 2 
9 1 1 

1 o O o 
11 1 O 
12 2 o 

Com es veu, tant en catal& com en castell&, hi ha molts segments 
d'una sola intervenció. En comentar les hipbtesis en farem un comen- 
tari més ampli. Només assenyalarem aquí que quan la conversa canvia 
al castella és perqub intervé un castellanoparlant, i quan canvia al catal& 
és perqub intervé un catalanoparlant. 

c) Alternanqa de llengua. 
Intervencions senceres 
1) De catala a castellh: L'alternan~a és de dos tipus: 

Exemple 1: 
CASTP .- U[ ... I si vas por la parte de Huesca se te enrollan entre 

valenciano, catalan y castel1,ano.. . P 
CATP.-((En Castellón, asi de esos...)) 

b) Amb funció expressiva 
Exem~le 2: 
(comentant el que s'acaba de dir.) 
CATP.-<( iAy, qué bonito! )> (amb ironia). 

2) De castella a catala: No hi ha cap castellanoparlant que faci una 
intervenció sencera en catala. 

Alternanqa dins una mateixa intervenció 

1)  De catala a castella: En trobem de dos tipus: 
a) Citacions 

Exemple 3: 
CATP .- a [  . . .  I Es com si jo vaig a un lloc i em diuen: hdbleme cas- 

tellano.. .)) 
b) Continuitat amb la intervenció anterior 

Exemple 4: 
CATP.--aYo creo, jo crec [...I., 
Exemple 5: 
CATP.-  pe ro, escucha, és molta gent que i. ..I.>) 

2) De castella a catala: Nomes es donen dos casos i del tipus citacid: 
Exemple 6 :  
CASTP.-a L.. .I y por la radio estaban c~ntando 'Els segadors' C . .  .I ., 
Exemple 7: 



(Citant una senyora que demana quelcom en una botiga del mercat.) 
CASTP.-((Un cigronet! s (amb ironia). 

3.3.2.3. Conversa informal 
- Context: 

Lloc: Sala d'esbarjo del seu local. 
Hora: Sis de la tarda (l'habitual de trobades informals). 
Durada: 40 minuts. 

- Participants: Deu persones: vuit catalanoparlants i dos castellano- 
parlants. Es nota la presencia del líder. 

Analisi de la conversa informal: 
a) Nombre d'intervencions: 
Total: 289. 
Nombre d'intervencions en catala: 225. 
Nombre d'intervencions en castella: 64. 
Els catalanoparlants han intervingut 224 vegades en catala i 28 en 

castella. 
Els castellanoparlants han intervingut 33 vegades en castella i una 

en catala. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: 82. 
Llargada, quant al nombre d'intervencions, dels segments de conversa 

en catals i en castella: 

Nombre segments Nombre segments 
Nombre d'intervencions en catala en castella 

1 15 27 
2 3 4 
3 3 5 
4 2 4 
5 3 1 
6 4 1 
7 3 o 
8 3 O 
9 o o 

1 o 3 o 
11 1 o 
12 1 o 
. . . o O 
32 1 O 

Tant en castella com en catala, hi ha molts segments d'una sola inter- 
venció, igual que a la conversa formal. En el quadre queda molt clar 
que els segments de més de sis intervencions son en catala. Aixb s'ex- 
plica perque només hi ha dos castellanoparlants, que son bilingües actius 
i, sobretot, perque el lider és catalanoparlant i intervé moltes vegades. 

c) Alternan~a de llengua 
Intervencions senceres 



1 )  De catalh a castella: L'alternan~a és de dos tipus: 
a) Alternan~a a causa del receptor (25 vegades) 

Exemple 8: 
(Dirigint-se a un castellanoparlant, per explicar-li d'on provd un 

soroll que se sent a fora.) 
CATP.-((Esto es que estan jugando., 
Exemple 9: 
(Dirigint-se a un castellanoparlant.) 
CATP.-a iCierra la puerta! 
Exemple 10: 
CATP. 1.-.Es té que buscar pels voltants algú que estigui recollint 

llenya., 
CATP. 2.-Vés-hi tu, tio! 
CATP, 1.-Hi aniria jo, pero si hi vaig jo hi haura problema. 
CASTP. 1.--Oye, estos bancos son chulisimos. 
CATP. 1.-No, si al final anira . . .  a buscar-la! 
CASTP. 2.- iHostia, no exageréis! 
CASTP. 1.-Pero jno teniamos que hacer otros bancos? 
CASTP. 2.-Se hace una redada, tu, por la mañana. 
CATP. 1.-Pero por la mañana ese dia tú trabajas y yo tambikn. 
CASTP. 2.-Vale, coño, pero alguien habra.. . 
CATP. 3.-Pero, a més a més, aquest dia és molt faci1 perque tots 

els nanos van pel carrer recollint llenya., 
b) Amb funció expressiva 

Exemple 11: 
CATP. 1.-((Aleshores, que us sembla? Algú pot anar a parlar amb 

aquesta gent. Algú que sigui convicent, perque si hi vaig jo ... 
CATP. 2.-[Chaval, o me  das la leña o te la qui tu!^ (provoca rialles). 

2) De castellh a catalh: Només hi ha un  cas d'al ternan~a a causa 
del receptor: 

Exemple 12: 
(Dirigint-se a un catalanoparlant.) 
CASTP.- HE^ don's un cigarro?)) 

Alternan~a dins una mateixa intervencio: 

1) De catala a castella: En trobem de tres tipus: 
a) Alternan~a a causa del receptor 

Exemple 13: 
(Parlen de com portaran la Flama del Canigó.) 
CATP. 1.-((El meu pare diu que, segons I'hora, pot venir. 
CATP.2.-El meu pare ve. 
CATP. 3.-Aixo, segons l'organització general de la conya, a les sis 

de la tarda arriba a 1'Arc de Tri (tallant el fil del que esth dient i diri- 
gint-se a un castellanoparlant). [Tu! [O te vas o te quedas!)) 

b) Amb funció expressiva 
Exemple 14: 
(Parlen de com els de llAjuntament trobaran la llenya per a la fo- 

guera de la p l a ~ a  de Sant Jaume.) 
CATP.-((Envien quatre brigades de tios a buscar-la i [se acabd! i, 

a sobre, imagina? que L . .  . I  ., 
c) Continuitat amb la intervencio anterior 



Exemple 15: 
(Parlen de demanar llenya als nois que en tinguin per fer una fogue- 

ra conjuntament.) 
CASTP.-(IY se van a molestar jno? No tienen por quC. 
CATP.-Bueno! Si que tienen por quC. O sigui o l'encenen amb nos- 

altres o C...l.a 
De castella a catala: Només es dóna un cas de tipus emfhtic: 

Exemple 16: 
CASTP.-uHay cuatro sillas rotas y prou!n 

3.3.2.4. Comprovació de les hipotesis 
Hipbtesi 1: Es comprova que tots els catalanoparlants són bilingües 

actius ja que -tant a la conversa formal com a la informal- tots els 
participants catalanoparlants canvien al castella en més d'una ocasi6. A 
part ja tenim la confirmació treta de les entrevistes. 

Hipotesi  2: En aquest grup eIs castellanoparlants són bilingües pas- 
sius; aixb permet que tant els catalanoparlants com els castellanoparlants 
puguin expressar-se lliurement en la seva llengua prbpia. 

Hipbtesi 3: 
la) No es comprova la hipotesi, ja que com hem vist en analitzar 

les converses, tant en la formal com en la informal, els segments en 
catala són superiors en nombre i llargada que no pas els segments en 
castella. I aixb per les següents raons: per l'alt percentatge de catalano- 
parlants, i pel fet que tots el castellanoparlants d'aquest grup són bilin- 
gües passius i tenen -com hem pogut comprovar mitjan~ant les entre- 
vistes- un alt coneixement del catala, i de fet, si no el parlen, és més 
per inhibició que per manca de competbncia. 

lb) Es confirma la hipbtesi ja que sempre que es produeix un canvi 
de llengua a la conversa l'introdueix un participant que parla en la seva 
llengua. 

2) No es dóna el cas. 
Hipbtesi 4: 
1) Efectivament, els catalanoparlants fan alternansa en la majoria 

dels casos a causa del receptor, encara que també trobem d'altres tipus 
d'alternan~a: per fer cites i per continuar el fil de la intervencio ante- 
rior; aixb, pero, es dóna molt menys que l'alternan~a a causa del receptor. 

Quant a l'alternansa per part dels castellanoparlants també es com- 
prova la hipbtesi. 

2) No es dóna el cas. 
Hipbtesi 5: En aquest grup no hi ha cap conflicte pel fet que hi hagin 

catalanoparlants i castellanoparlants, ja que s'entenen perfectament par- 
lant cadascú la seva llengua (vegeu els quadres on és palesa la quantitat 
de segments d'una sola intervencio). De fet, quan els catalanoparlants 
parlen en castella, no ho fan per solucionar cap conflicte, sinó, simplement 
perquk com és el castella la llengua que tots coneixen activament hi ha 
moments en quk de forma natural la conversa canvia al castella. Amb 
aquests canvis els catalanoparlants aconsegueixen efectes comunicatius 
específics (vegeu comentari a la hipotesi 4.1.). 



3.3.3. GRUP C 

3.3.3.1. Característiques del grup: 
Tipus del grup: Polític. 
Llengua del grup: Les dues: catala i castella. 
Primera llengua adquirida pels membres del grup: 50 per 100 catalh, 

50 per 100 castella. 
Localització del centre de reunió: Zona Mercadal. 
Lloc de residencia dels membres del grup: Zona Sant Pacia i Es- 

tadella. 

3.3.3.2. Conversa formal: 
- Context: 

Lloc: Sala de reunions del seu local. 
Hora: Dos quarts de set de la tarda (l'habitual per a fer reunions). 
Durada: 45 minuts. 

- Participants: Vuit persones: quatre catalanoparlants i quatre cas- 
tellanoparlants. 

Analisi de la conversa formal: 
a) Nombre d'intervencions: 
Total: 120. 
Nombre d'intervencions en castella: 87. 
Els catalanoparlants han intervingut 33 vegades en catala i 32 en 

castella. 
Els castellanoparlants han intervingut 55 vegades, sempre en castella. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: 31. 
Llargada, pel que fa al nombre d'intervencions, dels segments de con- 

versa en catala i en castella: 

Nombre segments Nombre segments 
Nombre d'intervencions en catala en casteila 



C) Alternanqa de llengua 
Intervencions senceres: 
1) De catula a castellh: Tan sols es dóna un tipus d 'a l ternan~a:  a 

causa del receptor. 
Exemple 1: 
(Discussió sobre l'aprenentatge del catal& per part dels immigrats.) 
CASTP. 1.-a L . .  . I  que ideas tenemos todos para fomentar de que 

el catalan sea una especie de, de ... de lengua para todos jno? porque, 
esto.. . empezar a hablar el catalán a... 10s diecisiete o dieciocho años 
jcofio! o sea, ya tienes la manera de pensar en castellano y ya 10 
piensas en castellano y después traducirlo al catalan, o sea, te haces 
un follón jno? O sea, y que . . .  

CATP. 1.-No tanto follon (eh? 
CATP. 2.-[Oye! /No tanto follon! 
CATP. 1.-Mi padre vino aqui a 10s quince años que no sabia hablar 

nada, solo fvancts, y habla cataldn y castellano . . .  
CASTP. 1.-Yo llevo aqui dieciocho años viviendo y no ... 
CATP. I.-El se encontro aqui que nadie hablaba francés ... 
CATP. 3.-Ese problema 10 tenemos nosotros y aún continuamos te- 

nitndolo, tanto en el colegio como en todos 10s sitios que hemos ido ... 
CAST. 1.-Claro, o sea, es un problema, pero yo con toda la gente 

que he ido ha sido con castellanos, andaluces, charnegos como 10s Ila- 
man, chorizos y gente que siempre ha hablado en castellano. ¿NO? 
(Rialles.) Es verdad, ¿tu has visto algún chorizo que hable en ca ta lh?  
NO! 

CATP. 1.-El problema 10 hemos tenido nosotros ... hasta 10s cuatro 
o cinco años que no ibamos al colegio solo sabiamos cataldn. L l e g d b ~  
mos a la escuela y . . .  

CASTP. 1.-¡Que si! Que 10 comprendo también esto ... 
2) De castella a catala: No hi ha cap castellanoparlant que faci una 

intervencio sencera en catala. 
Alternan~a dins una mateixa intervencio: 
1) De catala a castella: Tan sols es dóna un tipus d 'a l ternan~a:  a 

causa del receptor. 
Exemple 2: 
CATP.-((Entre tots, no; algun cop aixís, amb ... Jo, per exemple, 

m'enrecordo de ... Bueno, de haberlo hablado contigo aquel dia que 
estdbamos aqui, i n o ? ~  

2) De castella a catala: Només es dóna d'un tipus: Citacions. 
Exemple 3: 
CASTP.--(( 1.. . I  y si dices perdón en castellano, se te vuelve la mujer 

y te dice: En catal&!s 
Es donen cinc casos de citacions que es refereixen a diferents aspectes 

de la cultura catalana, com: 
((El Congrés de Culturas. 
((La faixa)) (titol d'una canqó). 
((Viure lliurea (titol d'una revista), etc. 

3.3.3.3. Conversa informal 
- Context: 

Lloc: Un bar on es troben habitualment. 



Hora: Set de la tarda. 
Durada: 50 minuts. 

- Participants: Vuit persones (quatre catalanoparlants i quatre cas- 
tellanoparlants). 

Analisi de la conversa informal: 
a) Nombre d'intervencions 
Total: 265. 
Nombre d'intervencions en catala: 50. 
Nombre d'intervencions en castella: 215. 
Els catalanoparlants han intervingut 50 vegades en catala i 75 en 

castella. 
Els castellanoparlants han intervingut 142 vegades, sempre en castella. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: 56. 
Llargada, pel que fa al nombre d'intervencions, dels segments de con- 

versa en catala i en castella: 

Nombre segments Nombre segments 
Nombre &intervencions en catal& en castell& 

c) Alternanqa de llengua 
Intervencions senceres: 
1) De catal& a castell&: En trobem només del tipus a causa del re- 

ceptor (52 vegades). 
Exemple 4: 
CASTP. 1.-a[...] vino el tio de traje, pero un traje! Oye. 
CATP. 1.-¿Estaba guapo? 
CASTP. 1.-Pasé por el lado de Cl y no me di cuenta de que era 61. 
CATP. 2.-Amb armilla i tot? 
CASTP. 1.-La chavala iba con un vestido de noche con toda la 

cabeza llena de lacitos. 



CATP. 2.-¿Era la chica que iba contigo la otra noche?a 
2) De castella a catalu: No hi ha cap castellanoparlant que faci una 

intervencio sencera en catala. 
Alternan~a dins la mateixa intervenció: 

1) De catala a castella: Es donen quatre casos del tipus citacions. 

Exemple 5: 
(Un participant explica la classe de puericultura i cita el que diu 

la professora.) 
CATP .- . . .  I és una tia soltera, vella, que no té ni idea de crios 

i et diu: vamos a ver, 10s cuidados de la madre gestante: tiene que 
estar cada dia una hora de mas en la cama, tiene que desayunar en la 
cama, y yo digo: esto sera para tias ricas, escolta! P 

Exemple 6: 
(Explicant un acudit, llegit en una revista.) 
CATP.-a [ . . . I  aquell que se'n va de casa seva, amb una pancarta 

per l'alliberació de 11 dona i diu: Y cuando vuelva que tenga la cena 
a punto. ¿Eh?,, 

2) De castella a catalu: Es donen tres casos, molt semblants als de 
la conversa formal, tipus citaciol?~. 

((Butifarra catalana,. 
((Dona)). 
((Primer Congrés )>. 

3.3.3.4. Cornprovació de les hipotesis 
Hipotesi I :  Es comprova que tots els catalanoparlants són bilingues 

actius, ja que tots canvien en algun moment al castella. Tanmateix, en 
el cas d'aquest grup, s'observa una diferkncia entre la conversa formal 
i la informal. A la formal, els catalanoparlants mantenen més la seva 
llengua prbpia, mentre que a la informal, passen al castella amb molta 
freqiikncia. 

Hipotesi 2: Els castellanoparlants d'aquest grup són bilingues passius. 
Per la informació treta de les entrevistes, perb, sabem que no tots en- 
tenen perfectament el catala. Aquest es un dels motius pel qual a les 
converses hi ha un predomini tan clar del castella. 

Hipbtesi 3: 

la) Efectivament, els segments de conversa en castella són superiors, 
quant al nombre d'intervencions, que els segments de conversa en catalh. 

lb)  El canvi de llengua a la conversa sempre l'introdueix un parlant 
que s'expressa en la seva llengua. 

2) No es dóna el cas. 
Hipbtesi 4: 
1) Es confirma, amb molt poques excepcions, que sempre que un 

catalanoparlant parla en castella ho fa a causa del receptor. Els castellano- 
parlants passen a parlar en catala en molt poques ocasions i solament 
fent citacions curtes, referents a la vida catalana en general. 

2) No es dona el cas. 
Hipotesi 5: En aquest grup, no hi ha pas conflicte comunicatiu. Els 

catalanoparlants utilitzen molt el castella en la conversa informal, i s'ex- 



pressen, sense que hi hagi cap dificultat, en la seva llengua propia en 
la conversa formal. Si hi ha perill de conflicte es soluciona en la practica 
amb 1'6s del castella per part dels catalanoparlants. 

3.3.4. GRUP D 

3.3.4.1. Característiques del grup: 
Tipus de grup: Esplai-agrupament. 
Llengua del grup: Castella. 
Primera llengua adquirida pels membres del grup: 85 per 100 cas- 

tella, 15 per 100 catala. 
Localització del centre de reunió: Zona Besbs. 
Lloc de residbncia dels membres del grup: Zona Besbs. 

3.3.4.2. Conversa formal: 
- Context: 

Lloc: Sala de reunions del seu local. 
Hora: Dos quarts de vuit de la tarda. 

Durada: 40 minuts. 
- Participants: Nou persones: set castellanoparlants i dos catalano- 

parlants. 
Analisi de la conversa formal: 
a) Nombre d'intervencions 
Total: 195, totes en castella. 
Els catalanoparlants han intervingut 92 vegades, sempre en castellh. 
Els castellanoparlants han intervingut 103 vegades, sempre en castellh. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: Cap, tota la conversa 

es manté en castella. 
c) Alternanga de llengua 
Intervencions senceres: 
1) De catala a castellh: Només es dóna del tipus alternanqa a causa 

del receptor (92 vegades). 
Exemple 1: 
CASTP. 1.-((Pues, mira, por aqui cerca todo el mundo habla cas- 

tellano. 
CATP. 1.-Sí, clavo, eso es porque todos estos bIoques están llenos 

de gente que ha tenido que dejar su tierra y ventr aqui ... 
CATP. 2.-Antes la gente se mezclaba mas, mi padre ... 
CASTP. 2.-Pues, eso es 10 malo, que encima de tener que dej.ar tu 

tierra tengas que aprender otra lengua. .. 
CATP. 2.-Mi padre vino de muy joven y en poc0 tiempo aprendid 

el cata2án.n 
2) De castellh a catala: No hi ha cap castellanoparlant que faci una 

intervencio sencera en catala. 
Alternan~a dins una mateixa intervencio: 
Tot i que la conversa es manté tota l'estona en castellh, hi ha mo- 

ments, enmig d'una intervenció, que es passa al catalh. Hauríem de dis- 



tingir entre: a) els casos en quk l'alternansa la fan castellanoparlants 
i b) els casos en que la fan catalanoparlants quan, tot i que sempre inter- 
venen en castella, passen un moment a parlar en catala. 

1) Alternan~a feta per castellanoparlants: Només trobem del tipus 
citacions. 

Exemple 2: 
(Parlen dels programes de la rhdio.) 
U [. . .I  porque ahora dan mucha canqd catalana y al final te las apren- 

des ... Cantar en catalbn es mbs fbcil que hablarlo.~ 
Exemple 3: 
cccuando voy a mi pueblo Ces refereix a un poble d1Andalusial no 

me entienden porque en vez de decir alubias digo mongetes 1.. .I  .B 
Exemple 4: 
c c C  ... 1 y yo, que no hablo catalbn, a veces, cuando estoy alií [es 

refereix a un poble d1Arag61 se me escapa algo como noi o collons y 
me llaman el catalbn o el polaco 1. ..I .)) 

Exemple 5: 
(Estan parlant d'institucions catalanes.) 
U C. . . ]  porque esto de la Generalitat y el President iya me dirbs! [...].u 

2) Alternansa feta per catalanoparlants: En trobem de dos tipus: 
a) Citacions (tres vegades). 

Exemple 6: 
(El participant explica una conversa que havia tingut amb un amic 

també catalanoparlant i cita les seves paraules.) 
ccEstábamos discutiendo de todo esto y yo le decia que 10 impor- 

tante era comunicarse y 61 me dijo, dijo -y también tenia raz6n-: 
"Escolta, tio, si nosaltres fem l'esfor~ de parlar castellb, tambd ells 
podrien fer-10 i aprendre el catalb, punyetes!" Y ,  claro, es que [...].s 

b) Amb funció expressiva (quatre vegades). 
Exemple 7: 
U C...] es que si al final no podemos hablar ni nuestra propia lengua, 

estem fotuts!* 

3.3.4.3. Conversa informal 
- Context: 

Lloc: El pati del seu local. 
Hora: Set de la tarda. 
Durada: 30 minuts. 

- Participants: Nou persones (set castellanoparlants i dos catalano- 
parlants). 

Analisi de la conversa informal: 
a) Nombre d'intervencions 
Total: 245. 
Nombre d'intervencions en catali: 4. 
Nombre d'intervencions en castella: 241. 
Els catalanoparlants han intervingut 61 vegades en castell& i quatre 

en catala. 
Els castellanoparlants han intervingut 180 en castell&. 
b) Nombre de canvis de llengua a la conversa: 4. 



Els dos segments de conversa que es donen en catala es componen 
de dues intervencions cadascun; estan produits pels dos únics catalano- 
parlants que hi ha i es perquk es dirigeixen l'un a l'altre. 

Transcriurem un d'aquests dos casos com a exemple: 

Exemple 8: 
CATP. 1.-((Pero si hubiéramos llevado la miquina hubieran salido 

unas fotos.. . 
CATP. 2.-Pero, tio, si vas quedar que la portaries tu i no la vas 

portar! 
CATP. I.-Ostres! Me la vaig descuidar! Pero també la podia haver 

portat algú altre.. . 
CASTP.-Si, tu siempre escurres el bulto. 
CATP. 2.-Y que 10 digas, tiene una cara ... ! r 

c)  Alternan~a de llengua 
Intervencions senceres: 

1) De catala a castella: Nom& se'n dóna del tipus alternanca a causa 
del  receptor (61 vegades). 

Exemple 9: 
CASTP. 1.-~Oye, pero si quedamos a las cuatro, que sean las 

cuatro de verdad. 
CATP. 1.-Pues, no sé por que 10 dices, porque mira que tu, siem- 

pre te hemos de esperar media hora. 
CASTP. 2.- ¡JO, media hora! El otro dia ni apareció ... 
CASTP. 1.-No, si ahora seré yo el unico que se retrasa ... 
CATP. 1.-Va, venga; jcorta rollo! s 

2 )  De castella a catala: No hi ha cap castellanoparlant que faci una 
intervencio sencera en catala. 

Alternan~a dins una mateixa intervencio: 
La conversa es manté tota l'estona en castella, a excepció dels seg- 

ments abans esmentats (exemple 8).  De tota manera, hi ha moments, 
enmig d'una intervencio, que es passa al catala. Com a la conversa formal, 
hi distingirem entre: a) els casos en qui: l'alternanga esta feta per cas- 
tellanoparlants, i b) els casos en qui: l'alternanga esta feta per catalano- 
parlants. 

1) Alternanga feta per castellanoparlants (5 casos): Només trobem 
alternanca a m b  funció expressiva (especialment renecs). 

Exemple 10: 
CASTP.--N i . .  . I y el tio me hizo una putada! . . . Mecago'n dena! Ima- 

gina que me dijo [. . . I . ))  
Exemple 11: 
CASTP.--uOye, chaval, jno seas pesao! Ves-te'n a la merda! Anda 

ya, jno fastidies! . . .  )) 
2) Alternan~a feta per catalanoparlants (8 casos): Igual que abans, 

nomes trobem a l i e rnan~a  a m b  ftincio expressiva. 
Exemple 12: 
CASTP .--(( [...I y no me vengas con el cuento del otro dia, jeh, 

chaval? 
CATP.-Pero, qttb dius?! Esta vez va en serio, ihombre! r 

Exemple 13: 



CATP .- u [  ... I 10 encontrC por la calle y ostres! Em va fer una ale- 
gria!, porque hacia no s6 cuzinto tiempo que no 10 veia [...I .u 

3.3.4.4. Comprovació de les hipbtesis 
Hem considerat aquest grup com a homogeni perquk la llengua que 

realment s'usa és el castella. Ara bé, com que hi ha un 15 per 100 d'indi- 
vidus catalanoparlants, en comprovar les hipbtesis les tindrem en compte 
totes. 

Hipdtesi 1: Indubtablement els catalanoparlants que hi ha en aquest 
grup són bilingües actius. Usen el castella constantment en la relaci6 
amb eFs seus companys. 

Hipotesi 2: En aquest grup trobem que hi ha castellanoparlants que 
són bilingües passius, pero també n'hi ha de monolingües. L'existkncia 
de monolingües s'explica perqui: tots els components d'aquest grup viuen 
en una de les zones ghetto de Sant Andreu, i el contacte amb l'ambient 
catala és molt migrat. 

Hipotesi 3: Els segments en castella dominen totalment la conversa. 
Aquí hauríem de distingir entre conversa formal i informal. En la con- 
versa formal hem vist que el grup es comporta com un grup homogeni 
pur i es confirma la hipotesi 3.2, ja que no es dona cap canvi de llengua 
a la conversa. En la conversa informal, pero, ja hem vist com hi ha 
quatre canvis a la conversa, a causa dels dialegs entre els dos catalano- 
parlants (exemple 8), encara que aixb no es pot considerar rellevant. 

Hipotesi 4: D'una banda els catalanoparlants que formen part del 
grup canvien al castella per exigencia del context i dels receptors. D'altra 
banda, es comprova la hipbtesi 4.2 perquk l'alternan~a és de tipus ex- 
pressiu i de citacions. 

Hipotesi 5: No es dona cap conflicte, perquk els catalanoparlants, 
quan són al grup, parlen sempre en castella, excepte alguna vegada que 
parlen entre ells. 

3.4. Comentari  global dels resultats obtinguts 

La nostra primera hipbtesi es basa en el fet que observem una realitat 
dins un mitja urba amb un conflicte lingüístic que es tradueix en una 
diglbssia institucionalitzada. En una situació com aquesta, la influkncia 
de l'escolaritzacio en castella i el predomini d'aquesta llengua en els 
mitjans de comunicació fa que tots els catalanoparlants siguin bilingues 
actius. Aquesta hipbtesi ha quedat confirmada en tots els casos, si bé l'us 
efectiu del castella per part dels catalanoparlants depkn del grup en quk 
es troben, com hem vist en analitzar cadascun dels grups. 

Quant a la segona hipbtesi dkiem que els castellanoparlants podrien 
ser de tres tipus: bilingües actius, bilingues passius o monolingues. El 
que trobem és una gradació que va des de dos monolingües al grup D 
fins a un bilingüe actiu al grup B; el que trobem, pero, més correntment 
6s el tipus del bilingüe passiu. Aixo s'explica per diferents motius: En 
primer lloc, perquk el castella és la llengua comuna a tots, pel que aca- 
bem d'explicar al punt anterior, i perquk els castellanoparlants no neces- 
siten parlar el catala per comunicar-se amb els catalanoparlants. En se- 



gon lloc, hem vist que els castellanoparlants tenen una resistkncia a cü- 
menqar a parlar en catala, ja sigui per por al ridícul o per autoafirmacio. 
En tercer lloc, la majoria dels castellanoparlants fa molts anys que viuen 
a Sant Andreu (si no es que hi han nascut) i l'entorn els ha proporcionat 
el coneixement passiu del catala. El fet es que en tots els casos observats 
un castellanoparlant bilingüe passiu es pot comunicar amb eficacia en la 
seva vida de relació. 

Als grups homogenis (grups A i D) les converses funcionen en la 
llengua dominant al grup (catala al grup A i castella al grup D). Ara bé, 
als grups heterogenis la llengua dominant en les converses depkn de 
diferents factors: 

1) La proporció de catalanoparlants i castellanoparlants. 

2) Que els castellanoparlants siguin bilingües passius o monolingües. 

3) Quina es la llengua del lider. 

I és per aixo que trobem que al grup B domina el catala: hi ha un 
75 per 100 de catalanoparlants i un 25 per 100 de castellanoparlants; tots 
els castellanoparlants son bilingües passius, i la llengua del lider es el 
catala. Mentre que al grup C domina el castella perquk hi ha un 50 per 100 
de catalanoparlants i un 50 per 100 de castellanoparlants, hi ha algun 
individu castellanoparlant que te certes dificultats per entendre el catala, 
i la llengua del lider és el castella. 

Així, la part de la hipotesi 3 que es refereix als grups heterogenis 
s'hauria de reformular tenint en compte els factors que acabem de dir. 

A tots els grups on hi ha parlants de les dues llengües, trobem que 
els catalanoparlants canvien al castella fonamentalment fent alternanqa 
pel receptor. Tot i així, podem observar com als grups on hi ha un per- 
centatge elevat de catalanoparlants (grup B) es dona un altre tipus d'al- 
ternanqa i s'usa el castella com a recurs expressiu. En aquests casos l'ds 
del castella té un valor simbolic ja que s'associa a esferes d'activitat com 
escola, govern, etc., que representen ambits on des de fa molts anys el 
castella s'usa com a única llengua. Al grup A, on hi ha un 100 per 100 
de catalanoparlants, aquest tipus d'alternan~a es l'únic que es dona, ja 
que les citacions en aquest cas també tenen un valor simbolic. Al grup C, 
on hi ha un equilibri en la proporció entre catalanoparlants i castellano- 
parlants i, a més, els catalanoparlants canvien molt al castella a causa 
del context i dels receptors, disminueix el paper de l'alternan~a com 
a recurs expressiu perquk el canvi constant dels catalanoparlants al cas- 
tella a nivell referencial limita les possibilitats d'ús d'aquesta llengua 
com a recurs expressiu amb valor simbolic. D'altra banda, al grup D, on 
els catalanoparlants son minoria clarissima, i sempre parlen en castella 
dins del grup, trobem que es la seva llengua propia, el catala, la que 
usen com a recurs expressiu amb un valor simbolic d'autoafirmació. 

Quant als castellanoparlants -excepte en una ocasió (grup B, exem- 
ple 12)-, mai no trobem alternanqa pel receptor, ja que no hi ha bilin- 
gües actius. El que trobem son alternances per a fer referkncia a aspec- 
tes de la vida catalana en general (Generalitat, canqons, etc.) en forma 
de citacions molt curtes, d'una banda, i, d'altra banda, expressions, tipus 



i i i i q i 1 ;  
* u  

F ] g  . :  : $ c j g :  
2 2  ," . * * . s  . . w  
ce Q 4 . 0  ce i , ; :  I 
S 0 & p  $ : u :  cel a 3 2  lA 

; * 3 H ~ g c e ~  F: : + a  F ]  : 
F ]  : " ..E B ?  

v, m +  0 0 c e .  * 
C Y M  

G a i & :  
c e ~ c e z z s o  5 i j  i 
. @ . ~ B . B m ~ s 1 2 5 j  . - . 
.  * - * , ( d  

ce .a 2 ."{ 85 
Q E g $ $ g  (d a 

0 a c e 2 u 2 u  
S ~ Z H H O F r l  w 



d'interjeccions, renecs, etc., que són molt faciis d'incorporar quan hi ha 
contacte amb catalanoparlants. 

El fet que, com ja hem vist, tots els catalanoparlants siguin bilingües 
actius i practicament tots els castellanoparlants siguin bilingües passius, 
i el fet que les relacions que hem observat són relacions que es donen 
entre iguals que, a mks, són amics, fa que, d'una banda, no hi hagi con- 
flicte comunicatiu a causa de la coexistkncia de dues llengües en un 
mateix grup i que, si pot haver-hi perill de conflicte, aquest es solucioni 
rapidament passant els catalanoparlants a parlar en castella. Aquesta 
situació, si be facilita la comunicació, també dificulta el pas dels caste- 
llanoparlants a convertir-se en bilingües actius, ja que no senten la neces- 
sitat de parlar catala. 

4. REFLEXIONS FINALS 

Volem fer aquí unes consideracions a l'entorn de l'ds i l 'alternan~a 
de llengües (catala/castella) tal i com els hem observat al llarg d'aquest 
treball. Naturalment, doncs, les nostres apreciacions se situen dins els 
límits marcats per l'objecte del present estudi. En primer lloc, el marc 
general: El barri de Sant Andreu, la situació demografica del qual permet 
el contacte entre la població catalanoparlant i la població castellano- 
parlant. En segon lloc, Z'ambit d'us lingüistic que hem observat: un ambit 
no institucionalitzat i que facilita les relacions informals entre individus 
que s'agrupen voluntariament per afinitat d'edat i d'interessos. 

Aixb ens ha permks d'observar la comunicació entre la gent quan no 
esta condicionada directament per un context en el qual l'us d'una o 
altra llengua esta determinat. En no haver-hi aquest tipus de condicio- 
nant, ens hem pogut centrar en el descobriment de les normes implícites 
del parlar espontani. 

En els grups que hem observat no hem trobat al ternan~a de llengua 
de tipus situacional. El context en quk es donen les relacions informals 
no exigeixen 1'6s d'una llengua concreta. L'interes de l'observació es pot 
despla~ar, doncs, a les relacions entre els participants. De fet, aixo ha 
estat una decisió presa a priori per tal de poder centrar l'analisi en els 
components de la comunicació i no tant en la dependencia de la situació. 

En tots els grups on hi ha contacte entre catalanoparlants i castellano- 
parlants .hem trobat alternanga a causa del receptor per part dels cata- 
lanoparlants al castella, amb una regularitat que ens fa pensar en un 
tipus de norma implicita, que es realitza espontaniament i de manera 
inconscient; aquesta norma és una conseqükncia del fet que el castella 
hagi dominat la majoria dels ambits. Aquesta situació de  fet ha creat 
uns habits de comportament lingüístic que fan que els castellanoparlants 
considerin com un fet normal (com un dret implícit) que els parlin en cas- 
tella, i que els catalanoparlants considerin com un fet normal (gairebé com 
una obligació implicita) el passar a parlar castella. Ara bé, encara que la 
persistkncia d'aquests habits es fa palesa en el comportament dels grups, 
el que hem observat, tant en el seu comportament efectiu com en les pos- 



tures i actituds manifestades durant les converses formals i les entrevistes, 
és que no és una situació estable, sino que esta en un procCs de canvi, 
l'orientació del qual és la següent: 

1) Els catalanoparlants se senten amb més ((dret, d'expressar-se en 
catala. 

2) Els castellanoparlanls, o bé s'autoafirmen com a no catalans, 0 bd 
desitgen integrar-se. 

Hi ha, doncs, un inici de trencament de la norma per part dels cata- 
lanoparlants en el sentit de ((dret a expressar-se i ser entesosa en la 
seva propia llengua. Si la direcció del canvi és aquesta, aixo suposa per 
als castellanoparlants un bilingüisme passiu que ja hem observat que es 
dóna en la majoria dels casos. 

El segon pas del canvi seria que els castellanoparlants fessin Ús efectiu 
de la llengua catalana, la qual cosa acabaria de canviar la norma existent. 

Quant a l'alternan~a de llengua de tipus metnforic o intencional, rea- 
litzada com a recurs expressiu, hem vist en tots els grups la seva pre- 
sencia. En el cas dels catalanoparlants hem observat que aquesta mena 
d'alternanqa és més usada i mes elaborada que en els castellanoparlants. 
L'explicació esta en la quantitat d'experikncies viscudes únicament en 
castella (lectures, cinema, TV, escolaritzaci6, autoritats, etc.) sense ser 
aquesta la seva primera llengua. Per a ells el castella forma part d'una 
serie d'esferes d'activitat amb les quals l'associen i, donada una situació 
en que 1'Gs del castella no és exigit, l'usen trencant la norma conven- 
cional per posar de relleu un fet determinat. En tots els casos s'acon- 
segueixen uns efectes expressius: distanciament, objectivitat, ironia. 

Quant a l'alternan~a feta pels castellanoparlants, és també de tipus 
expressiu; donat, pero, que les experikncies viscudes en catala són in- 
feriors qualitativament i quantitativa, es limita a una skrie d'expressions 
amb intenció o bé d'establir distancies amb la llengua dels altres, o bC 
de fer una aproximació a la vida catalana en la qual estan immergits. 

A nivell de distribució general de l'us lingüístic, volem assenyalar que 
la diglossia té unes conseqüencies que persisteixen per la mateixa na- 
turalesa del comportament lingüístic el qual funciona a través de normes 
socials i d'habits. D'altra banda, tots els tipus d'alternanqa que trobem 
en els grups observats reflecteixen clarament la situació diglbssica (el ca- 
tala no és usat per tots; el castella, si), amb la qual cosa veiem la relació 
entre la diglossia institucional i el comportament lingüístic. 

Nogensmenys, actualment la situació socio-política, el clima de cons- 
ciencia nacional i les perspectives de legislació dins un marc autonbmic 
fan pensar que es va produint un procés de canvi de normes (aquí situem 
l'inici de canvi que es dóna en els grups observats) que per tal que tin- 
gués efectivitat hauria d'anar iniciat per les institucions i recolzat per la 
conscienciació lingüística col.lectiva. 

De com es desenvolupin els esdeveniments depen si existira redistri- 
bució lingüística i -en el cas afirmatiu- quines característiques adop- 
tara aquesta redistribució. 

Gs evident que la complexitat d'aquesta situació proporciona als inte- 
ressats per la socioiingüística un camp ampli i ric per a tota mena d'in- 
vestigacions. 
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