
ENTREVISTA A WILLIAM LABOV * 

M. Teresa TURELL (GCS) 

Aquesta entrevista al professor William Labov va ser realitzada I'octubre de 1988 
amb ocasió de NWAVE XVII, congrés que aplega anualment els sociolingüistes de la 
variació d'arreu del món. Tot i ser conscient que Labov és prou conegut, i que l'entre- 
vista ens informarh del seu treball més recent, em sembla interessant de recordar alguns 
episodis de la seva biografia. 

William Labov és una de les figures més destacades de la sociolingüística mundial. 
En l'actualitat és catedratic de sociolingüistica de la Universitat de Pennsilvhnia, i porta 
a terme la seva activitat docent i investigadora en el Departament de Lingüística d'aquesta 
universitat. La seva incansable activitat investigadora en el camp de la sociolingiiística, 
des que es va llicenciar a la Universitat de Colúmbia al comenqament dels anys seixanta, 
s'ha concentrat en la variació i el canvi lingüístics i, sobretot, en I'anAlisi de la comuni- 
tat de parla. Aquest tipus de recerca i la seva feina en el camp de I'anglgs negre (AN) 
van fer que la sociolingüística fes un pas molt important, tant qualitativament com quan- 
titativa. 

Durant molts anys ha estat, i encara ho és actualment, director del Laboratori de 
Lingüística de la Universitat de Pennsilvhnia. Des d'aquesta unitat de recerca ha coordi- 
nat i supervisat una gran quantitat de projectes que es van portar a terme en el marc 
del programa sobre variació i canvi lingüistic: Project on Linguistic Change and Varia- 
tion (LCV). D'altra banda, d'entre les seves publicacions cal destacar: 
- The Social Stratification of English in New York City, Washington DC, Center 

for Applied Linguistics, 1966. 
- Language in the Znner City, Filadtlfia, University of Pennsylvania Press, 1972a. 
- Sociolinguistic Patterns, Filadtlfia, University of Pennsylvania Press, 1972b. 
- Locating Language in Time and Space, (editor), Nova York, Academic Press, 1980. 

1.1. M. T. T.: Tot i ser prou conegut que l'adquisició del llenguatge no es troba 
en relació isomorfica amb el canvi lingüístic, m'agradaria que aprofundíssiu en I'afirma- 
cio que I'adquisició de la llengua pot esdevenir una via fructzyera que contribueixi a 
explicar aquest canvi. 

W. L.: Aquesta argumentació sobre la possible contribució del canvi lingüístic en 
l'adquisició del llenguatge prové de la recerca portada a terme en el camp de l'adquisició 
de la llengua per part dels infants, pero, de fet, la nostra recerca no s'ha orientat en 
aquesta direcció. Molts investigadors observen els errors comesos pels infants i creuen 
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que estudiant el comportament individual poden contribuir a explicar la natura d'una 
llengua determinada, perb nosaltres no pensem que un canvi individual tingui massa 
a veure amb la llengua, perque el canvi lingüístic s'esdevé quan la gent adopta el com- 
portament dels altres. Per tant, el que un infant fa  en relaci6 a l'adquisici6 de la seva 
primera llengua no té cap efecte immediat sobre aquesta, que és un fet social. De fet, 
l'estudi realitzat a King of Prusial en el marc del projecte sobre canvi fonolbgic a Fila- 
dtlfia demostra que hi ha dues formes d'adquisici6 radicalment diferents; un nivell infe- 
rior que inclou les pautes fon$tiques, i un nivell superior relacionat amb les pautes fono- 
logiques. També demostra que els individus que s'incorporen a la comunitat de parla 
aprenen les regles fonetiques del nivell inferior, perb no aconsegueixen aprendre les pau- 
tes fonolbgiques del nivell superior, sobretot si els pares d'aquests no han nascut a l ' kea  
de la comunitat. Per tant, encara s'ha d'explicar per que és el sistema el que de fet 
canvia. I per entendre aquesta qüesti6 s'ha de fer un seguiment dels grups d'edad al 
llarg de llur preadolescencia: el que s'ha denominat el comportament lingüístic dels ado- 
lescents de secundaria. Una persona que ha investigat exhaustivament aquesta k e a  i 
que disposa de moltes variables explicatives és Penelope Ecker. Aquesta investigadora 
ha estudiat la socialitzaci6 dels infants als instituts de Michigan. Ara bé, el fet és que 
l'area de recerca que s'ha de potenciar esta imbricada en les relacions entre la socialitza- 
ci6 de l'infant dins del seu grup d'edat i la seva habilitat per a desfer-se de la pauta 
de comportament adquirida per mitja dels pares. 

1.2. M. T. T. :  En 1983, en un article que vareu escriure a Locating Language in 
Time and Space, vós afirmeu que la forma com un canvi fonolbgic s'inicia i com el 
seu mommentum es manté és encara un misteri, ¿Per que un misteri? i corroboraríeu 
encara aquesta afirmació, o creieu que en aquests moments es disposa de mes dades 
per a explicar aquest misteri? 

W. L.: El problema del comportament del canvi d'un so, és a dir, com aquest canvi 
s'inicia i es manté, és certament encara un misteri. En aquell article de 1983 s'avanqava 
una hipotesi, que s'ha anat confirmant, i que implica un retorn a les idees de Meyer, 
segons les quals l'explicaci6 del canvi fonolbgic esporadic depen realment de la possibili- 
tat de tenir en compte algun altre factor, també esporadic, que n o  pot ser una propietat 
universal del llenguatge. De manera que sembla que és l'entrada de nous grups dins 
la situaci6 social la que proporciona una motivaci6 primordial per als canvis fonolbgics 
en curs, sobretot per als nous canvis fonolbgics. Aixb és el que caracteritza la major 
part de teories que es coneixen, en el sentit que el canvi lingüístic és subjecte a l'entrada 
de nous grups provinents de diferents Arees, mentre que els grups ja existents a la comu- 
nitat reaccionen contra l'entrada dels nous, i aleshores la llengua es converteix en un 
símbol dels drets i els privilegis locals. Aquesta és encara la nostra visi6 general, perb 
aquesta concepci6 planteja la qüestió de si es pot trobar una ciutat que hagi mantingut 
un desenvolupament estable de canvi fonolbgic, i que hagi estat aillada de l'entrada d'altres 
grups. De fet, sempre hi ha altres grups que entren dins la comunitat, és a dir, els ado- 
lescents, els nens i les nenes, que s'han d'obrir camí dins la societat, i han d'aconseguir 
un determinat estatus quan encara no el tenen. Per tant, la tendkncia d'aquests nous 
grups a entrar i dels grups ja existents a reaccionar en contra és basica per a entendre 
la substitució de la pauta antiga. 

1. King of Prusia es un barri de Filadtlfia. Aquest projecte es refereix al projecte de recerca sobre canvi i 
variaci6 lingiiistica (Language Change and Varialion LCV) ,  dirigit per Labov en el laboratori de lingiiistica de la 
Universitat de PennsilvAnia. 



2. SOBRE LA PAUTA CURVIL~NIA~ 

2.1. M. T. T.: Una de les troballes més importants del Projecte on Language 
Change and Variation (LCV) és que el canvi lingüístic no s'origina en els extrems de 
l'escala social, sind en un grup intermedi, la classe obrera alta o la classe mitjana baixa. 
¿Podríeu comentar si es tenen més dades que confirmin IJexist&ncia d'aquesta ccpauta 
curviIínia>>? 

W. L.: El nostre estudi de Filadelfia va ser dissenyat per confirmar aquesta hipbtesi, 
i sembla prou correcte. Dos dels tres canvis actuals més importants evidencien aquesta 
pauta curvilínia. No obstant aixb, Anthony Kroch ha qüestionat la rigidesa d'aquesta 
pauta, en el sentit que ell pensa que la diferencia de comportament entre homes i dones 
és essencial en aquest sentit, perqu6 potser la ra6 per la qual la classe baixa no és capda- 
vantera en aquest canvi, i el fet que els homes de classe baixa reaccionin contra aquest 
canvi dominat per les dones -tendkncia aquesta última que es repeteix en la classe alta 
i la classe mitjana-, ve donada pel fet que els homes de la classe baixa retrocedeixen 
davant del canvi. De fet, quan vilrem examinar separadament el comportament dels homes 
i de les dones vilrem trobar evidkncia del punt que planteja Kroch en relaci6 a un d'aquests 
vigorosos canvis actuals, el de l 'al~ada i tensió de la [au]. Perb, quan ens varem decidir 
a estudiar l'altre canvi, el de l'alqada de la [el], (checked),3 va resultar que els homes 
i les dones presentaven un comportament idtntic en totes les classes socials. Tant els 
homes com les dones de la classe obrera qualificada feien patent aquest avantatge de 
ser capdavanters del canvi en contraposici6 a la classe obrera no qualificada. En aquest 
sentit, doncs, es pot mantenir la generalitzaci6 segons la qual s6n els grups intermedis 
de la societat aquells qui inicien el canvi fonolbgic. Ara bé, als Estats Units el que aixb 
significa és que s6n la classe obrera alta i la classe mitjana baixa les que mostren aqueix 
comportament idkntic, és a dir, que constitueixen el grup intermedi que heu esmentat 
i mantenen lligams molt estrets. Aquest fet molesta molt freqüentment la gent amb una 
orientaci6 marxista, perque prefereixen que la diferencia entre la classe obrera i la classe 
mitjana baixa continui essent important. En qualsevol cas, aquest fet tampoc no agrada 
als marxistes, perque tots s6n treballadors. Així, ideolbgicament es tendeix a pensar que 
la classe mitjana baixa s'alinea culturalment parlant amb la classe alta. Perb, aixb no 
és cert en relaci6 a la major part de mecanismes lingüístics, fins que no s'arriba al punt 
que el canvi és conscient, quan ja s'ha acabat, i es produeix estigmatitzaci6. Aleshores, 
la classe mitjana baixa reacciona contra la seva prbpia pauta de manera més pronuncia- 
da que la classe obrera alta. La recerca portada a terme a la ciutat de PanamA per 
Cedergren, la de Trudgill a N ~ r w i c h , ~  i la nostra a Filadklfia confirmen aquesta pauta. 
No obstant aixb, Marco Oliveira5 ha qüestionat aquesta pauta en la seva tesi doctoral, 
i creu haver demostrat l'existkncia de canvi fonolbgic en la realitzaci6 de la /-r/ portu- 
guesa, canvi que esta liderat per la classe baixa. Oliveira pensa que s'ha de revisar aquesta 
visió, perquk al Brasil la classe dominant és la classe baixa i, per tant, es podria dir 

2. Una de les troballes més importants del LCV 6s que el canvi lingüístic no s'origina mai en els extrems de 
I'escala social, sin6 que presenta el que s'anomena una pauta nrrvilriria (curvlinearpattern), segons la qual existeix 
una distribuci6 de la freqiibncia d'una variant innovadora, de tal manera que la freqiibncia mes alta correspon a 
un grup intermedi (la classe obrera alta i la clase mitjana baixa) i la freqiibncia va disminuint a cada costat del pic. 

3. Els sons que apareixen en sil.labes tancades. 
4. H. Cedergren, The Interplay of Social and linguistic Factors in Panama, tesi doctoral no publicada de la 

Universitat de Cornell, 1973. P. Trudgill, The Social Differentiation of English in Norwich, Cambridge University 
Press, 1974. 

5.  M. Oliveira, Phonological Variation in Brazilian Portuguese, tesi doctoral no publicada de la Universitat 
de Pennsilvinia. 1983. 



que els iniciadors de canvi no s6n els grups intermedis, sin6 els grups que s6n dominants 
en una determinada societat. De fet, estA plantejant que pot haver-hi una altra forma 
de contemplar aquest fenomen. El que sembla clar, no obstant aixb, és que la classe 
mitjana alta, el grup amb educaci6 universithria que adopta una referencia cultural cap 
a l'estandard, no és mai la capdavantera del canvi lingüistic, i que l'autkntica classe 
obrera es manté al marge i no participa en aquest canvi. 

M. T. T.: La comunicació que Nuria Alturo i jo mateixa varem presentar a NWAVE 
XVZI, sobre un canvi lingüístic en moviment que esta tenint Noc en una comunitat de 
parla catalana, el Pont de Suert, on la variant local [tJJ es veu substituida per la variant 
estandard (3 J,6 i també con firma aquesta pau fa curvilínia? 

W. L.: Bé, el que fa  és corroborar-la en una altra &rea, perb, de fet, no cal una 
confirmació, ja que del que es tracta és de comprendre si aquest és un fenomen general, 
i retorna al tema que és la gent que defensa els barris locals la que comporta la mes 
gran inversió de drets i privilegis locals. La rho per la qual aixb no ha estat mai entks 
pels universitaris ve donada pel fet que a les grans universitats els lingüistes no han 
estat capacos d'entendre per que algú pot preferir d'emprar un dialecte local. I resulta 
que si el grup de referencia és la universitat i el país, aleshores no és rendible de ser 
un personatge amb trets locals. Perb, de fet, sembla que per a la majoria de gent, inclo- 
sos els membres d'universitats locals, el fenomen s'inverteix. 

3. SOBRE L ' A N G L ~ S  NEGRE (AN) 

3.1. M. T. T.: El 1985 va tenir lloc, per mitja de la premsa nord-americana, un 
llarg debat sobre les barreres lingüístiques entre negres i blancs. Els titulars dels diaris 
eren els següents: 

ctBlack and standard english held divergence mare)), ('Més divergencia encara entre 
l'angles negre i I'estandard'). The New York Times, 14 de marc de 1985. 
ctShed a tear as a new era of separatism overtakes us)), ('Deixi anar una llagrimeta 
per la nova etapa de separatisme que se'ns acosta'), Buffalo News, 30 de marc 
de 1985. 
ctBlack vernacular is going its own way, linguists' study says)), ('La varietat verna- 
cla negra va pel seu compte, segons un estudi lingüístic'), The Detroit Free Press, 
4 d'abril de 1985. 
tcStudy finds a growing black-white language barrien), ('Un estudi demostra una 
creixent barrera lingüística entre els blancs i els negres'), The Philadelphia Enqui- 
rer, 8 d'abril de 1985. 
ctThe world is out. Students told dialect can be inappropriaten, ('El món s'exaspe- 
ra. Els estudiants diuen que el dialecte pot ser inapropiat'), The News and Obser- 
ver Raleigh, 23 d'abril de 1985. 
ctWhat they say, home? English dialects are adding to racial misunderstanding)), 
('¿El que diuen a casa nostra? Els dialectes de I'angles contribueixen a la discrimi- 
nació racial'), The Washington Post, 6 de maig de 1985. 
ctDivided we speak, it seems)), ('Sembla que parlem dividits'), The Boston Globe, 
21 de novembre de 1985. 

6. N .  Alturo i M. T. Turell, alinguistic change in el Pont de Suert. The study of variation of [3]n, Language 
Change and Variation, 2 (1990). Cambridge University Press, p. 19-30. 



i Podríeu reproduir I'argumentació, i explicar I'evid6ncia que vareu emprar per escriure 
el balang sobre la divergkncia existent entre I'angl6s negre (AN) i I'angl6s estandard (AE), 
i que va provocar tant d'aldarull en la premsa i entre els membres de la comunitat 
involucrats? 

W. L.: Bé, el nostre argument fonamental sobre la divergtncia entre I'AN i I'AE. 
No, permetim que corregeixi aquest punt. No, nosaltres no hem dit res sobre la diver- 
gkncia entre I'AN i I'AE. Nosaltres hem trobat un fenomen ben diferent. El que hem 
trobat és que la varietat vernacla de l'angks negre esta divergint cada vegada més de 
les varietats vernacles dels Estats Units, pero no de l'anglts estandard. Ara bé, I'AE 
és una de les moltes altres vernacles blanques -dialectes blancs-, perb nosaltres en 
el nostre estudi tractem la vernacla blanca de Buffalo, de Chicago, i d'altres ciutat. 
I, en aquets llocs, hi trobem que tots els canvis fonolbgics que estem descrivint estan 
liderats per la comunitat blanca, mentre que els parlants negres no hi participen. És 
cert que en I'hrea sintactica hi trobem evidtncia de convergtncia continuada, perb I'evi- 
dtncia per la divergtncia és també massiva i contínua. Quan varem presentar els nostres 
primers resultats, aquests es basaven en estudis fets a Filadklfia, perb també evidencia- 
ven una visió més amplia, i que ha passat desapercebuda per a molta gent. ¿Que és 
el que caracteritza la vernacla de I'AN? Primordialment, hi ha difertncies molt grans 
en el sistema dels temps i els aspectes verbals. No sols s'hi troba una gran varietat de 
particules de significat diferent, sinó que hi ha raons per a creure que la vernacla de 
I'AN no té un marcador de temps obligatori, i aquest fet la separa de la major part 
de dialectes. Els marcadors de temps i aspecte com be, bin accentuat, be done, steady, 
come són molt interessants perquk tenen un camp semantic complex, tal com han afir- 
mat Arthur Spears, John Baugh, i d'altres que els han investigat a partir de llurs propie- 
tat semantiques. Perb cap d'elles, ni una, no es correspon amb una partícula semantica 
descrita al Carib. I pot ser que hagim d'acceptar també que molt possiblement els trets 
que caracteritzen la varietat vernacla de I'AN reflecteixen un origen afro-carib. Per tant, 
ens hem de preguntar com és que el camp semantic de totes aquestes particules Cs tan 
radicalment diferent als Estats Units. Per exemple, be done és emprat d'una manera 
semblant en el futur perfet en anglts, perb si es considera més acuradament, s9arriba 
a la conclusió que de vegades funciona com a resultatiu, i aixb implica que la segona 
acció de la skrie de futurs segueix inevitablement la primera en formes que no poden 
ser tradui'des als altres dialectes. I ningú no ha atacat mai I'existtncia d'aquesta variable 
al Carib. En aquest sentit, tot aixb m'ha fet argumentar que aquest complicat sistema 
de temps i aspecte s'ha d'haver desenvolupat als Estats Units, i és evident que és tipolb 
gicament crioll perquk és refereix a particules que precedeixen el verb, que no tenen 
una orientació temporal forta. No obstant aixb, les condicions per a I'existtncia de diver- 
gtncia hi són en termes d'una segregació racial creixent. I, d'altra banda, ha resultat 
que Guy, Bailey i altres han obtingut evid6ncia extraordinariament important, que aug- 
menta cada dia, sobre el fet que la més important d'aquestes particules, la be invariant 
no existia el segle XIX, ni tampoc no existeix entre els vells camperols negres, perb en 
canvi si que es troba entre els joves urbans negres del sud. Acabo d'assistir a la lectura 
d'una comunicació7 de John Rickford sobre aquest grup resident a Stanford, que ha 
demostrat d'una manera encara més contundent que la particula invariant be no existeix 
més que entre els joves, i aixb fa que sigui en aquestes petites comunitats on es constata 
I'evidkncia d'aquesta migració massiva i aquesta segregació dels negres, i que, per tant 

7 .  Durant NWAVE XVII (Montreal, octubre de 1988), on vaig entrevistar Labov. Nwave significa ((Noves 
formes d'analitzar la variaci6 en angles i en altres Ilenguesn (New Ways of Analzysing Variation in English and 
Other Languages). 



el resultat d'aquesta situació sigui l'aparició de noves pautes divergents. El problema 
és que amb molta frequtncia la gent que examina tots els punts de la discussi6 no esth 
orientada lingüísticament. D'altra banda, nosaltres hem demostrat que els joves negres 
de Filadelfia han desenvolupat una pauta de comportament lingüístic segons la qual el 
morf de tercera persona del singular -s s'utilitza en el passat, perb no en el present. 
Per tant, el que ha provocat aquest ús  és una nova regla que no té res a veure amb 
l'ús només en el passat, perque, de fet, la gent sempre segueix aquesta pauta en el pre- 
sent histbric. La qüestió estructural és que no empren aquesta variable en el present 
no narratiu, sinó que la utilitzen en el passat narratiu. 

3.2. M .  T .  T.: El 1974, R. Wright va argumentar en la seva ressenya de Language 
in the Inner Citys que s'ha donat una falsa dicotomia entre la varietat vernacla de I'AN 
i I'AR, i que vós contemplaveu la comunitat negra com una comunitat dialectal, i no 
com una comunitat de parla. ¿Penseu avui encara que aquesta dicotomia és falsa? ¿Adme- 
tríeu que encara consideren la comunitat negra com una comunitat dialectal i no com 
una comunitat de parla? 

W. L.: Pel que fa a l'argument de Richard Wright, aquesta qüestió forma part d'una 
antiga reacció dels negres que no eren capacos d'acceptar el fet que els negres són dife- 
rents dels blancs. I aquest fet ha estat prou tractat. Va ser el resultat d'una llarga tmfasi 
sobre arguments igualitaris, segons la qual qualsevol diferencia entre negres i blancs era 
provocada per la inferioritat dels negres. Avui aquesta posició ja no es manté, de mane- 
ra  que avui els negres reconeixen que la varietat vernacla de 1'AN és bastant diferent. 
Per tant, les objeccions de Wright, juntament amb les dels altres, formen part de la 
histbria sobre aquesta qüestió, i ja no són mantingudes pels investigadors negres. Aquesta 
altra pregunta sobre la distinció entre comunitat dialectal i comunitat de parla no la 
comprenc. 

M .  T .  T . :  Aixo és el que va escriure Wright. 

W. L.: Si, bé, perb no entenc aqueixa distinció 

4.1. M. T. T.: Els anys setanta, després que Sociolinguistic patternsg fou publi- 
cat, vareu ser acusat (DARNELL, R., Language, vol. 51, núm. 4, 1975), d'analitzar els 
fets lingüístics i els fets socials de forma separada, malgrat la vostra argumentació que 
aquests fets són inseparables, i de no considerar que els fets socials formen part de les 
regles lingüístiques, les quals incorporarien informació social. ¿Que penseu d'aquesta 
qüestió? 

W. L.: No conec aquest article de Darnell que esmenteu, pero si que és cert que 
durant els primers anys de desenvolupament de la sociolingüistica dels anys seixanta 
i setanta, la tendencia era d'exagerar la relació entre llengua i societat. I precisament 
perque es pensava que la sociolingüística implicava una relació entre llengua i societat, 
aleshores es podia afirmar que cada fet lingüístic té una part social, i cada fet social 

8. W. Labov, Language in rhe Inner City: Srudies in the Black English Vernacular, University of Pennsylva- 
nia Press, 1972. 

9. W .  Labov, Sociolinguistic Patterns, University of Pennsylvania Press, 1972. 



una part lingüistica. Perb, de fet, no hi ha res que es trobi més lluny de la realitat. 
La major part dels fets lingüístics, un conjunt bastant ampli de fets lingüístics, no té 
cap efecte sobre les correlacions socials, i és bastant immune als efectes socials; la gent 
no és conscient d'aquests fets lingüístics, no en parla, i aquests no presenten diferencies 
en llur distribuci6 social. Són extraordinariament uniformes entre la poblaci6. Per a 
nosaltres el plantejament és bastant diferent. El que plantegem és si podem definir la 
relació entre llengua i societat, i analitzar la relació entre les dues. Ara bé, jo abans 
pensava que aquesta relació era molt petita, i basicament a la superfície. Perb, I'efecte 
social es dóna dins les paraules. Naturalment, hi ha exemples que contradiuen aquest 
fet. Per exemple, en anglts la doble negaci6 esta molt estigmatitzada, i aquest és un 
fet estructural. No hi ha forma d'explicar-ho amb uns altres plantejaments. No té res 
a veure amb les paraules, ni amb la forma com aquestes paraules estan organitzades. 
Aquest és un fet contradictori. Perb, la generalitzacid és correcta, i apareix de forma 
encara més clara en l'estudi dels efectes socials del canvi fonologic. Els sons que conver- 
geixen no tenen cap efecte social; no hi ha cap grup que reaccioni enfront d'un so que 
covergeix. Ningú no s'estigmatitza per I'absencia d'una distinció fonologica ni per la 
prestncia d'una de nova. Tot I'efecte social té a veure amb la prestncia d'un determinat 
so, i sobretot amb la prestncia d'un so  en determinades paraules. Per exemple, a tots 
els Estats Units, el so que convergeix en les paraules angleses cot/caught, és gairebé 
invisible i inaudible per a la majoria de la gent. Els mestres no es preocupen d'aquest 
desenvolupament, ningú no ha fet cap acudit relacionat amb l'abstncia de la distinció 
entre Don/Dawn, cot/caught, tot i que representa una reducció drbtica i massiva de 
l'inventari de sons. No obstant aixb, els parlants de Nova York que viuen a Califbrnia 
es comporten de forma estigmatitzada en llur pronunciació de law, i aprenen a dir [oh], 
perb no hi cap element que els informi que han de convergir en la pronunciació de 
cot/caught, perquk a la gent no la preocupen aquestes qüestions. 

4.2. M. T. T.: ¿Podeu resituar la naturalesa de les regles lingüístiques i en particu- 
lar de les regles variables? 

W. L.: Doncs bé, la qüestió de si les gramatiques socials poden incorporar-se a les 
regles lingüístiques és prou interessant, i ha estat plantejada per molts investigadors. 
I també ho ha estat la consideració de l'estatus de les regles lingüístiques, que han de 
ser estrictament vistes com a elements heurístics. Pero la qüestió realment substantiva 
de quines regles controlen o governen la conducta de la gent, de quan la gent segueix 
aquestes regles o se'n separa, és encara una qüesti6 oberta. I l'estatus de les regles en 
el si de la gramatica ha estat plantejat un cop més en el treball d'Anthony Kroch, que 
ha estat estudiant el desenvolupament de la partícula do en la histbria de la llengua 
anglesa. Aquesta recerca ha permts demostrar que al llarg dels segles hi ha hagut canvis 
molt regulars i estables en la freqütncia d'ús de do,  que la gent adquireix a mesura 
que va creixent. Perb aquesta qüesti6 ja va ser plantejada per estudiosos que no es podien 
imaginar que les difertncies quantitatives podien formar part del comportament lingüís- 
tic. I aquest és un fet estrany, ja que la lingüística és l'unica disciplina en el marc de 
la qual els investigadors pensen que és impossible que la gent aprengui a fer una cosa 
i al mateix temps estigui aprenent a fer-ne una altra. I, de fet, recentment, tractant 
certs aspectes funcionalistes, he tingut ocasió d'aprendre més coses sobre l'aparellament 
de probabilitats, com a comportament formal que reflecteix directament la capacitat 
de la gent de repetir generació rere generaci6 la variació quantitativa que es detecta en 
la parla dels seus pares, avis i besavis. Així doncs, I'aparellament de probabilitats con- 
sisteix en el comportament següent: quan un animal, inclbs un ésser hum&, s'encara 
amb una situació en la qual se li concedeix un premi tres quartes parts de les vegades 



per l'esquerra, i una quarta part (de vegades) per la dreta, es podria pensar que aquest 
animal intentaria maximitzar la situaci6 triant sempre la via de l'esquerra, perd de fet, 
no es així. Donada una variaci6 d'aquest tipus, l'aparellarnent de probabilitats implica 
un decantament cap a l'esquerra tres quartes parts de vegades, i cap a la dreta una 
quarta part (de vegades). Aquest comportament pot semblar una mica irracional, perb 
els estudis sobre caca han demostrat que aquest és un camí, l'únic camí a través del 
qual els animals poden maximitzar llur participaci6 en la cadena alimenthia. I els éssers 
humans segueixen aquest comportament d'una forma bastant rígida. I, com més va més, 
trobem que aquesta forma variable de comportament, i aquesta rtplica de freqükncies, 
és inherent al comportament humh. J o  mateix acabo d'escriure un capítol, anomenat 
((L'infant com a historiador lingüístic)), que examina l'adquisici6, per part d'infants molt 
petits, d'una strie de factors variables que la restringeixen. He pogut demostrar també 
que és a l'edat de quatre, cinc i sis anys que els infants adquireixen aquests factors, 
i el que encara és més sorprenent és que sembla que adquireixen les regles específiques 
socialment motivades a la seva comunitat més de pressa que les pautes universals dicta- 
des pel seu aparell articulatori. 

4.3. M. T. T.: ¿Creieu encara que les regles variables poden ser incorporades a 
una gramatica universal? 

W. L.: La qüesti6 de la gramatica universal es un tema que heu plantejat vosaltres, 
perb amb el qual jo simpatitzo molt poc. Crec que la recerca de generalitzacions, si 
aixo és el que enteneu per universals, és molt important, perb la gramatica universal 
no implica aquesta recerca. Una gran majoria de gent ha associat la gramatica universal 
amb la recerca d'un mecanisme innat que dicta de forma singular la informaci6.de sorti- 
da de la gramatica, i correspon a la idea que hi ha algunes funcions gramaticals que 
es troben tan aillades de totes les altres que han de ser obligatbriament tingudes en compte, 
i que determinen de forma singular el parlar de la gent i la construcci6 de les seves 
regles. Estic convencut que la recerca de tal mecanisme ser& il.lusbria, tot i que dono 
la benvinguda als col.legues que s'hi dediquen. Estic segur, a més, que aprendran molt 
mentre porten a terme aquesta activitat. Perb, de fet, tota l'evidkncia de q u t  disposem 
ens indica que les forces que determinen el comportament lingüístic es combinen de tal 
manera que una pot influir en l'altra, i que no hi haura un Únic mecanisme innat del 
resultat, sin6 que es constatara que generalitzacions d'un nivell superior seran ai'llades 
mitjancant una analisi multivariant, i aquesta és la tasca amb la qual ens sentim com- 
promesos. 

5.1. M .  T .  T . :  En la seva ressenya (1979) del llbre de Labov i Fanshel, Therapeutic 
Discourse -un estudi sobre la relació entre llengua i conversa-, Smalley puntualtiza 
que en aquest llibre no hi ha cap refer2ncia al marc de treball de Halliday, tot i que 
el tipus de marc que vós i Fanshel postuleu s'aprova molt al concepte de funcions del 
llenguatge de Halliday. ¿Acceptaríeu aquesta afirmació?, i, si és aixi, ¿de quina forma 
creieu que aquests dos esquemes són compatibles? 

W. L.: Penso que l'obra Therapeutic Discourse de Labov i Fanshel va ometre molts, 
molts treball sobre discurs, i especificament, crec que en el seu moment no varem saber 
fer bon ús dels principis de Grice. En canvi, nosaltres varem desenvolupar el nostre 
punt de vista, que estava basat, en bona part, en el model de Hockett i altres estudiosos. 



Jo admiro el treball de Halliday, especialment la seva divisi6 de la gramatica: les hees 
que s'ocupen de la determinaci6 de la informaci6, de la participaci6 de la gent, dels 
agents que participen en una acci6 determinada, divisi6 que deixa entreveure el seu carhcter 
polisisttmic.. Perb, també crec que el nostre treball no es va apropar a la gramatica 
de la frase. El que si que vhem ser capacos de demostrar, naturalment, és que, quan 
parlem, no es porten a terme actes de parla dillats, sin6 que n'hi ha diversos que estan 
arranjats jerdrquicament, i els actes de parla mateixos estan dominats per altres accions, 
que no s6n accions de parla, perb que s6n interactives, com, per exemple, un repte, 
una defensa, una retirada, i d'altres. I per entendre la coherkncia del discurs hem de 
remuntar-nos a nivells més alts i més alts d'abstracci6. La tasca de relacionar aquestes 
accions de parla amb la sintaxi d'una llengua és immensurable, i potser els investigadors 
que avancen més en aquesta direcció s6n els qui comencen amb la gramatica mateixa, 
i després tracten de connectar-la al discurs. Penso que molts dels principis que han desen- 
volupat han estat Útils a altres persones, i han estat la base d'altres investigacions. No 
obstant aixb, jo mateix he revisat algunes de les meves consideracions sobre funcions 
del llenguatge. Jo  acostumava a escriure i parlar de les funcions de Halliday i de Jakob- 
son, de les funcions de Hymes, i ara penso que aixb era una il.lusi6, que no arribarem 
enlloc parlant de les funcions del llenguatge amb aquest significat, perqut no sabem 
qut s6n aquestes funcions; amb altres paraules, no sabem per que fem el que fem, en 
el sentit que no coneixem els objectius del nostre comportament. Pensem que els conei- 
xem, perb en molts casos estem equivocats. Ara bé, Jakobson va introduir en la lingüis- 
tica el model del mitja i de la finalitat, i va ser molt honest en acceptar que volia aportar 
una explicació teleolbgica. De fet, molts dels estudiosos que es dediquen a l'andlisi fun- 
cional continuen en aquesta línia, com per exemple, Talmy Givonlo i d'altres, i porten 
a terme una tasca molt interessant, tot i que parteixen de la idea que entenen el que 
són les funcions del llenguatge. Per la nostra part, tota la recerca que hem portat a 
terme dins la comunitat de parla demostra que aquesta comprensi6 no és massa factible. 
Potser les entenem o potser no les entenem, perb tenim l'evidtncia que ens indica que 
la gent no tria la variant A en lloc de la variant B de forma intencionada, i certment 
el que no fan és triar-ne una o l'altra per maximitzar les funcions del llenguatge. Ara 
bé, us podeu demanar per qut es comporten d'aquesta manera. La visi6 funcional que 
prefereixo és la que és comuna en biologia i sociologia. Quan afirmem que coneixem 
el que s6n les funcions del llenguatge, no vol dir que coneguem els objectius pels quals 
la gent fa coses, sin6 quines són les conseqütncies de l'acci6 per al sistema. Recentment, 
hem avanqat considerablement en examinar el comportament lingüístic des d'aquest punt 
de vista, amb l'ajuda de la tasca feta per Anthony Kroch, Gregory Guy, i d'altres. Si 
es consideren les conseqüencies de la comprensió o del malentts en la comunicaci6, o 
les conseqütncies derivades de la tria d'una forma lingüística o una altra, aleshores es 
comenqa a entendre de quina forma el sistema es veu afectat, i com el sistema, de retruc, 
reacciona per determinar el que la gent fa. 

6. SOBRE L'ANALISI QUANTITATIVA 

6.1. M. T. T.: En la seva ressenya de Locating Language in Time and Space (Lin- 
gua, 60, p. 87-102), S. Romaine escriu que el perill en I'ús de I'analisi quantitativa con- 
siteix en el fet que pot implicar <<el risc d'estar tractant qüestions trivials, o només certs 
aspectes de I'estructura lingüística, simplement perque són quatifcables, o de descartar 

10. T. Givon, (ed.), Topic Continuity in Discourse: A Quantifative Cross-language Study, John Benjamins, 1983. 
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com a irrellevants aquells que no ho són)); en altres paraules, ens prevé contra la nostra 
propia ignorancia dels límits dels metodes quantitatius, i de no emprar I'analisi quanti- 
tativa com una ccoperació de sortida)).fl A Espanya, els estudis sobre variació que fan 
Ús de metodes quantitatius estan comencant a proliferar. ¿Quin seria el vostre conseil 
en aquest sentit, per tal de no caure en la trampa de I'ús incorrecte dels contexts quanti- 
latius? 

W. L.: Estaria d'acord que en cada disciplina es possible de fer la feina malament. 
Penso que hauríem d'evitar de fer la feina malament, i que hauríem de connectar el 
que fem amb els fets mes importants que ens podem qüestionar. No penso que Suzanne 
Romaine s'hagi d'excusar per l'analisi quantitativa que va fer en el passat, perque algu- 
na part d'aquesta recerca va ser prou bona. 

7 . 1 .  M .  T .  T . :  ¿Quina és la recerca que porteu a terme en I'actualitat? 

W. L.: El grup de recerca sobre comprensió dialectal de la Universitat de Pennsilva- 
nia ha estat fent recerca durant aquests Últims tres anys sobre les conseqüencies cogniti- 
ves de la diversitat dialectal, i ha examinat els aspectes perceptuals dels canvis en la 
producció parlada que han estat detectats durant les dues darreres decades. I acabo 
d'adonar-me que, de fet, el canvi lingüístic i els sons que canvien s'han estat estudiant 
durant mes de cent, dos-cents anys. Pero, pel que conec, aquesta es la primera vegada 
que els investigadors estudien l'aspecte perceptual d'aquests canvis i la seva importancia 
per a contribuir a un millor coneixement de la llengua. Potser la troballa mes important 
del nostre treball dins la comunitat de parla és el fet que els sons canvien contínuament 
i rapida en totes les ciutats dels Estats Units. Les ciutats de Buffalo, Boston, Filadelfia, 
Chicago i Los Angeles són mes diferents entre elles ara  que cinquanta o cent anys endar- 
rere. Aquesta troballa contradiu l'expectativa de més sentit comú segons la qual l'impres- 
sionant efecte uniformitzador de la varietat de llengua dels mitjans de comunicació pro- 
vocaria una convergencia lingüística, i tots els dialectes deixarien pas a un estandard general. 
Ben al contrari, el que constatem nosaltres es una divergencia del sistema fonologic, 
de la qual són els capdavanters els membres d'estatus superior de la comunitat local. 
El 1983, vaig participar en una sessió de seminari a Montreal en la qual el nostre grup 
de recerca va informar sobre la relació entre les minories de treballadors i el canvi lin- 
guístic. Els resultats de les quatre comunicacions presentades plantejaven el fet que la 
vernacla de l'angles negre evidenciava n o  sols una divergencia continuada de tots els 
altres dialectes, sinó també una certa convergencia. Aquestes comunicacions van aparei- 
xer el 1986 en el volum editat per David Sankoff, Diachrony and Diversity. La direcció 
del canvi en angles negre continua essent objecte de recerca, i encara 6s subjecta a desa- 
cord. Una de les fonts d'informació mes importacts en aquest sentit esta relacionada 
amb el fet que l'anglts negre sembla no estar afectat pels canvis lingüístics accelerats 
que tenen lloc en les nostres comunitats negres locals. Quan ens plantegem d'examinar 
l'efecte de percepció d'aquesta diversitat lingüística, i aquesta comprensió a traves de 
diverses comunitats de parla, ens veiem obligats a considerar encara més detingudament 
la comunicació entre els sectors blancs i els sectors negres d'aquesta comunitat. E m  vull 
referir primordialment a la comprensió i a la manca de comprensió en relació als dialec- 

I l .  Emprada sense haver establert les hipotesis inicials, ni els objectius de la recerca 
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tes blancs, perb aquest panorama també es podria aplicar a les difertncies entre els dia- 
lectes blancs i els dialectes negres. De fet, els dialectes considerats per la geografia lin- 
güística americana, no reflecteixen cap pauta important d'organitzaci6 lingüística. Estan 
definits per un conjunt miscel.lani de paraules regionals i un inventari d'isoglosses, és 
a dir, l'inventari fonolbgic. Perb també reflecteixen una pauta global d'organitzaci6 fon& 
tica que és marcadament uniforme al llarg d'hrees molt Amplies. El canvi fonolbgic dels 
dialectes de l'angltsl2 segueix dues pautes essencials: el canvi de les ciutats del nord 
(ccthe Northern cities shiftw) i en el canvi de les ciutats del sud (ccthe Southern cities 
shift~).  El de les ciutats del nord implica un canvi en sis vocals, i és característic de 
les ciutats més grans de l'hrea dialectal del nord: Buffalo, Rochester, Detroit, Cleve- 
land, Chicago, i Porthwest. Es troba també en una forma menys avan~ada a través 
de tota l 'kea segons la mida de la comunitat de parla. Per a la nostra recerca varem 
triar Chicago com la ciutat que podia representar tot el canvi. Potser és ara el moment 
de dir que Chicago, que és la segona ciutat més gran dels Estats Units, té un dialecte 
que és desconegut per a gairebé tothom en aquest pasis. Tenim dades de molts, molts 
parlants que reflecteixen la pauta de comportament lingiiistic de Chicago, i les nostres 
conclusions es basen en la recerca portada a terme per Sherry Ash sobre la identificaci6 
de vocals. Ara bé, el canvi del sud té un Brea d'aplicaci6 encara més gran entre els 
dialectes de l'anglts. Es detecta al sud i a l'est d'Anglaterra, a Nova Zelanda, al sud 
dels Estats Units, als estats daurats, Texas, i a ciutats del sud del Pacífic, com Baltimore 
i Filadtlfia. Originhriament, Filadtlfia era considerada una ciutat del sud que participa- 
va profundament en el canvi del sud, perb recentment el canvi indica una direcci6 con- 
trMa, de manera que la ciutat participa d'algunes de les pautes del canvi del nord. 
A part d'aquest fet, Filadtlfia, la ciutat més gran inclosa en el nostre projecte, evidencia 
una pauta molt interessant de canvi fonolbgic. La major part dels resultats de la recerca 
presentats a NWAVE en anys anteriors ha estat relacionada amb el canvi i amb la varia- 
ci6 en la producci6 oral. La significaci6 d'aquests processos per a la comunitat de parla 
només pot ser determinada estudiant la percepci6 i la interpretacid d'aquesta variació, 
i aquesta qiiesti6 requereix la utilitzaci6 de ttcniques experimentals. El repte serh consta- 
tat si serem capacos de portar a terme aquests experiments sense perdre contacte amb 
la producci6 i la interpretaci6 de la parla esponthia. El desenvolupament complet d'aquest 
canvi encara s'ha de trobar. I l'estudi de la comprensi6 oral estarh relacionat, natural- 
ment, amb les conseqiitncies del canvi, perb també ens n'informarh de les causes. Amb 
freqiihcia s'ha argumentat que la motivaci6 i la direcci6 del canvi fonolbgic es poden 
entendre com a respotes a altres canvis que redueixen la funci6 comunitaris del llenguat- 
ge. D'altra banda, també s'ha argumentat que els canvis radicals que s'esdevenen en 
el sistema fonolbgic no redueixen necessariament la funcid comunicativa del llenguatge. 
En aquest sentit, doncs, el 1966, Weinreich, Herzog i jo mateix13 virem posar en evi- 
dencia el fet que, si una llengua ha d'estar estructurada i representar una funció de 
forma eficient, ¿com és possible que la gent continui' parlant quan aquesta llengua esta 
canviant, és a dir, quan passa períodes de menys sistematicitat? 0 ,  per dir-ho en altres 
paraules, si hi ha pressions que forcen una llengua cap al canvi, i si la comunicaci6 
és menys eficient en l'interval, ¿per que aquestes ineficitncies no han estat observades 
en la prhctica? La primera qiiesti6 que volem aconseguir en estudiar la comprensi6 inter- 
dialectal és interpretar els melentesos, tal com s'esdevenen en la vida quotidiana. Hem 
pogut enregistrar almenys cinc-cents exemples de malentesos que s'han esdevingut en 

12. Dels dialectes de I'angl&s americi. 
13. Weinreich, U., Labov, W., i Herzog, M.,  ((Empirical foundations for a theory of language change)), dins 

Directions for Historicol Linguistics, University of Texas, 1968. 



la vida quotidiana durant els Últims dos anys. Constatem que un 27% d'aquests estan 
motivats per diferkncies dialectals, i molts d'ells són il.lustratius dels efectes provocats 
pels canvis que hem descobert. Molts d'aquests malentesos ocorren dins la comunitat 
mentre el canvi fonolbgic s'esti realitzant, i aquesta qüestió reflecteix el fet que els pro- 
blemes comunicatius produ'its per un canvi no es redueixen a la comprensió interdialec- 
tal. Ara bé, la gran dificultat amb aquest tipus d'observacions és que hi ha una tendkn- 
cia desequilibrada envers l'acumulació dels malentesos que són menys importants, aquells 
que tothom detecta. Perb, de fet, són els malentesos que ningú no nota els que ocasio- 
nen els problemes de la relació més profunds en la vida social. La nostra recerca actual 
va comenGar amb un projecte pilot portat a terme per Robin Sabino i jo mateix, en 
el qual es va emprar la tkcnica elemental de descodificació extensiva en context per esti- 
mar el grau de malentts que es produeix entre dialectes quan es dóna informació contex- 
tual completa. La nostra troballa més important va invertir la nostra pregunta de recer- 
ca inicial, és a dir, com és possible que la gent de Filadklfia pugui comprendre la fonologia 
rapida de Chicago. Varem constatar que aquesta no era la pregunta correcta, perquk, 
de fet, en molts casos els habitants de Filadklfia no entenen en absolut els de Chicago. 
Per tant, la qüestió que ens varem plantejar a partir d'aquell moment va ser el grau 
de la comprensió interdialectal en contexts naturals, i de quina manera el canvi fonolb- 
gic interferia en la comunicació; i, en segon lloc, com la informació fonttica, fonolbgi- 
ca, sinthctica, semantica i pragmatica es combina en el procés d'interpretació. 




