
L 'aniilisi de l'alternanqa de codis, o, com la defineix Gumperz, la crjuxtapo- 
sició dins del mateix intercanvi lingüístic de fragments que pertanyen a 
diferents sistemes gramaticals)) (1982: 59)' ha experimentat canvis impor- 

tants al llarg del segle _XX, tant pel que fa al paper que se li ha atorgat com a objec- 
te d'estudi, com per les perspectives des de les quals s'ha abordat o per les inter- 
pretacions que s'hi han fet. L'any 1953 Weinreich qualificava les alternances 
d'aspectes marginals en l'estudi del contacte de llengues, riecessBriament supedi- 
tades a un canvi contextual i impossibles dins d'una mateixa oració. Contra tots 
els pronostics de Weinreich, l'alternanqa de codis és un dels fenomens de con- 
tacte de llengues que ha generat més interes entre els investigadors dels anys 60 
enqa, i se n'ha ressaltat el fet que se'n produeixen moltes a l'interior de l'oració i 
que no sempre s'expliquen pel context més immediat. 

1. Aquest estudi s'inscriu en el projecte ((Contacte i reproducció lingüístics: famílies, escoles i 
ecosistemes soci ocult ur als)^, del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la 
Universitat de Barcelona (CUSC-UB), que ha gaudit del suport dels projectes PS95-0090 i PB97- 
1175 del Ministeri d'Educació i Cultura, i de l'ajuda del Servei d'Ensenyament del Catala del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Agraeixo els comentaris i suggeri- 
ments que E. Boix i X. Vila han fet a una primera versió d'aquest article. 



Després de Weinreich, i des d'una perspectiva social, els primers investiga- 
dors que analitzen el comportament lingüistic en comunitats plurilectals consi- 
deren que les practiques lingüístiques de cada parlant poden predir-se d'acord 
amb les normes d'ús lingüístic que regeixen el comportament col.lectiu en cada 
context. En aquest marc, en que s'inscriuen els models de diglossia de Ferguson 
(1959) i d'ambit d'us de Fishman (1965), l'especialització de funcions de cada 
varietat lingüistica s'hi descriu com a natural i acceptada per tots els membres 
de la comunitat, sense tenir en compte que sovint és provocada i10 mantinguda 
mitjanqant el poder i la fossa, i que el consens pot ser feble o inexistent entre els 
parlants. A més, no es dóna opció a l'ús alternat de dues varietats en un mateix 
context, al canvi de pautes d'us al llarg del temps, ni a la substitució lingüística. 

Amb l'entrada de la sociolingüística interaccional a l'estudi dels fenomens de 
contacte de llengües, el pes que fins ara s'havia atorgat als factors externs al parlant 
es trasllada a la capacitat de decisió individual. Des d'aquesta optica, el comporta- 
ment lingüistic no és el resultat d'una estructura exterior abstracta, sinó que respon 
a la capacitat dels individus de fer ús dels recursos socials i lingüístics de que dispo- 
sen per reproduir, crear i transformar les estructures i les relacions socials. 

Blom i Gumperz (1972) són els primers a identificar alternances no previstes 
pel context immediat: amb el terme alternansa de codi situacional descriuen 
alternances que permeten redefinir el tipus de relació entre els parlants (per 
exemple, assenyalen que s'ha passat de parlar de qüestions formals a temes quo- 
tidians), i qualifiquen de metaforiques les que transmeten significat social i s'u- 
sen per aconseguir efectes comunicatius especials (accentuar la solidaritat entre 
parlants, emfasitzar l'estatus d'un dels interlocutors, etc.). Anys més tard, 
Gumperz (1982) proposa analitzar les alternances com a apunts de contextualit- 
zació, és a dir, com a elements que permeten als parlants d'assenyalar i als oients 
d'interpretar el missatge, i mitjanqant els quals els individus construeixen el marc 
(context) en que es desenvolupa l'activitat. També elabora una llista de sis fun- 
cions que pot exercir l'alternan~a: (a) citació de paraules d'altri; (b) especifica- 
ció del destinatari; (c) interjecció; (d) reiteració; (e) qualificació del missatge, i 
(0 personalització vs. objectivació. 

Una de les crítiques a la classificació de Guinperz i a d'altres que proposen 
diversos investigadors arriba de la ma d'Auer (1991). Segons Auer, cada alter- 
n a n p  és una eina de construcció del discurs, que només es pot comprendre dins 
del context en que s'ha produi't i, per tant, no s'ha d'analitzar d'acord amb una 
llista de funcions previament fixades sinó com a apunts de contextualització. 
Malgrat el pas endavant que van significar l'entrada dels plantejaments interac- 
cionals a l'estudi de l'alternan~a, poques vegades es va tenir en compte que els 
efectes comunicatius que persegueixen les alternances conversacionals sovint 
tenen l'origen en les normes i l'estructura socials més amplies. 

En els models teorics que han pretes superar aquestes limitacions, l'ús lingüís- 
tic es planteja com el producte tant de les restriccions que imposen les estructu- 
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res macrosocials com de la llibertat d'actuació de cada individu: segons el model 
del mercat lingüístic de Bourdieu (1982)' l'ús de la llengua s'explica pels recur- 
sos amb que l'individu entra en la competició social i per la posició que hi vol 
aconseguir; en el model del marcatge de Myers-Scotton (1993)) el comporta- 
ment lingüístic depen de fins a quin punt el parlant vol mantenir o modificar el 
conjunt de drets i obligacions no marcats entre els participants en la interacció; 
amb la noció de xarxes socials, són les relacions socials de l'individu el que con- 
figura els usos lingüístics (Li Wei 1994)) i, en la comunitat de practiques, al10 
que explica els usos lingüístics es la (forma de) participació en comunitat de 
practiques concretes: hi te un paper l'individu -pot decidir, modificar o man- 
tenir (la manera de) participar-hi-, pero qualsevol intent de diferenciar-se'n i 
els recursos compartits nomes tenen sentit en l'entitat supraindividual de la 
comunitat de practiques (Meyerhoff 2002). 

Des d'un punt de vista estructural, l'estudi de l'alternanqa s'han centrat, entre 
d'altres, en dos aspectes que son d'especial interes per a aquesta investigació. 
D'una banda, en les dues possibilitats de lectura de l'alternanqa, aixo es, seqüen- 
cial (com a fenomen de juxtaposició de codis) i insercional (com a introducció 
de fragments en un codi en el marc d'un altre codi). D'altra banda, en els crite- 
ris que permeten diferenciar els manlleus de les alternances monol&xiques: els 
investigadors amb una concepció lineal de la llengua postulen que el manlleu 
adopta la morfosintaxi de la llengua receptora, mentre l'alternanqa, que implica 
l'activació d'un codi nou, manté la de la llengua donant (Poplack, Sankoff i 
Miller 1988); en canvi, els que adopten una visió insercional, sostenen que la 
frontera entre aquests dos fenomens es el grau de penetració (estabilitat i10 difu- 
sió) en la llengua receptora (Myers-Scotton 2002). 

1.1. La tria i l'alternanqa de codis a Catalunya 

A Catalunya, al llarg del segle XX i com a consequencia de les successives eta- 
pes de dictadura i repressió lingüística, es va anar instaurant la norma de con- 
vergencia al castella, segons la qual els catalanoparlant se serveixen del catala en 
les interaccions intragrupals i s'adrecen als castellanoparlants en castella, mentre 
que els castellanoparlants poden usar el castella independentment de la llengua 
de l'interlocutor. Al costat d'aquesta norma, hi havia altres tries possibles, com 
ara l'ús del catala en les interaccions intergrupals, que, amb l'arribada de la 
democracia, es van fer més freqüents i evidents. 

Una de les primeres recerques sobre tries lingiiistiques a Catalunya es la de 
Calsamiglia i Tusón (1980) a joves del barri de Sant Andreu de Barcelona el 1978. 
En la recerca, les autores observen que les pautes tradicionals d'ús persisteixen, 
tot i que ja s'entreveu un inici de trencament de la norma per part dels catalano- 
parlants que se senten amb el ((dret a expressar-se i ser entesos)) en catala (1980: 



75). En relació amb les funcions de l'alternanqa, detecten comportaments dife- 
renciats segons la llengua familiar dels parlants. Els catalanoparlants, tots bilin- 
gües actius, alternen al castella majoritariament per adreqar-se a un interlocutor 
castellanoparlant, peso també per citar paraules d'altri o per aconseguir expressi- 
vitat (l'ús del castella té un valor simbolic ja que s'associa a esferes d'activitat com 
l'escola o el govern, on és la llengua hegemonica). En canvi, els castellanoparlants, 
la majoria bilingües passius, mai no alternen al catala en funció del receptor, peso 
sí fan alternances per fer referencia a aspectes de la cultura catalana. 

La recerca condu'ida per Woolard (1992) sobre comportament i identitat 
entre 1979 i 1980 a l'area metropolitana de Barcelona (AMB) confirma algunes 
de les observacions anteriors. En les interaccions intragrupals, l'ús d'alternances 
hi és un fenomen poc freqüent (segurament perque es pot interpretar en termes 
d'identitat etnica),' i es dóna més entre catalanoparlants que entre castellano- 
parlants. Els catalanoparlants canvien de codi per citar castellanoparlants, per 
reproduir dites populars en castella, i per aconseguir un efecte humorístic mit- 
janqant la imitació de dialectes concrets del castella, perd no per indicar un canvi 
de tema ni per evocar connotacions d'autoritat, formalitat o distancia (a diferen- 
cia del que observaven Calsamiglia i Tusón). En les interaccions intergrupals la 
tria lingüística depen de la identitat de l'interlocutor: se segueixen les pautes d'a- 
daptació al castella amb qualsevol destinatari desconegut o reconegut com a cas- 
tellanoparlant. Els intercanvis bilingües, en que cada interlocutor fa servir la seva 
llengua familiar o d'ús habitual, gaudeixen de f o r ~ a  acceptació en les opinions 
populars, tot i que rarament es duen a la practica. 

Ja a l'inici de la decada dels 80 (1983-85), amb l'extensió del catala a l'ensen- 
yament, Tusón (1991) detecta un canvi en la funció principal de l'alternanqa. 
Ara ja no només assenyala un canvi de destinatari, sinó que també l'usen els cas- 
tellanoparlants per situar el marc interaccional en un context formal, de manera 
que empren el catala en les activitats academiques i reserven el castella per indi- 
car solidaritat i informalitat. 

L'estudi de Boix (1993) sobre els usos lingüístics de joves de 1'AMB que parti- 
cipaven en cursos de formació de monitors d'esplai (1987-88) reafirma les 
tendencies de comportament ja detectades en les comunicacions intragrupals, 
aixo és, un ús majoritari de la llengua familiar comuna i una major freqüencia 
d'alternances en la parla dels catalanoparlants. En les situacions intergrupals, 
observa un marge més ampli de llibertat d'actuació: la norma de convergencia al 
castella conviu amb una altra que afavoreix 1'6s del catala en contextos que li són 
favorables (per exemple, el marc del curs de monitors d'esplai, activitat perce- 
buda com a institucionalitzada i associada al catala). En qualsevol cas, en les inte- 
raccions interetniques, ((triar la llengua aliena al grup propi no vol dir trair-lo), 
(1993: 205). 

A la practica, el marge de llibertat d'actuació assenyalat a Boix es tradueix en 
un relaxament de la norma d'adaptació al parlant castellanoparlant i en un major 



us del catala com a llengua base de les interaccions, pero no necessariament en 
un augment de les converses bilingües, tendencia que també detecten Pujolar 
(1993) i Nussbaum (1992). Anys més tard, un estudi sobre identitats de genere a 
joves de barris treballadors de Barcelona entre 1992 i 1993 va permetre a Pujolar 
(1997) extreure algunes conclusions sobre les associacions de cada una de les 
llengües que emergeixen en el discurs d'aquest col-lectiu: el codi propi s'associa 
al castella, i el codi alie al catala; en castella augmenta l'entusiasme i la implica- 
ció del qui parla, les veus catalanes tendeixen a tornar-se eixutes, planes i objec- 
tives. La majoria d'alternances lingüístiques que produeixen tenen finalitats esti- 
lístiques: en catala es representen les figures autoritaries de l'escola, les idees rela- 
cionades amb el nacionalisme catala o les actituds no masculines; en canvi, el 
castella és la llengua de la policia i de les opinions anticatalanistes. 

Les investigacions sobre l'impacte, en infants i preadolescents, de l'adopció 
del catala com a llengua vehicular de l'escola prenen relleu sobretot a la decada 
dels 90. En la recerca de Vila i Moreno (1996) sobre els usos lingüístics de l'a- 
lumnat de 5e i Se d'EGB d'una escola de Santa Coloma de Gramenet el 1991-92, 
s'observa que els usos lingüístics de l'alumnat tenen poca relació amb l'ambit 
d'us, pero estan forqa condicionats per la llengua familiar del parlant i del desti- 
natari, i per l'estatus de l'interlocutor (mestres o companys). Entre l'alumnat 
preval la norma de convergencia al castella, que l'autor anomena de subordina- 
ció del catala; amb els mestres, els infants s'hi relacionen majoritariament en 
catala, comportament que ha condui't l'autor a parlar de la versió escolar de la 
norma de subordinació del catala. En el discurs, els infants produeixen alternan- 
ces que transgredeixen la tria no marcada en funció de l'interlocutor: algunes 
d'aquestes alternances són lícites o tradicionals (estratkgia per expressar una 
segona veu, per superar deficiencies lingüístiques o per crear jocs lingüístics), 
altres constitueixen transgressions ilalicites de la tria (llargs fragments en castella, 
usats per oposar-se als mestres i a la seva autoritat). 

El curs 1.995-96, Unamuno (1997) analitza les interaccions a l'aula entre mes- 
tra i alumnat en una escola d'immersió del Gornal (Hospitalet del Llobregat). 
En aquest context, l'alternanqa funciona com a apunt de contextualització per a 
l'establiment de diferents esdeveniments comunicatius dins de l'aula. En els 
esdeveniments programats amb finalitats metalingüístiques, tant la docent com 
els infants usen el catala. En els esdeveniments programats amb finalitats expli- 
catives i de contingut, el comportament de la mestra i el dels infants divergeix: 
la mestra parla en catala tot i que alterna al castella quan creu que la comprensió 
del seu missatge perilla, i l'alumnat hi participa en castella. En els esdeveniments 
no programats, tots els participants usen el castella. 

El repas que acabem de fer als estudis sobre tries i alternances de codi a 
Catalunya permet extreure algunes conclusions pel que fa a l'evolució de les pau- 
tes de comportament durant les ultimes decades. En els intercanvis comunica- 
tius amb participants de diferent llengua familiar, continua aplicant-se la norma 
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de convergencia al castella o de subordinació del catala, tot i que de manera més 
laxa i flexible; la norma bilingüe, forqa acceptada socialment, gaudeix d'escassa 
aplicació practica. En el marc escolar, la comunicació entre alumnat i professo- 
rat es resol majoritariament en catala, independentment de la llengua familiar 
dels infants, fet que ha conduit a parlar de la versió escolar de la norma de subor- 
dinació. L'alternanqa de codis, en principi més freqüent en el discurs de catala- 
noparlants (segurament perque tenen mes competencia lingüística en la segona 
llengua), es va estenen en la parla de castellanoparlants (que, a mesura que s'a- 
dopta el catala com a llengua vehicular de l'ensenyament, veuen com augmenta 
la seva competencia en aquesta llengua), i les funcions discursives més habituals 
que adopta són les d'especificar el destinatari, la citació de paraules d'altri o la 
incorporació d'expressivitat. Les alternances per raons situacionals o per canvi 
de tema no són significatives. 

2.1. Objectiu de l'estudi 

L'estudi que presentem en aquest article forma part d'una investigació més 
amplia, l'objectiu principal de la qual es analitzar les practiques lingüístiques 
dels infants de Catalunya al final de la decada dels 90.3 En aquest article ens cen- 
trem en un aspecte concret d'aquestes practiques, les alternances de codi i, més 
particularment, en les funcions que adopten aquestes alternances en un context 
quasi informal, dins de l'horari escolar pero fora de l'aula, l'hora del pati. 

2.2. Sector objecte d'analisi 

Per a l'elaboració de l'estudi s'han recollit dades (declarades i observades) 
sobre els coneixements i usos lingüístics d'infants i joves d'l l a 12 anys de 43 
escoles de tot Catalunya, tret de la Vall d'Aran.4 Les escoles s'han triat en funció 
de tres criteris: 

3. Vegeu una síntesi de les primeres conclusions d'aquest projecte a Vila i Vial 2002a, 2002b, 
2003; Vila, \'¡al i Galindo 2002. 

4. La Vall d'Aran s'ha deixat al marge per la seva especificitat idiomatica. D'altra banda, cal 
tenir en compte que el disseny original de la investigació preveu analitzar les dades de 52 escoles; 
tanmateix, i per raons de temps i d'operativitat, en l'estudi que presentem aquí nomes se n'analit- 
zen 43. El corpus va ser recollit entre els cursos 1995-96 i 1997-98; l'autora del present estudi va 
entrar a formar part de la investigaci6 durant el procés de transcripció de les dades orals. 
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(a) la condició lingüística ambiental (CLA), aixb és, la preskncia ambien- 
tal de catal2 en la zona on s'ubica l'escola, que s'ha codificat d'l a 5, 
de menys a més coneixement de catala oral segons el cens lingüístic de 
1991, 

(b) la condició lingüistica de la dockncia (CLD), o llengua (o llengües) 
vehicular(s) de l'ensenyament en cada escola, que adopta els valors 1 
(escoles que se serveixen majoritariament del catala) i 2 (centres que 
imparteix l'ensenyament part en catala part en castell&), i 

(c) la condició lingüística del centre (CLC), o composició demolingüísti- 
ca de cada escola en funció de la llengua familiar de l'alumnat, codifi- 
cada segons el percentatge d'alumnat catalanoparlant que hi assisteix 
(1 = menys d'un 30%, 2 = entre un 30% i un 70%, i 3 = més d'un 
70%). 

2.3. Recollida i tractament de les dades 

La recollida de dades s'ha dut a terme en tres fases, i ha implicat l'administra- 
cio de qüestionaris per obtenir informació sobre els usos lingüístics de l'alum- 
nat a la llar i a les xarxes socials, l'aplicació &eines estandard per avaluar la com- 
petkncia lingüística oral en catala i castella, i l'enregistrament &interaccions en 
situacions informals. Per a la tercera fase de la recollida de dades, aixb és, l'ob- 
tenció de mostres de parla, es va demanar a tres infants de cada escola (un de 
catalanoparlant, un de bilingüe familiar catala-castella, i un altre de castellano- 
parlant) que s'amagués una gravadora sota la roba durant l'estona &esbarjo. 

Les dades declarades en els qüestionaris i els resultats obtinguts en les proves 
de competkncia han estat tabulats i tractats estadísticament mitjangant el pro- 
grama SPSS. De cada un dels enregistraments se n'ha seleccionat 15 minuts, que 
han estat digitalitzats i emmagatzemats en suport cd-rom. Els fragments selec- 
cionats s'han transcrit segons el mktode de transcripció de dades orals del 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (Payrató 1996, 
Oller et al. 2000), i com a unitat basica de segmentació s'ha emprat el torn de 
parla. Cada torn de parla s'ha codificat tenint en compte diverses variables, d'en- 
tre les quals cal destacar, com a més rellevants per al present estudi, la llengua 
del torn de parla, la llengua familiar de l'emissor i del destinatari, i, en el cas que 
un torn de parla constitueixi una alternanga de codi, alguns aspectes relatius a 
aquesta alternanga: el punt en que té lloc (a l'interior &un torn o entre torns), la 
direcció de les llengües (de catala a castelli, de castella a anglks, etc.) i la funció 
(citació de paraules d'altri o canvi de destinatari, per exemple). Com en les dades 
declarades, el tractament estadístic de les transcripcions s'ha realitzat mitjangant 
I'SPSS. 

Les alternances s'ha analitzat des d'un punt de vista seqüencial: seguint els 
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plantejaments de Heller (1996, 594), s'ha considerat que es produeix una alter- 
nanTa cada vegada que un mateix parlant adopta una varietat diferent en el 
transcurs de l'estona del pati analitzada. Així doncs, la inclusió d'un fragment 
d'una can@ en angles en el discurs provoca dues alternances: una representada 
pel pas del catala o castella a l'angles, i l'altra pel retorn al catala o castella des- 
prés d'haver cantat la c a n ~ ó .  Per diferenciar les alternances monolexiques dels 
manlleus s'ha seguit el criteri d'us: els items que produeixen més d'un infant 
d'escoles diferents o que han estat documentats en altres estudis s'han conside- 
rat manlleus, mentre que els que apareixen de manera esporadica en els nostres 
materials i no s'han trobat en cap altre corpus s'han codificat com a alternances. 

2.4. Resultats 

El corpus que s'ha pres com a base de la recerca consta de 23.847 torns de 
parla (corresponents a 25 hores de conversa). Si s'eliminen els torns de parla d'a- 
tribució dubtosa a una llengua,5 els fragments codificats com a irrellevants (riu- 
res, fragments inintelaligibles o crits) i els noms propis, el material analitzat es 
redueix a 18.934 torns de parla. S'hi han identificat 1.212 alternances, la majoria 
de les quals es produeixen entre torns (937, que constitueixen el 76% del total 
d'alternances), i la resta a l'interior d'un torn (290, el 24% restant). 

D'acord amb la llengua familiar dels parlants que produeixen les alternances, 
s'ha observat que els catalanoparlants són els que en produeixen més, seguits, 
per aquest ordre, dels bilingües familiars i dels castellanoparlants (taula 1). El 

Taula I .  Relació entre les alternances i els torns de parla produi'ts 
per cada grup de llengua familiar. Xifres absolutes i percentatge& 

Toms sense alternaqa Toms que contenen una o 
- - - - rn es altemances -- 

Castellanoparlants 4.990 3 72 
93.196 - - 6.99.6 

Bilillgües familiars 1.721 165 
91 ,?''o 8,7'/b 

Catalanoparlants 3.282 393 
89.3' a 10.7% 

5. Són torns breus com ara si, no, ia esta (aquest darrer en les varietats dialectals i10 socials en 
que a i e atones no es neutralitzen), que podrien atribuir-se tant al catala com al castella. 

6. No s'han comptabilitzat els torns produ'its per individus dels quals no es coneix la llengua 
familiar ni els torns d'atribució dubtosa a una llengua, els fragments inintel.ligibles I els noms pro- 
pis. 



grau de significació obtingut en la prova estadística khi quadrat de Pearson 
(0,000) és clarament inferior al risc d'equivocar-se del 5% que se sol admetre en 
ciencies humanes i socials (- = 0.05), i aixo permet afirmar que les diferencies 
detectades entre els tres grups són significatives i no degudes a l'atzar. 

Pel que fa a la funció discursiva que exerceixen, s'han classificat en 9 grups, 
com s'observa al quadre 1. 

Quadre 1. Les funcions discursives de l'alternanqa en el corpus. 
Xifres absolutes i percentatges. 

mus D'ALrnRNrnCA - 
ALT a causa de I'interlocdor 565 46.62 

eittw ~gimls dr4  
unli., @I n~stre/a 42 
n n d  la ~izvestigadoi a 19 
con2zntaiz.s (pern si i??ntei.s/gi~nvndora) 2 7 
acostnn?.@?zt 2! 

ALT per expressar una segona veu 218 17,95, 

cmzgd ii.5 
jectl < I X !  30 
! efi'crlsr1~~~10 9 
.fiagineizts pi%7giiatiw TV 4 
wfing?8~@i~ts pel licriln 3 
tltoi pel licirln d 
c~piesszonscJeis ~mst i z s  6 

ALT per inco~porar expressivitat 66 5.45 
ALT per (manca de) co~npetellcia 66 5.45 
ALT per inercia 46 3.80 
ALT per insistencia 34 2,81 
ALT per influencia del context escolar 1 0 0,83 
ALT per inco~yorar efectes 16dics 7 0.58 
ALT per calvi de tema I' redefinició de la relació 7 0.58 
Dubt6s (per manca de context) 60 3.95 
dtibtos 127 10.48 
lapsus 8 0.66 
TOTAL 1212 100,OO 

Les tres darreres files del quadre, que no compten amb un apartat específic 
en les següents seccions, corresponen a alternances que cal atribuir a lapsus lin- 
güístics, i a canvis de llengua dels quals no s'ha pogut determinar la raó, ja sigui 



260 T R E K ~ L L S  DE SOCIOLIUGUISTICI CITALIUI  • 18 • 
- -  

per manca d'informació del context (no coneixem el destinatari o els fragments 
de conversa anteriors i/o posteriors són inintel.ligibles), perque ha estat impos- 
sible classificar-10s clarament en una o altra funció, o bé perque no hi ha cap 
motiu aparent que afavoreixi l'alternanqa (és el cas d'infants que juguen indis- 
tintament en catala i castella). 

2.4.1. Alternanqa a causa de l'interlocutor 

D'entre totes les funcions discursives que l'alternanqa de codis exerceix a les 
hores del pati analitzades, la més freqüent és la d'adaptació al destinatari. En les 
alternances a causa de l'interlocutor s'han diferenciat les que es produeixen entre 
iguals, és a dir, entre companys de l'escola, i les provocades per un canvi en l'es- 
tatus dels interlocutors, aixo és, les que es donen quan l'infant passa a adreqar-se 
a un membre de l'equip docent o a la persona encarregada del treball de camp 
de la recerca. 

En les 454 alternances de codi que es produeixen entre iguals, els parlants can- 
vien de codi segons la llengua familiar del destinatari o la llengua habitual de 
relació entre ells. La norma tradicional de convergencia al castella és encara 
vigent al final de la decada dels 90, com s'observa a l'exemple 1. CAR (castella- 
noparlant) s'adreqa en castella tant a LID (catalanoparlant) com a I B 0  (bilingüe 
familiar), mentre que LID i IB0 parlen entre elles en catala i alternen al castella 
per adreqar-se a CAR. Al final de la conversa I B 0  demana a les altres dues com- 
panyes d'acompanyar-les, i ho fa en castella perquk la presencia de castellano- 
parlants en grups lingüísticament mixtos afavoreix l'ús del castella. 

( l ) 7  32A [322] torns 349-363 

LID 1130 e 
CAR LID S 
IB0  LID C 

LID CAR S 
C,SR LID S 
LID CAR S 
CAR LID S 
LID IB0 C' 
IB0  LID D 
LID IB0 

CAR 
CAR LID S 
LID CAR S 
C A R  LID S 
IB0 L1DtC.R S 
C A R I B 0  S 

- 

va anem: 
{(AC:) son ,n)areci&as a las tle la L.41- no.') (icites r1yrecnAe~i 
es que rrilra: ara a q ~ i  et fas aixi- i no et caus\ [i en canvi aquí fas així:_ 
I] ja esta\% 
[l primero las col~~pse  yo- eh-] 
ah si,' [2 no creo'] 
{('Ai') [2 h o i ~ ~ b r e ]  ciaro') 
(...) vale vale- va[3le:,] 
[3 eh] que jo tire les vaig co111p1.a~ abans q i e  la LAI- 
ell! 
aquestes son les meues- 
(...) las lleve clos semanas alries {(O?) que el,) 
(...) {(EXH) yai) 
se nle esta cayendo', valnos', 
si ,  valllos a-- vair~os al lavabo u11 ~rloi~~ento- eh; 
(. . ,) os ac~myai io '~  
vale'i 

7. Tots exemples presentats segueixen la mateixa estructura. A la capqalera, s'hi inclou el núme- 



Tanmateix, la norma tradicional de convergkncia al castella ja no és 1'6nica 
que preval. Els castellanoparlants també adopten el catala per adreqar-se als cata- 
lanoparlants, i, fins i tot, i especialment en escoles amb una preskncia elevada de 
catalanoparlants, la minoria de llengua familiar castellana parla en catala entre 
ells. Les converses bilingües, en que cada un dels interlocutors parla en la seva , 
llengua familiar, no són freqüents (en tot el corpus se n'han comptabilitzat 3 o \, 

4)) el més habitual és que el parlant s'adapti a la llengua que ja ha utilitzat l'in- 
\ 

terlocutor o que, després d'una breu negociació, l'interlocutor adopti la llengua 
emprada pel parlant. 

Els comentaris que produeix el parlant per a si mateix o per a l'aparell enre- 
gistrador també generen alternanqa. Quan els comentaris són valoracions que 
tenen com a destinatari el mateix parlant acostumen a ser en la llengua familiar 
de l'emissor, en canvi, quan aquest comentaris s'emeten amb la finalitat que la 
persona que els ha posat la gravadora sapiga que esta passant a l'exterior, solen 
ser en catala. El següent fragment (2) és un exemple paradigmhtic d'aquest segon 
cas. PAT (castellanoparlant) i RTA (bilingüe familiar) discuteixen en castella: la 
primera vol que l'altra li expliqui perquk la investigadora l'ha cridat abans, i RTA 
no vol dir-li que duu una gravadora amagada. Per tal que quedi clar que no ha 
dit res sobre "el seu secret", ho comenta en veu baixa i en catala a la gravadora, i 
aixo provoca un canvi de llengua. 

(2) 40B L4221 torns 121-127 

P.4T RTA S hi por qtd me lias dicho- que {(P>.)(??) 110 hga a nadie- que xx) 
RTA PAT S {(P)(ii~tei~ogativa)no te 10 puedo decis-) 
PAT RTA S {(P) por qtie-} {(P) por que-} 
RTA PAT {(P) porque no puedo decíite10'~) {(DC) ay- ya veras la profe-} me va a iua td  

[@avi DTA no 1% 11e dit1 {(P) no l'hi he dit\) 
PAT RTA S peso por que no ine 10 puedes decir- 
RTA PAT DTA {(P)(@) porque 110'~) 

Un cas particular d'alternanqa per raó de l'interlocutor es dóna quan el par- 
lant vol captar l'atenció del destinatari, per aconseguir un canvi de comporta- 
ment o d'actitud en aquest, com s'observa en l'exemple 3 protagonitzat per dues 
amigues que sempre es relacionen en catala. En un moment determinat de la 
conversa TER (catalanoparlant) es passa al castella per aconseguir que MAR 

ro d'escola (32) i el codi de la cinta (A), les CLA, CLD i CLC de l'escola (1 12), els torns de parla de 
cada transcripció en que comenqa i acaba el fragment, i, si escau, informació sobre el context en 
que apareix el fragment i els interlocutors. Les dues primeres columnes contenen els codis del par- 
lant i del destinatari, respectivament, la tercera columna correspon al codi de llengua de cada torn 
de parla (DTA = alternanqa a l'interior de torn; C = catala; S = castella; A = angles; etc), i l'última 
columna recull el contingut lingüístic del torn de parla. Per als criteris i codis de la transcripció 
consulteu Oller et al. (2000). 



(castellanoparlant) deixi d'adreqar-se a altres companys i li faci cas a ella. En 
aquest i altres casos similars el parlant s'adapta a la llengua familiar del destina- 
tari per acostar-s'hi, fa una concessió a la llengua familiar de l'interlocutor en 
detriment de les normes d'ús lingüístic vigents entre ells. 

(3) 42A [423] torns 13-21 

h.lA EST C {(DC) EST-: nula- et solla algo fanullal- d'alul- ( ) el p la tn i l~~ 
R 
EST h14  D ( ) xx 

R 
TER MA C' ( enr ta tul ilral la pams- 

R 
M.4 DIV C que jugliem amb aq~~ella- qttc ~ i o  fa riial- (.. ) aquestes piqueli\ 
R 
TER M.4 S Tio- me llace rui daiio la barriga- M ~ K _  (. . j {(DC)(P) ojo- cpe lile has tocado 

R el apalato':) 
MA TER C (,.,) t'lia tocat al aparato- 
R 
TER MA (2  ((P)C?) sis) /(P)(9'?) ía)ilenl a jugar-) 

R 
MA TER (I (a)rrelrt a jugal-lu i 
R 
TER M-4 (J (ainem a p- -- ailib les tie c111cl~1e- i iliel11 que a - pociem canta-la cai1i.o de 

R l'elefallt! {(P) onle ) 

Les alternances provocades per un canvi en l'estatus de l'interlocutor mos- 
tren unes pautes forqa semblants. Quan l'alumnat passa a adreqar-se a un mes- 
tre o a la investigadora després d'haver parlat amb un company, la direcció de 
l'alternanqa sempre és del castella al catala (llevat d'un sol cas, que es dóna en el 
sentit contrari). I, a la inversa, quan l'interlocutor deixa de ser un adult relacio- 
nat amb el món academic i passa a ser un company d'escola, l'alternanqa sem- 
pre es produeix del catala al castella. Cal recordar que només s'han analitzat els 
torns de parla que constitueixen una alternanqa i que, per tant, les pautes de 
comportament assenyalades no impliquen que l'alumnat sempre parli en catala 
a l'equip docent i investigador i en castella als companys. Ben al contrari, s'em- 
pren ambdues llengües per a tots dos tipus d'interlocutors; tanmateix, quan el 
pas d'un interlocutor a l'altre origina alternanqa, aquesta sempre adopta la 
mateixa forma. 

2.4.2. Alternan~a per expressar una 2a veu 

La segona funció discursiva més freqüent de l'alternanqa en el context socio- 
lingüístic estudiat és la d'expressar una segona veu. S'empra basicament per citar 
mots d'altri, ja sigui dels companys, dels pares, dels mestres o de la investigado- 
ra. Generalment, els intercanvis comunicatius amb mestres i amb la investiga- 
dora es reprodueixen en catala, i aquesta és també la llengua en que l'alumnat 



LES FUNCIONS DISCURSIVES DE L'ALTEWANCA DE CODIS ALS PATIS ... MIREIA GALINDO SOLE 263 

cita les seves intervencions en una conversa amb docents, fins i tot abans que 
s'hagin produi't. En el fragment 4 es recull com ZAI i RTA planifiquen que diran 
al mestre: 

(4) 17A 1221 j torns 225-236. ZAI és castellanoparlant i RTA catalanoparlant 

ZAI RTA S {(??) xxi al IIIWO-} le decimos al profesor- 
RTA ZAI S el qtié: 
ZAI RTA DTA le &ces\ pode~ti pujar a-- al ~ n t x  aquell- 
RTA ZAI C al ix~~x- 
ZAI RTA S le digo yo\ 

(al cap d'zti7a estona, ZAI és davant del iilestrei 
ZAI PRO C poden; pujar al ~lllu- {(??) podei~l estar al ~ t~ tu - j  

L'alternanqa com a eina per expressar una segona veu és especialment pro- 
ductiva en la narració d'acudits, com en la de l'exemple 5, on les veus del narra- 
dor i dels personatges van alternant al mateix temps que es canvia del castella al 
catala. 

(5) 43B [423] torns 109-136. ALE és bilingüe familiar; de MOR no es coneix la llengua familiar. 

ALE MOR 
MOR ALE 
AKQ 
MOR ALE 
ALE MOR 
MOR ALE 
ALE MOR 
MOR ALE 
ALE MOR 
MOR MOR 
ALE MOR 
MOR ALE 
ALE MOR 
MOR ALE 

ALE MOR 
MOR ALE 
ALE MOR 

ALE/MOR 
MOR ALE 
ALE/MOR 
MOR ALI3 
ALE &IOR 
MOR ALE 
ALE MOR 
MOR ALE 
Dnr  
MOR ALE 

DTA {@)(Elr) ei:- MOR- el cl$ste:\) tlle olisfi the clust\ 
DTA all- [&e clust/] perq~tc vols el the clust- h1 ara- 
D [xx:','] 
D buleno- 
S el clusto! 
C és- so11 dos netts- 
I lux- uix- lux- 
C [i:-] 
S {@) [eh:::-] que tne cipo\habla- (..) [habla-]) 
1 lxx-I 
S (. .) liabla- uix- 
DTA va hucar el teltfoti- 1101 i $'hi posa- gol:\ &ut- oyc- esta iu padre-no! 
S {(E\') est6 h~ papi:-) 
DTA es- -- esta h~ padre- llot esta ht macte- no\ esta hx lie:r~laua- no\ qué esta11 

hacienclo- tss:- tlle estiu1 buscando\ {(a) ho entens o no-) 
C que- 
S tne estat1 bt~scauclo'~ 
DTA {(a) all-) 11ura- (...) jo IUI- (...) te n'explico dos\ Iu lla tm senyor botratxo- 

que va client- va h-i~caiit pel pis- {(E\') e- -- esta h~ padre-) &ut- sí\ xxx\ 
es- .- IUI altix X- {(El') esth h~ pacte-) i diu- sí! Iu1 altre &u- {(E\') est4 hr 
pacirc-)i &II- no:; pues deto ser yo! 

1 @@@ 
S {(e) h~ p a t e  xxx\) 
I @@@ 
C thas entes aquest- o no\ 
C qru11- 
S te estall boscando\ 
C que esta11 fe::tlt- (...) alio- 11oÍ 
S no:\ que me estuu b~wcando\ 
I xxxx 
DTA k ~ e ~ r o -  al10 que cti11- e-- esta tu padrc- no\ est4 h~ hemlatla-no\ os6 ht 

madre- no\ 10 que pa-- y donde estan- {(F') me estim b~tscaudo\) 
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La funció d'expressar una segona veu també permet reproduir fragments d'a- 
nuncis, frases característiques de certs programes de la televisió, sobretot series 
infantils (per exemple, Núvol kinton, vine'm a buscar!), expressions habituals 
en pel.licules (apunten, y fuego! Un, dos, tres, se rueda, toma veinticinco; sen- 
yores i senyors, con ustedes...), títols de pel.licules (El paciente ingles o El Rey 
León),8 un conjunt d'expressions en catala emprades freqüentment pels mestres 
i que després els alumnes repeteixen quan s'adrecen als seus iguals (a dinar, cap 
a classe, passa-l'hi (la pilota) als companys), o imitar un locutor de radio o tele- 
visió en la retransmissió d'un partit de futbol (tiró desde su casa y el balón entro 
por el...). 

A més, són forqa freqüents les alternances provocades per la lectura dels mots 
d'un cartell o d'un tríptic, i per canqons. En aquestes darreres, l'amalgama de 
llengües en joc creix i la dicotomia catala-castella s'obre a l'angles, sobretot, pero 
també al frances: de les 11 5 alternances a causa d'una can@, 76 donen cabuda a 
l'angles i 5 al frances;g en 9 el pas d'una llengua a l'altra la motiva una canqó en 
castella, i en les 25 restants una c a n ~ ó  en catala. Cal tenir present aquesta darre- 
ra xifra perque en molts centres l'únic catala que se sent a l'hora del pati es el que 
prové de les canqons (de l'himne del Barqa, de grups de rock catala, de dibuixos 
animats i de canqons populars). Pero fins i tot les canqons populars en catala es 
tradueixen: en una escola situada al districte de Sant Martí de Barcelona, amb 
menys d'un 30% de catalanoparlants, es canta l'eixarranca amb f o r ~ a  fragments 
tradu'its al castella. 

L'alternanqa per expressar una segona veu s'observa en el discurs de l'alum- 
nat de totes les tipologies de llengua familiar i, en general, el pas d'una veu a l'al- 
tra coincideix amb un canvi de llengua amb una exactitud mil.limetrica. Només 
s'ha detectat un cas d'arrossegament (produ'it per un bilingüe familiar), en que 
la partícula introductoria de la cita es en la mateixa llengua que la cita i no en la 
que es fa parlar al narrador. 

2.4.3. Al ternan~a per incorporar expressivitat 

L'alternanqa per incorporar expressivitat esta estretament relacionada amb 
certes fórmules o expressions que, quan es pronuncien en una determinada Ilen- 
gua (generalment castella), duen associada una carrega d'emotivitat, sonen més 
agressives, o introdueixen en el discurs certs matisos que en un altre codi no 

8. El títol original de les pel.lícules que se citen es en angles, i totes han estat doblades al catal& i 
emeses en aquesta llengua per televisió. Malgrat aixo, sempre se'n cita la versió en castellh. 

9. Les 5 alternances a causa d'una can@ cantada en frances es fan en una mateixa escola, en 
que s'ensenya frances com a llengua estrangera. 



incorporarien. Dins d'aquestes expressions cal incloure-hi renecs, sobretot, pero 
també fórmules com secretitos secretitos; hombre que no! Ole, qué arte! o el per 
favore italia. Alguns parlants que usen el catala es passen al castella quan parlen 
cantant, quan volen incorporar un cert aire de misteri o d'intriga al contingut 
del seu missatge (vegeu exemple 6 ) )  o quan volen que el que es diu sembli més 
atractiu, més transgressor, més propi del llenguatge que se sent a les discoteques 
(exemple 7). 

(6) 3B 111 l ]  Torns 6-9. RIC és bilingüe familiar, amb el mestre (MES) sempre parla catala. 

RIC PRO DT.& {(DC)(E) aiib aiuo- so~iios uulos [espías\)] 
PRO RIC C [{(??) XX] els clitx-) 
RIC PRO S somos tulos espias\ 
PRO RIC C el- ~ilolt be; 

(7) 3B [ l l  I ]  torns 27-31. ERI és catalanoparlant. N o  coneixem la llengua familiar de LLU. 10 

ER1 LLU C 
LLU ER1 C 
ER1 LLU DT 

A 

LLU I 
ER1 LLU 

DT 
JOS A 

llas provat alglui cop la D y a l ú t d  esta bolússir~ia tia\ 
aquelles txutxea' 
110 tia\ es mla: mia ruilpolla:_ {(AC) de Dyna~uta\) bneno\ es mla allpolla;' 
peso a duihe va:- tia es Dynluiuta- es mi- es com- es corri ruls beguda 
boníssuna- tia\ et dóna enegiatio\ sobretot q11a1 vas a la disco- tiol da la 
venen! {(DC) a Scolyia tio') es bebida erlegeticade Esco~yi;l', {(AC) fipa u11 
poq~uiio por eso-) 81~ '  
e@ 
va(s) (alsfi {(F)(bnita la sensació de mareig 3") na-nal){(P) 50'~) va(s) alegre 
pesdi(d)o-tioi tio- va(s) alegre- tio'i 
{(F)(??) Jose- ven!) 
Calteu', calte~Qt {(P) qne se sellti',) 

2.4.4. Alternanqa a causa de la (manca de) competencia lingüística 

Part de les alternances detectades en el corpus s'ha d'atribuir a la manca de 
competkncia lingüística dels parlants, que recorren a un codi diferent del que 
estan emprant per desconeixement (conscient o no) de la forma d'un item 
(vegeu 8 i 9)) o perquk els és més faci1 expressar-se en una llengua que no en una 
altra (exemple 10). 

(8) 24B [321] torn 32. ERI és castellanoparlant i NAC catalanoparlant. 

ER1 NAC DTA yo carni- -- yo cainino IUI lmco tolta- 

10. En aquest exemple, l'ús del castella en  el discurs d'ERI també podria interpretar-se com 
l'expressió d'una segona veu, la dels joves que van a les discoteques. En alguns casos, les fronteres 
entre funcions són poc clares i l'atribució d'una alternanqa a una o altra funció depen del criteri 
de l'investigador. 



(9) 47A 14231 torn 89. ANG és castellanoparlant. 

ANG DIV DTA qt* es 1111 talioca- 

(10) 15C L2211 torn 36. Jos (catalanoparlant) s'ha adaptat a la llengua de l'interlocutor, 
perd té dijicultats per continuar el seu discurs en castella i opta perpassar-se al catala, llen- 
gua en quL té mésjluzdesa. 

JOS NKQ DTX estabamos olde11an<lo 10s papeles tie la Dolors- o sea- que de peldex~~os 
clase- nada liabia 1111 ilioidoll de- ln liaola uria pla de- 

L'altra cara de la moneda, aixo és, l'alternan~a per demostrar una competen- 
cia lingüística elevada, és excepcional, pero no inexistent. En el fragment 11, 
DAV tradueix per a si mateix les pintades d'una paret. 

(1 1 )  46C L4231 torn 159. DAV és castelíanopar~ant. 

DAV DTA {(g) i loxe VOII- LX-) {(tiii) t'e>tlmo ) 

2.4.5. Alternanfa per inercia 

S'han qualificat d'alternan~a per inercia un conjunt de canvis de codi que no 
tenen una motivació per si mateixos i han estat provocats per arrossegament de 
la llengua en que l'interlocutor ha emes el seu missatge. Es dóna, per exemple, 
quan el parlant comenCa el seu discurs en el codi en que ha parlat l'interlocutor 
i, tot seguit, adopta la seva llengua habitual o, també, quan inicia el seu parla- 
ment amb els darrers mots que ha pronunciat l'interlocutor (exemple 12). 

(12)  36C L4221 torn 2-4. SER és catalanoparlant i PED castellanoparlant. N o  coneixem la 
llengua familiar de N K U .  

SER C que Is e11 Marc- 
NKU DTA {(DC) en Marc- 1111 zorro:! muerde al jabalí::) 
SER PED S fiaixi fiani! {(DC:) que te 1111erden Pedra:'.) 

2.4.6. Alternanfa per insistir, reafirmar-se o remarcar 

L'alternanqa per insistir o reafirmar-se consisteix en la repetició d'un mot, un 
enunciat o un torn de parla en més d'una llengua, i serveix als parlants per rea- 
firmar-se en al10 que ja s'ha dit. S'acostuma a emprar quan els interlocutors no 
creuen les paraules de l'emissor o quan aquest vol deixar clar que les coses es 
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faran tal com s'ha dit. Com s'ha observat en els punts anteriors, és una funció 
usada tant per catalanoparlants, com per castellanoparlants i bilingües familiars. 
El fragment recollit a l'exemple 13 mostra com l'alternanqa permet al parlant 
remarcar que dóna per tancat el tema de que parlaven; a 14 s'observa que l'al- 
ternanqa ajuda a insistir en el temps que els interlocutors s'han d'esperar. 

(13) 3A [ l l  11 torn 73. No coneixem la llengua familiar de MER. 

MER DIV DTA ya esta c'est firu\ p(1)obIema capu\ 

(14) 40C 14221 torns 120-122. ORI és catalanoparlant i RTA bilingüe familiar. 
ORI RTA C {(PI que teris -) {(AC) q~una liola es:) 
RTA ORI C {(P) lt~eilos deu\) 
ORI RTA DTA {(AC) cim- CIIIC) I ~ I I L ~ S '  CIIIC iiu~~Ufs\ C~IICO miniutos\ Malta- clnco 

rtuliritos\ laila llcuana\ lla nana llana\ 

2.4.7. Alternunfa per influencia del context escolar 

L'adopció del catala com a llengua vehicular de l'ensenyament i de les activi- 
tats escolars provoca alternances que només prenen sentit quan es té en compte 
el marc en que s'han prodult. En aquest apartat s'inclouen les que semblen moti- 
vades per la consciencia d'estar en un context que afavoreix o dicta 1'6s del catal&, 
generalment accentuada pel fet de saber que la seva parla esta essent enregistra- 
da. Aquesta consciencia s'ha detectat en només una parlant, ZAI (castellanopar- 
lant amb una competencia baixa en catala), la qual, i malgrat la seva insistencia 
per trencar les normes d'ús lingüístic habituals en la seva colla d'amics, no acon- 
segueix modificar-ne el comportament (vegeu 15). 

(1 5)  17A L221 j torns 207; 21 1; 250-253 

(Zais Iin dregzt  n L)dv fmrzbdos cnstellanopnvlnrttsi err cntdri Perd D~r~cor?fin~mpnrlmrt en castelili 
ZAI el rensn / 
ZAI DAV C que te~um que palla1 catali- el%/ 

&Vis eizoTnvmtt ZAI voi cortvencer rrrl ilzter1octitor.l 
ZAI 7?? C {(E\') io parlo molt el catala perque aqtn es t i  p e  parlar en catala._) 

/Li;, t RI;! portador es de i n  ctnta, detrrnrlerr a Z~igrte pnri~per ei~regrsh-nr-ln Z~ í Ie s  cowegeru hdttrtrt 
el qtre acaben de dir al catnld ) 
LID ZAI S SI- estoy loca' liabla nl poq~uto\ el- habla\ habla\ llabla tul poq~uto- 
ZAI LID S {(DC) l~oola- co~iio esta s-) 
RTA ZAI S {(DC) lmbla un poqtuto~) 
ZAI C palla mi- {ula mica\ palla\ {(DC) estas coix) cula caha\) 
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2.4.8. Alternan~a per aconseguir efectes lúdics o humorístics 

Una altra funció discursiva de l'alternanp és la d'incorporar efectes lúdics i 
humorístics. Els parlants se serveixen de les varietats lingüístiques que tenen a 
l'abast per crear jocs lingüístics, en que el catala i el castella ja no són els únics 
protagonistes. En l'exemple 14 MIQ i LUI desenvolupen un elaborat sistema de 
salutacions que combina una versió personal de l'arab amb el castella. Els frag- 
ments emesos en el qui. pretén ser arab són inamovibles (la competencia lingüís- 
tics dels dos interlocutors en aquesta llengua és nul.la, peso coneixen la fórmula 
salam malikum que identifiquen amb l'arab); en canvi, les parts en castella poden 
anar variant segons les circumstancies, perque és una llengua que forma part del 
seu repertori lingüístic i en la qual tenen una competencia elevada. 

(14) 36B [422] torns 18-30. MIQ és bilingüe familiar, LUI és desconegut. 

LUI 
MIQ 
LUI 
AKLI 
LUI 
MIQ 
&{IQ 
LUI 
MIQ 

MIQ S 
S 
S 

MIQ DN 
MIQ S 

S 
LUI DTA 

DTA 
S 

h4ichael' va - 
{(AC) salaln mali-i) ((AC) a? lux!) ((AC;) salalli ll~aliklnll hemrai~o~.) 
((-4C) salairr mahkwif.) [pa.ziJ 
[pa:zi] 
{(DC) ay (i116 ho:_} 
ay q116 fil@ 

1tu nu-- 
Michael- e11 vez de decir paz- declmos- (1111 f~íoi 
pa:zi LXXX~ 

(("?j llale LrGsl./ saiarn malihinl l~ei~~lano\.  
salaril malik~iitl; [ L ~ L I ~  fi~:ot] 
[q~ie fií:o~] 

2.4.9. Alternan~aper canvi de tema i redefinició d'una relació 

Els canvis en el tema de la conversa, o, més concretament, el pas de qüestions 
quotidianes a temes relacionats amb materies escolars provoca més l'ús de man- 
lleus que no pas el d'alternances. Tot i així, en el corpus també apareix alguna 
al ternan~a provocada per aquest canvi. A més, l'alternanp permet crear un 
ambient més íntim, una relació més personal, per després tornar al context gene- 
ral. D'alguna manera, el pas d'una llengua a l'altra contribueix a redefinir un 
tipus de relació. En el corpus s'han observat alguns exemples semblants al de 15. 
PED i IMM parlen en catala entre ells davant de la resta del grup, peso PED es 
passa al castella per indicar que vol parlar-li de la gravadora, de temes que només 
ells dos coneixen. Quan la relació dels dos interlocutors ja no és la de dos com- 
panys que comparteixen un secret, es torna a la llengua habitual entre ells i la 
resta del grup. 
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(15) 25A [321] torns 30-39. PED és castellanoparlant i IMM catalanoparlant. 
(Ped i Iiitrir firen iirei~tihs n IKC sobre el secret que coi~~pateixerri 
IKC PEDiIMM C q11k us 1x111 &t- 
PED IKC C {(AC)(esq~~e~p) a tai que t'inipo~ta\] 
IMM IKC C {(P) nia xo~racla'i) {(DC)(P) que parles- ai catalal o e11 castelli a casa\} 
PED IKC C {(DC) ara &gue'm si 6s ml allgel o [UI dimo~li'i) 

(Ped e.~plicn erg ver! (inhn n 61nn qlre s %a eia.egisb.at tmn cai~co que ha cmztat rar coi~jym~ypletm 
de pmcurlotes~ 
PED IMM S (. . .) que-- {(P) el Xlberi se ha puesto- se lla puesto ali- a llacer iuza 

carlcihl alu- toda l l e l ~  de tacos! a cantái~nela~ digo- elnollate- y se 
eiilpieza ald-) {(P)(@) a i~ivenitarse tacos-) {(F) güeqa~e gi~eqaie_) A::- 

(IkTIla b?af a I?iar~aperforrirmpnrt d l l i r  dels eqzlps que cotipetrrcut eii iot joc, ~ l l n  ho sellr I 

resporl qtre no sap j ~ i g w  Davant del p l 7 p  Ped s oferellv a ement nr.-n'!~i) 
IKT D a la Ii~u~ia- 
IMM IKT C {(P) pelo io 110 se jugal\) 

La introducció de plantejaments macrosociolingüístics i interaccionals a l'es- 
tudi dels fenomens de contacte de llengües ha posat de manifest que les alter- 
nances de codi no poden ser interpretades ni únicament com a resultat de modi- 
ficacions en el context de la interacció ni exclusivament com a manifestacions 
de la creativitat dels parlants. La comprensió de qualsevol fenomen d'alternanta 
requereix tenir present que el comportament lingüístic respon a la capacitat indi- 
vidual de fer us dels recursos que es tenen a l'abast per reproduir, crear i trans- 
formar les estructures i les relacions socials i que, alhora, aquest comportament 
té com a origen i teló de fons les normes i estructures socials. 

En la majoria d'estudis sobre l'alternanqa a Catalunya s'observa aquesta consi- 
deració de les normes i estructures socials en l'objectiu (únic o compartit) que 
aquestes recerques persegueixen: comprovar fins a quin punt la norma de con- 
vergencia al castella es manté o s'ha modificat. Les investigacions assenyalen que, 
al llarg de les tres darreres decades, aquesta norma continua mantenint-se vigent, 
perd no és l'única possible: hi ha catalanoparlants que se senten amb dret i10 obli- 
gació de parlar catala independentment de la llengua familiar de l'interlocutor, i 
castellanoparlants que convergeixen al catala. Als patis de les escoles es detecten 
tots tres comportaments alhora. D'alguna manera, el pes de la identitat lingüística 
del destinatari es trasllada al context sociolingüístic: en escoles amb una composi- 
ció demolingüística majoritariament catalanoparlant i situades en zones on la 
presencia ambiental de catala és elevada, s'afavoreix la convergencia al catala; en 
canvi, en centres amb una majoria d'alumnat castellanoparlant i ubicades en zones 
en que el coneixement oral de catala és baix, es manté l'adaptació al castella. 

L'especificació del destinatari és, precisament, la funció discursiva més fre- 
qüent que exerceix l'alternanqa en el nostre corpus (representa el 46'62% de les 



alternances). La segueixen l'alternan~a per expressar una segona veu (17,99%) i, 
a molta distancia, l'alternanga per incorporar expressivitat (5,45%), a causa de 
la competencia lingüística (5,45%), per insistencia (2,8%), per influencia del 
context (0,83), per incorporar efectes lúdics i per canvi de temalredefinició de la 
relació (0,58% ambdues). 

L'ordre de les funcions segons la freqüencia d'ús en aquesta mena de ranquing 
permet comprovar que les funcions més habituals de l'alternanp avui dia coinci- 
deixen amb les funcions estrella de l'alternanp ara fa 30 anys, assenyalades en els 
estudis precedents. L'única relativa novetat és que l'alternanp a causa de l'interlo- 
cutor perd la gairebé exclusivitat de que gaudia en decades anteriors, i que creix 1'6s 
d'alternances discursives per part de castellanoparlants. En etapes posteriors de la 
investigació caldra veure si existeixen diferencies significatives en l'ús que catalano- 
parlants, castellanoparlants i bilingües familiars fan de cada funció discursiva. 
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