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1.1. Una mica d'histdria 

Altres articles' sobre sociolingüística i contacte de llengües a Catalunya (PUJADAS i 
TURELL, 1993; PUJOL i TURELL, 1993, i TURELL en premsa), han tractat de les diferents 
manifestacions del contacte espanyol-catala des del punt de vista de les alternances a l'espa- 
nyol que produeixen els catalanoparlants, o de les paraules espanyoles que els catalano- 
parlants manlleven. L'objectiu central d'aquest article és presentar les diferents manifesta- 
cions del contacte de llengües a Catalunya en la direcci6 contrAria, observant el rastre que 
el catalh deixa en el discurs espanyol, i identificar fenbmens concrets dels contacte de llen- 
gües, per poder emmarcar-10s en la modalitat de discurs que els immigrats castellanspar- 
lants a Catalunya reflecteixen quan interaccionen entre ells, o bé, quan ho fan amb algun 
membre del grup catalanoparlant. L'objecte d'estudi, doncs, s6n les dues comunitats que 
conviuen a la Canonja, entitat local menor de la comarca tarragonina, perb sobretot, alguns 
dels aspectes de les interaccions dels membres d'ambdues comunitats i les manifestacions 
lingüístiques d'aquestes interaccions. 

Un segon objectiu que aquest article pretén assolir és proposar criteris objectius de defi- 
nici6 i d'identificacib dels diferents fenbmens del contacte de llengües, sobretot les alter- 
nances d'una sola paraula i els prkstecs, i també els préstecs coneguts com nonce, tractats 
en diversos articles sobre el contacte de llengües a diverses comunitats (POPLACK i SAN- 
KOFF, 1984; SANKOFF, POPLACK i VANNIARAJAN, 1990). 

1.2. El context d'analisi 

Una pauta comuna a tots els articles sobre contacte de llengües a C a t a l ~ n y a , ~  inclbs 
aquest, és la consideraci6 d'un context d'anhlisi que no sols té en compte els factors lin- 
güístics que marquen l'ocurr&ncia d'un determinat fenomen de contacte de llengües, sin6 
que considera altres factors de caire sociolingüístic i pragmatic que restringeixen 1'6s de 
la llengua en situacions socials, i per tant, lingiiístiques.3 En aquest estudi, els factors socio- 
lingüístics i pragmhtics tenen molt a veure amb les hipbtesis inicials, en el sentit que l'exis- 

1. En aquests articles es presenta un diagrama globalitzador que pretén enumerar i definir tots i cadascun dels 
fenbmens del contacte de llengües que han estat analitzats per diversos investigadors de  diferents pdisos en els dife- 
rents Symposia de la European Science Foundation (1990a, 1990b, 1990c i 1991). 

2. Em refereixo als esmentats més amunt i a d'altres publicats per investigadors del contacte de llengües a 
Catalunya. 

3.  De fet, si es consideren les aportacions dels lingüistes de Catalunya al debat sobre canvi de codi i alternanqa 
de llengües, totes coincideixen en I'ús d'un enfocament funcional i pragmatic. Vegeu en aquest sentit, BOIX, 1990; 
TUS~N,  1990; NUSSBAUM, 1990; BASTARDAS, 1991; CAMBRA, 1991; BIERBACH, 1991; PUJOL, 1991; PUJOLAR, 
1991. 



tencia d'interacció interetnica ja permet pensar que les diferents manifestacions interacti- 
ves reflectides pels membres de les dues comunitats objecte d'estudi podrien ser considerades 
com indicadors4 i marcadors5 sociolingüistics. Així, la caracterització especifica d'aques- 
tes variables sociolingüistiques sembla que podria estar relacionada amb el sentiment de 
pertinen~a a cada grup, el grau de lleialtat social i lingüística, i I'index de contacte amb 
l'altre grup. 

1.3.  Identificació i hiphtesis 

La prestncia d'elements lingüístics de dues llengües en un discurs bilingüe pot adoptar 
formes diferents i pot ser el resultat de processos forca diferents. La majoria d'estudis que 
s'han portat a terme sobre el contacte de llengües a Catalunya tenen com a objecte d'estu- 
di el discurs, més o menys bilingüe segons el parlant, d'informants catalanoparlants que 
alternen amb l'espanyol o manlleven paraules d'aquesta llengua. En canvi, ben poc es coneix 
sobre les característiques especifiques que presenta el discurs, més o menys bilingüe també 
segons els parlants, dels castellanoparlants que viuen a Catalunya, tret dels casos recurrents 
i coneguts com són els préstecs: engegar, plegar, i altres. 

L'observació qualitativa preliminar de la parla dels castellanoparlants de la Canonja 
permet afirmar que el discurs d'aquests informants és un discurs molt monolingüe, perb 
que en alguns casos s'hi troben manifestacions de contacte lingüístic amb el catala, com 
són, sobretot, els préstecs reconeguts esmentats més amunt, alguns canvis de codi i alter- 
nances,6 dels tres tipus coneguts (oracionals, intraoracionals i extraoracionals), i alguns 
calcs sintktics i semantics. D'altra banda, i aquesta és potser l'aportació més concreta 
d'aquest article, s'hi troben també paraules catalanes que podrien ser alternances d'un mot, 
o bé, préstecs nonce, o si es vol, manlleus Únics, no repetits i no reconeguts. 

Els préstecs nonce es diferencien dels reconeguts en el fet que ((no són necessariament 
recurrents, ni estesos, ni reconeguts pels parlants monolingües de la llengua receptora)) 
(SANKOFF, POPLACK i VANNIARAJAN, 1990, 71). No obstant, comparteixen amb els prés- 
tecs ja establerts, la integració morfolbgica i sintActica7 a la llengua receptora. El que sem- 
bla interessant d'esmentar aquí, perque constitueix un dels problemes metodolbgics més 
importants de l'analisi empírica de dades bilingües, és la impossibilitat de distingir entre 
un préstec nonce i una alternanca d'un sol mot, un context d'anilisi que precisament reflec- 
teixen les dades que es presenten en aquest article. 

2. LA C O M U N I T A T  I L A  M O S T R A  

La localitat estudiada és la Canonja, una ((entitat local menor)) de 4.307 habitants, situada 
al sud-oest de Tarragona, que presenta un equilibri demografic entre la comunitat autbc- 
tona canongina i la comunitat immigrada. 

La mostra per aquest estudi esta formada per un total de set informants immigrats, 
dos informants més que els considerats a PUJADAS i TURELL (1993), ja que la mostra ini- 

4. Variable sociolingüística que presenta estratificació social. Vegeu TURELL, 1984. 
5 .  Variable sociolingüistica que presenta no només estratificació social, sinó també estilística (TURELL, 1984). 
6. A PUJADAS i TURELL (1993) s'utilitza el terme canvi de llengua (diagrama 1, phg. 306) per descriure cc l ' i l s  

de dues llengües, juxtaposant, frases o segments de frases d'aquestesx (pag. 307). Posteriorment (TURELL, 1992; 
PUJOL i TURELL, 1993), es proposa el terme alternanca de llengua per referir-se a la definició anterior, concreta- 

, . ment aquest ús en el decurs d'un mateix torn d'un parlant, i el de canvi de llengua situadonal per descriure un canvi 
a I'altra llengua, produit per un parlant quan interacciona amb un interlocutor diferent, canvia de tema de conversa 
o de context, i ho expressa en un torn diferent. Vegeu PUJADAS i TURELL (1990, 307) per a més definicions. 

7. Com es veurh més endavant la integració fonologica no sembla ser tan rellevant. 



cia1 global formada per autoctons (15) i immigrats (5) estava formada per vint, i actual- 
ment es treballa amb una mostra total de trenta-dos informants. 

3.1. La recollida de dades 

El discurs dels informants castellanoparlants que ha estat objecte d'estudi va ser obtin- 
gut a través d'histories de vida,a en el transcurs de les quals els informants van repassant 
el seu passat sense posar massa atenció a la forma emprada per expressar-ho. Aquest dis- 
curs s'ha analitzat des del punt de vista del rastre deixat per la llengua catalana en el dis- 
curs dels castellanoparlants, els quals en contacte amb la comunitat catalanoparlant man- 
lleven paraules catalanes i alternen al catala, a vegades de forma conscient, i altres de forma 
inconscient. 

Aquestes manifestacions del contacte de llengües s'han correlacionat amb un índex de 
contacte elaborat a partir d'una enquesta per mesurar el grau de contacte i relació dels 
membres d'una comunitat amb els de l'altra. 

3.2. L 'índex de contacte 

L'index de contacte és l'instrument que ha permes correlacionar les variables del con- 
tacte de llengües amb el grau de contacte que, en aquest cas, estableixen els immigrats a 
la Canonja amb els autbctons canongins. Aquest índex s'ha elaborat amb la informaci6 
obtinguda a través d'una enquesta sobre les relacions familiars, d'amistat, de feina, d'acti- 
vitat política i sindical, etc., de cada informant, sumant els valors assignats a cada pregun- 
ta d'aquesta, fins a arribar a una escala que oscil.la d'un a deu punts.9 

4. ANALISI QUALITATIVA 'O 

4.1. Breus consideracions metodologiques 

La major dificultat per analitzar el contacte de llengües catala-espanyol es troba en el 
fet d'haver de comptar amb un gran nombre d'informants,ll ja que les manifestacions de 
contacte són menys nombroses que en el cas de l'espanyol al catalh. En altres paraules, 
el discurs dels immigrats és més monolingüe que el discurs dels autbctoncs catalans, com 
ha quedat demostrat en altres estudis (PUJADAS i TURELL, 1993, 310-312). 

4.2. El marc general d'observacio 

Altres articles (PUJADAS i TURELL, 1993; PUJOL i TURELL, 1993) ja han parlat de la 
descripció i definició de les diverses modalitats de discurs que reflecteixen els immigrats 

8. Instruments molt similars a I'entrevista sociolingüística. 
9. 1 indica el mínim de contacte, i 10 el maxim de contacte amb I'altre grup. 

10. Les mides encara reduides de la mostra i la caracterització basicament monolingüe del discurs dels immigrats 
no permet una consideració quantitativa de les dades. 

11. En el cas de les dades que s'aaalitzen en aquest article, la mostra és molt redu~da (7 informants), amb la 
qual cosa els resultats s'han de considerar encara molt provisionalment. 



en contacte amb els autbctons. Es tracta ara de perfilar, de forma encara molt provisional, 
alguns dels fenbmens específics que es poden detectar en aquestes modalitats, i s'haura 
d'esperar fins a obtenir un nombre més substanciós d'informants i, per tant, de dades, 
per poder portar a terme l'anhlisi quantitativa d'aquestes. 

En primer lloc, s'ha de dir que els immigrats de la Canonja12 amb poc contacte inter- 
ttnic amb membres de la comunitat autoctona mantenen un discurs més monolingüe en 
espanyol que els autbctons en les mateixes circumstAncies, ja que com ja s'ha descrit en 
altres treballs, tot i ser un discurs bastant monolingüe en catala, la modalitat emprada pels 
autbctons reflecteix una gran quantitat de préstecs i calcs semhtics. En canvi, aquells immi- 
grats amb un índex de contacte alt13 presenten una modalitat més bilingüe14 (PUJADAS i 
TURELL, 1993, 312) ((amb llengua base espanyola plena de freqüents préstecs del catala 
i canvis al catala)).l* 

Una altra difertncia que defineix l'especificitat del contacte de llengües manifestat pels 
immigrats a Catalunya és el fet que aquest contacte no tan sols presenta variació sintagma- 
tica de fenbmens de contacte, sobretot, préstecs, calcs semantics i alternances, sinó també 
paradigmatica, és a dir, que un mateix mot -que segons les hipbtesis podria ser préstec 
nonce o alternanca- apareix al llarg d'un determinat fragment analitzat, a vegades en catala 
i altres en espanyol. Aquest punt ajudara molt probablement a decidir si es tracta d'una 
o altra manifestació del contacte de llengües. El fragment següent il.lustra el que s'acaba 
de dir: 

Fragment I :  

(. . .) ccpero hay otros sitios que había un señor que tenia cuatro pueblos suyos 
y aquellas personas que trabajaban con él, pues yo me gusta decir las cosas así de 
claras, pues, jeh! 10s FILLS, 10s hijos que qué hacían, pues no podían tener estu- 
d i o ~  que podían, porque no podían (. . .) no había medios y claro aquellas personas, 
yo digo una cosa que una persona que no tenga UNA MICA de estudios, aunque 
sea pocos. jeh!, j no b. 

LC/AF:5/88 

En aquest fragment s'observa que la paraula hijos apareix a continuació del mateix 
substantiu en catala: fills. 

4.3. Manifestacions especgigues del contacte de llengües 

Els fenbmens més freqüents que reflecteix el discurs dels immigrats castellanoparlants 
en contacte amb els autbctons catalanoparlants de la Canonja són els canvis de codi situa- 
cionals, les alternances, els préstecs i els calcs sintacticsl6 i sem~ntics.~7 

12. No sembla agosarat de pensar que aquestes conclusions es poden fer extensives a la resta de la comunitat 
immigrada a Catalunya. 

13. De sis o set punts, de deu que representa el total. 
14. Que els autbctons en les mateixes circumstancies. 
15. De fet, aquesta cita permet plantejar la discussió sobre la impossibilitat de decidir si es tracta d'alternances 

o préstecs nonce. 
16. Ates que el discurs dels immigrats reflecteix un nombre i varietat importants de calcs sintactics, s'ha decidit 

que se'ls donaria un tractament monografic en un altre article. 
17. Remetem el lector al diagrama inclos a PUJADAS i TURELL (1993, 306), puntualitzant que el que apareix 

com a ((canvi de llengua)) en el diagrama s'especifica aquí com a canvi de codi situacional i I'alternanca, d'altra 
banda, i els calcs sinthctic i semantic es consideren a part, tot i que en el diagrama esmentat queden inclosos dins 
el <(prestec)>. 



4.3.1. El canvi de codi situacional 

Tots els parlants presenten canvi de codi situacional, manifestaci6 del contacte de llen- 
gües que s'ha definit (TURELL, 1992; PUJOL i TURELL, 1993) com un canvi de llengua res- 
tringit situacionalment, és a dir, produ'it quan un mateix parlant canvia de llengua d'un 
torn a un altre, ja sigui per un canvi d'interlocutor,*8 de tema de conversa, o de context. 
En les dades que es presenten en aquest article la freqükncia més alta de canvis de codi 
situacional la presenten els parlants amb mCs contacte interktnic amb els membres de la 
comunitat catalanoparlant, com és el cas dels fragments que es presenten a continuaci6: 

Fragment 2: 

I: (. . .) ccpero bueno, el Ayuntamiento tiene el arma, o pasáis por donde tenéis 
que pasar, o no se amplia mas, o no das mas permiso, 10 que pasa que 
claro como por otra parte (...))) 

D: ccperb jo trobo la gent que estA molt (...)H 
(D = muller catalanoparlant). 

I: ((ESTA MOLT ESPANTADA, yo séde gente que se ha ido a vivir a otro 
lado, se ha ido a Andalucia),. 

(LC/PM: 35/92) 

Fragment 3: 

I: ccporque yo le voy a decir la verdad, yo como muchos dicen: apunta a 
ese porque sea negro o sea eso. Yo no, porque yo he estado en esto en 
Lérida, con un amigo, dice vente alliunos cuantos dias que vamos (. . .))) 

D: (ca la poma)). 
D = muller catalanoparlant. 

I: ccA LA POMA, y estuve tres semanas con tres negres)). 

(LC/AF:7/88) 

4.3.2. L 'alternanca de llengües 

La majoria dels parlants de la mostra (4 de 7) produeixen alternances de l'espanyol 
al catal&, i a l'inrevés, perb s6n molt més freqüents en el cas dels parlants amb un índex 
de contacte amb membres de I'altra comunitat forca alt (entre 4 i 6). Cal recordar que I'alter- 
nanca de llengües es defineix com aquella manifestacid de contacte lingüístic que apareix 
en el decurs del mateix torn d'un parlant. Es designa com a alternanca oracional, si aques- 
ta implica una oració; com a intraoracional, si I'alternanca o I'altra llengua es produeix 
entre components de l'oraci6 o d'un sintagma verbal o nominal; i com a extraoracional, 
si té implicacions discursives: interjeccions, exclamacions, etc. 

El fragment 4 presenta una alternanca oracional, tot i que el torn del parlant ha estat 
interromput per la investigadora: 

Fragment 4: 

I : ((Si, ya bueno, pues cuando ya te dejan mas Iibertad 10s papis, ¿no?)) 
E4: ((Si, ya bueno cuando ya te dejan mas libertad fos papis, ¿que'?)) 

(E4 = invstigadora) 

18. Especificant una mica mes, s'hauria de dir que aquest canvi pot implicar que el parlant canvia de llengua 
Perque canvia I'interlocutor, o que el mateix interlocutor decideix canviar de llengua, i el parlant es fa ressb d'aquest 
Canvi. 



((Pues, ;eh!, pues bueno que T'AJUNTES AMB LA GENT DE CLAS- 
SE y luego Io que haciamos nosotros era, me acordaré siempre de que 
íbamos y como es un pueblo que dentro de 10 que cabe, pues hay huertos, 
hay campo (...))> 

(LC/SG:7/87) 

El fragment 5 presenta una alternanca intraoracional, del catal& a l'espanyol, en la pri- 
mera part del fragment, segons la qual l'element adverbial es realitza en catala i la resta 
de la frase en espanyol; més endavant, el parlant alterna el catala una altra vegada, o man- 
lleva una paraula del discurs del cata1a:Ig 

Fragment 5: 

I: ((Vull dir, aixb no vol que és una cosa, doncs també ME GUSTA ME GUS- 
TA LA GENTE AQUÍSE HACEN la festa Y SE ACABO Y EL QUZEN 
QUZERE QUE VA YA Y CON EL TZEMPO PUES YA ZRÁ LA GENTE 
(. . .). 

(LC/PM:25/92) 

Al fragment 6 es pot observar una alternanca intraoracional que, d'alguna manera, 
ha estat influlda pel torn previ de l'interlocutor: 

Fragment 6: 

I: (<No, no hay.), 
D: ((No veus a ningú.)) 
I: ((No, no se ve A NINGU.~  

En aquest Últim fragment el parlant inicia la frase en espanyol, per acabar expressant 
el complement indirecte en catal&. 

Si es consideren els tres fragments conjuntament i les característiques dels parlants que 
els produeixen, s'observa que els tipus d'alternances són diferents, en el sentit que unes 
s6n alternances curtes de components del sintagma nominal, mentre que les altres impli- 
quen fragment més llargs. Tenint en compte que els tres informants tenen un índex de con- 
tacte alt, s'ha de pensar en la intervenció d'un altre factor per explicar aquestes diferen- 
cies. La resposta es troba en la diferencia de nivell de catala que tenen uns i altres, ja que 
mentre SG i PM s6n persones que han rebut instrucció formal en catala, AF no n'ha rebut 
cap. 20 

De fet, des del punt de vista tebric cap dels exemples d'alternanca d'espanyol a catal& 
trobats en el discurs dels immigrats castellanoparlants de la Canonja sembla contradir el 
principi d'equivaltncia postulat per POPLACK (1981),z1 segons el qual I'alternanca entre 
dos elements oracionals és possible, sempre que aquests elements segueixin el mateix ordre 
en les dues gramatiques monolingües. O dit d'una altra manera, aquest principi d'equiva- 

19. Aquesta qüesti6 sera argumentada més endavant. 
20. Es recorda que com més coneixement de les llengües en contacte, més possibilitats de mantenir els sistemes 

per separat i, per tant, de produir més alternances entre una i l'altra llengua, que no pas altres fenomens. 
21. Inicialment proposat per LIPSKI (1978) i PFAFF (1979), i posteriorment revisat a SANKOFF i MAINVILLE 

(1986a. 1986b). 



ltncia permet l'alternanca entre llengües que no difereixen massa en el seu ordre de parau- 
les (WO). En aquest sentit, doncs, el catali i l'espanyol, amb ordre de paraules bastant 
semblant,22 ofereixen poca evidencia per comprovar la validesa d'aquest principi. 

Finalment, les dades considerades també presenten exemples d'alternan~a extraoracio- 
nal, és a dir, cues comunicatives emprades pels parlants per confirmar alguna cosa o demanar 
un aclariment. Els fragments 7 i 8 il.lustren aquest tipus d'alternanca: 

Fragment 7: 

El: iLe  molesta? 
I: No, I ARA, no, no gracias. 

Fragment 8: 

I: (( Y todo eso, iba uno, de eso de andaluz, allía la excursión aquella, y enton- 
ces estuba hablando usi, me dice OI, deben hablar espaiiol porque eso es 
como si ladraran (...))) 

(LC/AF: 13/88) 

4.3.3. Els préstecs 

Alguns dels préstecs que han produ'it els immigrats castellanoparlants de la Canonja 
són préstecs freqüents en el discurs dels castellanoparlants en general. S'ha de recordar 
que els préstecs s6n unitats lingüístiques que s'han integrat fonolbgicament, morfolbgica- 
ment i sinticticament a la llengua receptora, i que s6n mts o menys estables i, per tant, 
recurrents en la parla dels individus i de la comunitat. Així, en les dades considerades s'han 
trobat, entre altres, préstecs com pencar (ctbueno, en la primera etapa si, en segundo ya 
pues un poquillo, y después en séptimo fue cuando ya PENQUE, una me quedo, no sé 
qué, pero una)) (LC/SG: 17/88), colla (((después de que me introdujo en la COLLA este 
y otro)) (LC/SG:27/88), i altres encara més freqüents i establerts com engegar, plegar. 

Altres préstecs s6n menys freqüents, perb encara reflecteixen la integracid lingüística 
a la qual s'ha fet esment més amunt. S6n paraules conegudes pel parlant i que aquest uti- 
litza esporidicament. En aquest grup es poden esmentar: aprofitar (tcy tienes terrenospara 
instalarte en tu casa, 10 APROFITAS mejor, y le sacas mas sustancia que si tienes que 
ir a casa del vecino)) (LC/AS: 7/88); petar ((mira como arde, no ha petado, pues si antes 
no ha PETADO, no PETARÁ (LC/PM: 92/35); xorrar ((hay personas, hay personas que 
no se apaiian de otra manera, o no trabajan tanto, van a 10s juegos, van a esto y se XARREN 
y todo e s o ~  (LC/AF:24/88)); rasa c(y yo tuve unaspalabras con el seiior alcalde, que entonces 
en aquella fecha, por una RASA de la acometida de mi casa, (LC/AS: 21/88)); entreme- 
dius, ((mas que nada yo soy ENTREMEDIAS)) (LC/SG:5/88)), i altres. 

Tot i que no es pot portar a terme una anilisi quantitativa d'aquesta manifestaci6 del 
contacte de llengües, el que sembla clar és que la majoria de préstecs s6n paraules de con- 
tingut, verbs i substantius, i no funcionals, fet que corrobora i confirma les conclusions 
generals sobre préstecs. 

- 

22. Excepte en el cas del sintagma nominal que en principi no permetria una alternanga entre adjectius i subs- 
tantius, ja que seria contrari a I'ordre de paraules en espanyol. 



4.3.4. Els calcs semrintics 

La majoria dels parlants de la mostra han produ'it calcs, tant sintactics23 com seman- 
tics. Els calcs semintics no són gaire Acils d'identificar, ja que la situació de contacte entre 
el catali i I'espanyol ha estat tan llarga i continuada que moltes vegades passen desaperce- 
buts, i es consideren part integrant de la varietat d'espanyol que es parla a Catalunya. 

En aquesta variable del contacte de llengües s'inclouen no solament aquelles expres- 
sions idiomatiques i frases fetes: de primeras ccyo no sé, es que no sé ni cdmo me enter6 
la verdad, no sé, quizasfuera José que, bueno, DE PRIMERAS me dijo que era barrio 
y después me dijo ya es pueblon (LC/AH:23/88)); saber mal ccsi, que jeh! me SUPO un 
poc0 MAL, como éramos críos, jno? (LC/SG:6/88)); la mar de bien, ccincluso, claro, yo 
allien Barcelona, no me relacionaba mas que con unasprimas de José, que vivíamospuer- 
ta por puerta y me iba la MAR DE BIEN, pero fue llegar aquí y la verdad es que hasta 
me encerraba en casa porque no quería ni ver ni hablar con nadie)) (LC/AH:2/88)), sinó 
també els calcs de connectors de discurs com, a mas a mas, i aquelles paraules que tot i 
existir en espanyol amb un altre significat, manlleven del catali el sentit de la paraula en 
aquesta llengua. En aquest grup s'inclouen paraules com grande, (clos mios han estudiado 
10s dos porque ;eh! el GRANDE ha estudiado y el pequefio también)) (LC/AF:27/88)); 
una pila de años ccy 10 hicieron rapido y urbanizado esta todo urbanizado, me acuerdo 
cuando la urbanizacidn hace UNA PILA DE AÑOS, me acuerdo haber venido a baiiar 
por aquí a las balsas)) (LC/PM:9/92)), i altres. 

4.4. Alternanca de llengües o préstecs nonce? 

La dificultosa identificació entre alternances d'un sol mot i préstecs nonce, ha provo- 
cat una literatura extensa relacionada amb el tema (MOUGEON et al., 1985; POPLACK, 1980; 
POPLACK i SANKOFF, 1984; POPLACK, SANKOFF i MILLER, 1988; POPLACK, SANKOFF i POU- 
SADA, 1982), i bhicament encaminada a la recerca de criteris v&ds d'identificació d'aques- 
tes dues manifestacions del contacte de llengües, i a l'establiment de les relacions entre els 
factors fonolbgics, morfolbgics, sintictics i socials que afecten l'assimilació o integració 
d'aquestes en les prictiques lingüístiques de les comunitats bilingües. Així, SANKOFF, 
POPLACK i VANNIARAJAN (1990, 74) plantegen que per a les dades que fan referencia a 
Puerto Rico, una de les hipbtesis amb la qual van treballar era que (cels préstecs de I'anglts 
s'integraven fonolbgicament, morfolbgicament i sintictica, eren recurrents i estesos, i que 
una paraula que no satisfeia aquests criteris només podia ocórrer en un discurs anglks mono- 
lingüe, o en alternances d'espanyol a angltsn. De tota manera, aquests autors, també esmen- 
ten que el préstec forma part d'un procés molt més productiu que tot aixb i que no es troba 
restringit per aquests factors. Sobretot, cal esmentar que ni la integració fonolbgica, ni 
les característiques ccsocials)) de la recurrencia de la parla d'un individu i de la distribució 
en la comunitat semblen ser condicions sine qua non per definir aquest préstec o manlleu, 
que ells anomenen nonce. 

S'han proposat alguns criteris per distingir entre alternanca i préstec nonce: d'una ban- 
da, la freqüencia d'aparició de la mateixa paraula en el discurs d'un mateix parlant; el 
préstec nonce, és poc estes i, per tant, si una paraula no integrada apareix diverses vega- 
des, es pot pensar que es tracta d'una alternanca més que d'un préstec nonce; d'altra ban- 
da, l'existkncia de variació, és a dir, el fet que algunes vegades una paraula apareixi en 
catali, i altres en espanyol. Aquest criteri no sembla massa convincent, perqut també pot 

23. Que seran tractats en un altre treball. 
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haver-hi variaci6 en 1'6s dels préstecs quan es tracta de parlants amb poc coneixement de 
la llengua catalana. De fet, sembla que 1'6s conscient d'alternances al catal& esta amb rela- 
ció proporcional al nivell de coneixement: com més nivell, més possibilitats de mantenir 
els dos sistemes per separat i, per tant, una freqütncia més alta d'alternances i menys us 
de préstecs. 

El que s'acaba de dir queda il.lustrat en els fragments següents produ'its pel mateix par- 
lant castellanoparlant, amb un índex de contacte prou alt (6): 

Fragment 9: 

I: ((pues no me gusta decir las cosas usí de claras, pues jeh! 10s FILS, 10s 
hijos que nacían, pues no podían tener 10s estudios que podían porque no 
podían. )) 

(LC/AF:5/88) 
Fragment 10: 

I: ((y hay que tener una economia muy buena para hacer eso, 10 mismo L 0  
FILL que L 0  padre, jeh! L 0  FILL estudiar pa para salir ENDAVANT 
y 10s padres pa para ir dando CENTIMOS pa ir manteniéndolos, y eso 
muchos no 10 tienen ganas, se creen que L 0  FILL, muchos 10 tienen, no 
sé c6mo decirte, que a 10s diez aifos salen del colegio, venga ya A TREBA- 
LLAR, porque hay que y yo mira, cada uno es como es, pero 10 mas bue- 
no que hay unapersona que tenga UNA MICA de estudios y todo eso hay 
mucha diferencia. )) 

(LC/AF:28/88) 

Aquest fragment presenta diferents exemples d'identificaci6 dubtosa entre alternances 
i préstecs nonce, concretament un exemple d'una sola paraula: endavant, que podria ser 
tant una alternanca com un préstec nonce, ja que apareix una sola vegada en el discurs 
d'aquest parlant. Céntimos es pot classificar com a calc semAntic, ja que tot i que la parau- 
la céntimo existeix en singular, 1'6s plural ha estat manllevat del catal& per significar 'diners'. 
Els altres exemples s6n sintagmes nominals (10 fill), frases d'infinitiu (a treballar) i un quan- 
tificador (una mica). 

De fet, quan s'escolten les gravacions s'aclareixen els dubtes i, per tant, el criteri d'inte- 
graci6 fonolbgica i morfolbgica" sembla determinant. Que les realitzacions de la paraula 
fill s6n alternances ho demostren dos criteris fonamentals: un és el fet que no hi ha inte- 
graci6 fonolbgica a l'espanyol, i l'altre estll relacionat amb el context sinthctic, ja que tot 
i que en el fragment 9 no és possible de saber si l'article és espanyol o el catal&, en el frag- 
ment 10 no hi ha cap dubte que l'article-6s la variant catalana del Camp de Tarragona. 
Ja s'ha dit que les paraules funcionals no s'acostumen a manllevar i, per tant, no sembla 
agosarat de dir que si és una alternanca ho és de tot el sintagma nominal, i no tan sols 
de l'article. En canvi, treballar sembla més un préstec nonce, ja que la paraula ocorre amb 
integraci6 fonolbgica. Finalment, mica sembla també un préstec nonce, ja que l'article és 
igual en catal& i, per tant, és impossible de decidir on comenca l'alternanca cap a l'altra 
llengua, i la paraula es pronuncia igual en catal& i en espanyol. A més a més, només apa- 
reix una vegada en el discurs d'aquest parlant. 

24. Ja s'ha dit que el criteri sintilctic per valorar si es tracta d'una alternarkea no té massa rellevilncia en relaci6 
amb el catala i I'espanyol, perque aquestes dues llengües tenen ordres de paraules molt similars, excepte dins el sin- 
tagma o frase nominal on I'ordre d'adjectius i substantius difereix. 



Resumint, el que sembla clar és que les dades considerades només permeten una visi6 
qualitativa dels diferents fenbmens del contacte de llengües produYts pels immigrats caste- 
llanoparlants. De les dades es desprenen dues conclusions. La primera és com una mena 
de desideratum: cal comptar amb moltes més dades per tal de poder proposar conclusions 
més definitives. Aquestes dades, perb, han de provenir de sectors i contextos diferents, 
ja que el que s'ha presentat en aquest article és representatiu d'un context d'interacciá molt 
idiosincrhtic: les relacions interktniques en una comunitat bastant tancada. En aquest sen- 
tit, el grau de contacte entre parlants de les dues comunitats que conviuen a la Canonja 
ha estat un dels factors determinants de les característiques de les modalitats de discurs 
que empren aquests. Perb també és evident que si es consideren altres comunitats, altres 
sectors i altres situacions socials i lingüístiques, nous criteris i factors hauran de ser propo- 
sats. Molt especificament, un dels factors que s'haurh de tenir en compte a I'hora d'identi- 
ficar alternanqa de préstec és la capacitat dels parlants de participar en converses quotidia- 
nes monolingües i gramaticalment acceptables. 
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