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Qualsevol parlant és bhsicament multilectal. Entre les comunitats (socio- 
lingüístiques) de parla monolingües i multilingües hi ha una similitud de 
principi: diferenciació social i funcional del repertori lingüístic. La socio- 
lingüística actual reconeix els repertoris lingüístics de les comunitats de 
parla bilingües, com un exemple dels repertoris que caracteritzen qualsevol 
comunitat lingüística, ja que l'estratificació lingüística és identificada més 
fhcilment en els repertoris bilingües que en els monolingües. Per conse- 
guent, l'estudi del multilingüisme i del multilectisme -més general- poden 
contribuir a la clarificació i solució dels problemes tebrics i metodolbgics, 
amb els quals s'enfronta la linguistica dels nostres dies. 

1.1. Si considerem el llenguatge com una forma de comportament so- 
cial, individual i interindividual, les llengües particulars, en un moment 
donat, són diasistemes que posseeixen una heterogeneitat ordenada. L'asso- 
ciacio entre estructura i homogenei'tat no significa que no puguin examinar- 
se ai'lladament. L'homogenei'tat és una manera de considerar els fets lingüís- 
tics, una simplificació convencional del mktode emprat. L'establiment de les 
estructures funcionals no implica la desatenció de la complexitat de la reali- 
tat lingüística, sinó la constatació i l'ordenament de la varietat. D'una altra 
manera qualsevol model es revelaria insuficient per a la comprensió i expli- 
cació del procés del canvi lingüístic. 

La delimitació entre una teoria lingüística homogknia i la llengua hete- 
rogknia ens permet la suposició d'altres models abstractes que comple- 
mentin o revisin els plantejaments anteriors, mitjanqant l'heterogene'ització 
de l'homogenei'tat. L'ordenació i regularitat lingüístiques inclourien, doncs, 
la possibilitat de descriure la diferenciació temporal (aparent), geografica, 
social i situacional del repertori lingüístic. La comunitat (sociolingiiística) 
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de parla es definiria per referkncia a (sub)grups socials que comparteixen 
determinats comportaments avaluatius i models abstractes de variació. 

1.2. Per una altra part, no hi ha cap evidkncia que el canvi lingüístic 
conclogui dins d'una generació, producte de la relació específica entre les 
gramatiques dels pares i dels fills. Els nens i els adolescents revisen de 
forma constant i regular l'unica gramatica interna de la seva prbpia llengua 
materna, que suposa una incorporació a la seva competkncia sociolingÜis- 
tica de les variables lingüístiques -temporals, geografiques, socials i fun- 
cionals- a quk estan exposats, i s'aproximen asimptbticament a una gram&- 
tica mtultilectal. 

La variabilitat, per consegüent, no és un assumpte de barreja dialectal O 

de mera actuació, sinó part de la compet2ncia sociolingüística de l'individu 
parlant. Variabilitat i regularitat, en suma, no s'exclouen mútuament, i 
poden constituir la clau per a una comprensió i explicació general i histb- 
rica del procés del canvi lingüístic (WEINREICH, LABOV i HERZOG, 1968, pi-  
gines 100 SS.). Actualment, la construcció d'una gramatica optima -o més 
simple- de la competkncia lingüística-textual-comunicativa del parlant im- 
plicaria l'elaboració d'un component pragmatic de la comunicació, dins d'un 
model linguístico-textual (v. SCHMIDT, 1973; SCHLIEBEK-LANGE, 1975; Ramón 
TRIVES, 1980). 

1.3. La sociolingüística, com a branca nornotdtica, persegueix la recerca 
de regularitats a partir d'estratkgies intermkdies de variables, sobre l'ob- 
servació sistematica dels fets lingüístics; en particular, una sociolingüística 
del multilectisme estableix les relacions mútues entre l'alternanga dels 
(sub)sistemes d'un repertori lingüístic complex i diverses variables del con- 
dicionament social. Una teoria sociolingüística del multilectisme es plante- 
jara l'elaboració d'unes gramcitiques socials -i no individuals, necessaria- 
ment ideals- que descriguin la variació present en les comunitats de parla 
multilectals, i pronostiquin amb precisió el comportament de cada individu. 
El propbsit d'aquestes gramatiques sera caracteritzar la competencia socio- 
lingüística dels components d'un (sub)grup determinat, a través d'un siste- 
ma de regles lingüístiques que representin la covaviacid dels factors lin- 
güístics i socials, sota la forma de probabi1ii:ats abstractes (v. GIMENO, s.d., 
paragraf IV; 1981, pags. 365 SS.). 

D'altra banda, i de manera complementaria, les cikncies hist6riques es 
plantegen l'assoliment de cada procés concret en tota la seva complexitat 
i originalitat irreductible. Cikncies nomotetiques i cikncies histbriques par- 
ticipen, doncs, d'orientacions distintes, encara que es tracta de continguts 
comuns: a l'abstracció de les primeres correspondria la restitució del fet 
concret en les segones. Tanmateix, i a pesar d'aquestes diferkncies apre- 
ciables, podem trobar graus intermedis entre l'analisi nomotktica i l'analisi 
histbrica. 

En aqueix sentit, l'objectiu principal, davant una certa sociolingüísticq 
histbrica, aniria des de la recerca de regularitats, sota la forma de regles 
variables, fins a l'explicació concreta del procés sociolingüístic del canvi, a 
partir del reconeixement dels problemes empírics del canvi lingüístic en 
curs. Amb altres paraules, una sociolingiiística histbrica s'ocuparia dels fo- 
naments generals i histbrics del canvi lingüístic: comprensió i explicació 
del procés concret del canvi lingüistic, a partir de les correlacions entre 



factors lingüístics i socials, ja que moltes qüestions pertinents en linguís- 
tica histbrica són més quantitatives que qualitatives (és a dir, més covaria- 
cio i substitució gradual en la freqükncia d'ús que ocurrbncia sobtada de la 
innovació). 

L'estructuralisme diacrbnic només considera esquematicament la mu- 
tació entre dos sistemes definits, i ignora tota l'etapa intermkdia de coexis- 
tkncia de la vella i nova estructura, descuidant el mateix procés d'integració. 
D'aquesta manera, el dit estructuralisme no és prbpiament una cikncia his- 
tbrica, ja que no es preocupa de situar aqueixes transformacions en la his- 
tbria, a través del procés summament complex del desenvolupament del 
canvi lingüístic. La paradoxa no és petita: un estructuralisme diacrbnic 
que no és prbpiament histdrica. Tanmateix, no és menys certa. L'estructura- 
lisme diacrbnic solament mostra que els canvis es troben condicionats pel 
sistema, i ordena en la línia diacrbnica una skrie de sistemes sincrbnics, 
vinculats per la correspondkncia entre les seves estructures funcionals. 
Consegüentment, continua aquell dkbil intent saussure& de reconciliació 
entre sincronia i diacronia, perb no el supera essencialment. L'estructura- 
lisme diacrbnic ha hagut d'ampliar els seus objectius, i enriquir la seva 
metodologia (cfr. COSERIU, 1958, pigs. 220 SS.; CATALÁN, 1974, p8g. 291; 
v. GIMENO, 1983d, phgs. 187 SS.). 

2.1. Per la seva part, la sociolingüística adopta una postura totalment 
sincrbnica i planteja algunes estratkgies empíriques, que ens ajuden a re- 
construir el sistema d'una llengua en un o diversos moments del passat, 
i relacionen sistematicament distintes fases de la seva evolució. En aquest 
sentit, LABOV (1972~~ pags. 274 SS.) ha suposat el principi de l'ccuniformita- 
risme), de LYELL (Pri~zcipis de geologia, 1830), és a dir, les evolucions histb- 
riques estigueren sotmeses a les mateixes pressions que la nostra activitat 
comunicativa diaria, de manera que res ali& a les estructures lingüístiques 
del nostre temps pot ésser atribuit, en principi, a una estructura linguís- 
tica del passat. 

En els nostres dies, els estudis qualitatius i quantitatius -científicament 
prevalents- del comportament diferencial entre els parlants dels diferents 
nivells generacionals, dins d'una mateixa comunitat de parla, ens mostren 
les possibilitats d'observació del canvi lingüístic en curs -o en marxa- so- 
bre la consideració d'un temps ((aparent),. D'aquesta manera, l'estratificació 
generacional ens ofereix un tipus de canvi lingüístic que pot reflectir els 
processos histbrics del canvi, o si més no la mateixa classe de diferencies 
de regles que ocorren en el desenvolupament de l'evolució lingüística. 

Respecte als principis empírics del desenvolupament del canvi lingüístic, 
una teoria sociolingiiística reconeix cinc problemes, encara que no tots con- 
nectats al marc social: restricció, transició, inserció, avaluació i actualit- 
zació. Les restriccions universals determinen les possibilitats d'un canvi i 
les seves probables direccions, i, per definició, són independents de qual- 
sevol comunitat particular. La qüestió de localitzar la transició entre dues 
etapes d'un canvi constitueix un problema lingüístic intern. La dificultat de 



la inserció presenta dos aspectes: lingüistic i social; 6s a dir, el canvi 
apareix inclbs dins d'una matriu composta d'altres canvis (o constants) 
lingüístics, perb també dins d'un context social, aixb és, en correlació amb 
certs canvis socials. La importancia del component social es troba igual- 
ment en el problema de l'avaluació, que mostra com els membres de la 
comunitat reaccionen al canvi en curs, i com descobreixen la informació 
expressiva que transmeten les diverses variants. Finalment, s'espera que els 
factors socials apareguin implicats profundament en el problema de l'actua- 
lització, per tal d'acometre el perque es realitza en tal moment i en tal lloc 
(cfr. WEINREICH, LABOV i HERZOG, 1968, pags. 183 SS.). 

2.2. L'apropiada distinció metodolbgica sincronia-diacronia no implica 
que el temps sigui l'unic factor corroborant de tot canvi lingüístic. En 
aquest sentit, i estrictament parlant, el canvi lingüístic no apareix en funció 
del temps. Hi ha d'altres factors -lingüístics i socials- que han de reflectir 
la seva evolució dins d'una varietat sincrbnica, i el pas del temps simple- 
ment permet comprovar el canvi sobre la complexa interacció d'aquests 
diversos factors. El temps només n'és el marc. No es tracta d'un mer canvi 
de perspectiva o una experikncia lingüística més propera a la realitat, sinó 
de diversos graus d'abstracció del pla descriptiu de la llengua, on no do- 
mina el principi de l'oposició, sinó el criteri de la diversitat. 

Qualsevol llengua, en un moment donat, apareix caracteritzada com un 
diasistema que posseeix una heterogene'itat ordenada (v. supra).  Des d'a- 
quest punt de vista, és convenient proposar i formular les successives tkc- 
niques del discurs coexistents en una llengua histbrica: estandard,  geolecte, 
sociolecte i registre (v. GIMENO, 1979, pags. 130 SS.). La mateixa manca de 
precisió i significat exacte de ((comunitat lingiiística,, planteja la necessitat 
metodolbgica de referir-nos a ((comunitat (sociolingüística) de parla,, defi- 
nida per un coneixement compartit de les restriccions comunicatives i de 
les normes del comportament social, i configurada per determinats com- 
portaments avaluatius i per la uniformitat de models abstractes de varia- 
ció (cfr. HYLIES, 1967, pags. 53 SS.; v. LABOV, 1968; GJMENO, 1984). 

La comunitat de parla és una entitat de dues dimensions, geografica i 
social, i esta formada per diversos (sub)grups socials (generacionals, sexuals, 
socioeconbmics, ktnics, etc.), que de vegades es troben en situació anta- 
gonica, a causa de la seva distinta posició dins de l'organització social. 
Aquesta heterogene'itat i variabilitat sincronica de la comunitat de parla 
constitueixen el millor exemple de la covariació de gran part de les dife- 
rkncies que trobem entre dos ((estats), d'una llengua, diacrbnicament prb- 
xims. D'aquesta manera, és impossible establir una distinció precisa entre 
((canvi diacrbnica i ((variació sincrbnican, que es constitueix en la traducció 
directa del canvi lingüistic en curs. 

Variabilitat i canvi estan, doncs, íntimament units, fins al punt de ser 
les dues cares --sincrbnica i diacronica- del mateix fet de la llengua. Ara 
bé, no tota variabilitat i heterogeneitat en l'estructura lingüística comporta 
canvi; pero tot canvi lingüístic implica variabilitat i heterogeneitat sincrb- 
nica en la comunitat de parla. Donat que els factors socials motiven global- 
ment el sistema lingüístic, i no totes les condicions de la llengua apareixen 
marcades igualment per la variació geografica, l'ultima condició del canvi 
lingüistic sera el mecanisme engendrat per la interacció social. El canvi lin- 



giiistic comen~ara quan la generalització d'una particular al ternan~a,  en 
un (sub)grup donat de la comunitat de parla, assumeixi la direcció i el ca- 
racter de diferenciació ordenada (WEINRETCH, LABOV i HERZOG, 1968, pag. 187; 
cfr. MENÉNDEZ PIDAL, 1926/1950, pags. 532 SS.; COSERIU, 1958, pags. 78 SS.). La 
variació social i funcional de Ia llengua, en suma, juguen un paper primor- 
dial en el desenvolupament del canvi lingiiistic. 

2.3. En resum, la distinció metodologica sincronia-diacronia es revela 
insuficient per a donar compte d'una manera estricta del desenvolupament 
del procés del canvi lingüístic. Al seu costat, i com a determinació metodo- 
Ibgica, caldria instaurar, avui, la dicotomia ccsinstratia-diastratias i ccsinfasia- 
diafasias (a l'ahir pertany la dualitat ~sintopia-diatopia),). La variabilitat 
sincrbnica -temporal (aparent), geografica, social i funcional- és la tra- 
ducció directa del canvi lingiiistic en curs, i els detalls de qualsevol evolució 
només poden ésser estudiats fructíferament en el marc global de la comu- 
nitat (sociolingüística) de parla. Les estructures variables en ella contingu- 
des són determinades per funcions socials. La covariació sistematica de les 
dades lingiiistiques i dels factors socials constitueix la peGa clau per a una 
recta comprensió i explicació del procés historic del canvi lingüístic. 

Un dels arguments mes assíduament sostinguts en la lingüística histb- 
rica ha estat la ecregularitat del canvi fonic)). D'acord amb tal principi fona- 
mental del canvi lingiiistic, podríem difercnciar dues interpretacions: 1) 
versió fonica de la hipotesi de regularitat, i 2) versió gramatical del canvi 
fonologic. Per una altra part, ja hem alIudit indirectament a una doble 
estrategia de la investigació del canvi lingüístic, la qual catalogarien1 com a: 
a) homogenei'tat, i b) heterogenei'tat. En les línies següents desenvoluparem 
solament l'ultim dels cinc models (v. GIMENO, 1983d, pags. 192 SS.) que 
ens proporciona aqueixa doble entrada en la historia de la lingüística 
(v. fig. I), a saber: 1) model neogramhtic, 2) model geografico-lingüístic, 3) 
model estructuralista i funcionalista diacronia, 4) model transformativo- 
generatiu, i 5) model sociolingiiístic multilectal. 

Fig. 1.-Models regulars del canvi lingüístic 
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3.1. Generalment l'observació del canvi lingüístic ens demostra que és 
més regular en el resultat que en el procés. Una teoria adequada del canvi 
lingüístic hauria de transcendir els models estatics a l'ús, basats en idio- 
lectes, per a integrar la variabilitat dins del paradigma generatiu ortodox, 
i proposar gramatiques socials o comunitaries, més regulars i sistematiques 
que el complex comportament de qualsevol individu. Actualment, tota dis- 
cussió sobre el procés del canvi lingüístic en curs, dins d'un context social, 
ha de concebre les gramatiques com a esteses en el temps (aparent), espai, 
societat i situació, i la possibilitat d'escriure gramatiques multilectals sin- 
crbniques, més enlla de les diverses varietats d'una llengua, sempre que 
ens situem dins d'una comunitat de parla que no sigui inequívocament bi- 
lingüe, és a dir, on hi hagi un continuum de parla amb una ruptura no 
clarament definida. La noció de gramatica multilectal o polilectal proposa 
un model de gramatica simple, basada en una escala d'implicació, la qual en- 
globi tots (o gairebé tots) els lectes d'una (o més) llengua(-iies), ja que la 
competkncia del natiu adult transcendeix la seva propia varietat 1ectal.l En 
principi, no hi hauria diferkncia entre els problemes de transferkncia intra 
i interdiasistematica. Una gramatica multilectal (sincrbnica) és la hipbtesi 
més idbnia per a un model dinamic i real del canvi lingüístic, i la teoria 
més adequada per a la lingüistica histbrica. 

3.2. Una teoria sociolingiiística histbrica assumeix que no canvien els 
fonemes, sinó la gramatica social de la comunitat de parla, és a dir, la com- 
petkncia sociolingüística de dita comunitat, i el canvi linguistic es transmet 
globalment dins d'ella. L'aspecte de la reestructuració es resol, llavors, a 
través del problema de la transició en les regles generatives, a fi de des- 
criure l'etapa intermkdia per la qual una estructura evoluciona cap a una 
altra. Sens dubte, la solució resideix en l'ampliació i revisió de les nocions 
de competkncia lingüística i regla lingüística (categbrica o obligatbria), 6s 
a dir, en la competencia sociolingiiistica i regla variable (v. CEDERGREN i 
SANKOFF, 1974; SANI<OFF i LABOV, 1979; G I M E N O , ~ ~ ~ ~ ,  pags. 147 SS.; LOPEZ Mo- 
RALES, 1981). 

La competkncia sociolingiiistica del parlant és asimktrica, ja que disposa 
d'un control receptiu major que el productiu. Descriptivament, l'objectiu més 
útil de la investigació sociolinguistica és la provisió de restriccions lingüístiques 
i socials, que serviran d'entrada a les gramatiques sincrbniques multilectals 
(cfr. BAILEY, 1972; BAILEY, 1973, pp. 21-64; LABOV, 1973; FASOLD, 1978; sobre gramh- 
tiques individuals, v. BICKERTON, 1973). Tals dades, amb les necesshries organitza- 
cions i reordenacions s'enquadren metodologicament dins del tractament proba- 
bilistic d'un paradigma quantitatiu. L'HEIDELBERGER FORSCHUNGSPRO- 
JEKT ((PIDGIN-DEUTSCHD (1978) suposa una explicació altrament simplificada 
del procés global de l'adquisició d'una segona llengua pels immigrants estran- 
gers, en termes d'una aproximació escalonada, que passa a través de varietats in- 
termkdies (o gramatiques de traitsició), cap a una varietat ideal. Ara bé, aquestes 
gramatiques de transició són descriptivament casos particulars de ((gramatiques 
variacionals probabilistiquess d'un espai multidimensional de varietats que cons- 
titueixen una gramatica de referbncia (v. una revisió funcionalista en WEYDT i 
SCHLIEBEN-LANGE, 1981). Per la seva part, Poplak (1978; 1979) planteja la possibi- 
litat de tractar el canvi de norma), (code-switching) com a generat per una sim- 
ple gramatica superficial, basada en dues gramatiques monolingues (v. SANKOFP 
i POPLACK, 1981). 



La fonologia generativa justifica un fonema sistematic sobre la base 
d'una al ternan~a morfologica, mentre que I'analisi sociolingüística postula 
una variable fonologica (o sociolingüística), sobre la base d'una variació 
fonologica dins d'una comunitat de parla. Així el canvi lingüístic ocorre 
com una variable moguda des d'una posició dins d'un fonema autonom, 
per una posició a través de fronteres fonologiques, fins a una posició 
dins d'un segon fonema, definint tal variable per covariació amb altres trets 
(lingüístics i socials). La variable sociolingüística, com a unitat mínima no 
discreta, representa la variabilitat pronosticable i ordenable dins del sis- 
tema heterogeni, configurant-se com una regla variable d'una teoria socio- 
lingüística que tingués en compte els diversos entorns rnorfofonologics. 

3.3. Les dades empíriques del procés real del canvi lingüístic en curs 
impliquen necessariament el concepte de variació regida per regla, i la 
construcció formal d'una regla variable és essencial per a la descripció del 
dit canvi lingüístic. La regla variable estableix simplement, per a cada par- 
lant de la llengua, que la regla s'aplicara amb més freqükncia en un entorn 
lingüístic que en un altre, encara que sigui optativa en ambdós, enfront a 
l'opcionalitat de les regles generatives, que no permeten la incorporació 
de la correlació entre la preskncia de certs factors en I'entorn linguistic 
d'una regla i la freqükncia produ'ida. 

LABOV (1972b, pags. 111 SS.) ha especificat la noció de .regla lingiiística~~, 
i distingeix entre regles categbriques, semicategoriques i variables, que re- 
flecteixen la diferkncia entre les relacions d'estricta coocurrbncia i un tipus 
més general de covariació. La transició d'un tipus de regla a altra (varia- 
ble>semicategorica>categorica), o ccevolució interna de les regles lingiiís- 
tiquesn, és una manera formal de representar la transicio del canvi quanti- 
tatiu a qualitatiu i hi té lloc mit jan~ant canvis, dins d'una regla variable, 
en l'ordre i en el grau d'importancia de certes restriccions variables sobre 
la regla. La connexió entre variació social superficial i canvi gramatical 
profund pot establir-se a mesura que la regla variable arriba a ésser ca- 
tegbrica. 

3.4. Enfront de la hipotesi generativa de la regularitat, la teoria socio- 
lingüística acudeix a la hipotesi empírica que el procés del canvi fonolbgic 
és regular, pero el seu context no pot ésser definit sempre en termes estric- 
tament lingüístics. Tot i que retrospectivament el resultat d'un canvi lin- 
güístic aparegui com a l'addició d'una simple regla categorica a la grama- 
tica social de la comunitat de parla, el procés implica el reconeixement dels 
cinc principis empírics de qualsevol canvi lingüístic en curs, és a dir, res- 
tricció, transicio, inserció, avaluació i actualització. La qüestió generativa 
de la transició constitueix un problema linguistic intern, i suposa una re- 
visió constant i regular de la gramatica multilectal de les successives ge- 
neracions de parlants -a través dels distints (sub)grups de la comunitat 
de parla-, mit jan~ant una distribució contínua de les regles variables. 

El principi de regularitat, entks sociolingÜisticament com a variació re- 
gida per regla, s'ha de relacionar així mateix amb la inserció del canvi lin- 
güístic en el diasistema lingüístic, heterogeniament ordenat (segons Ies suc- 
cessives tkcniques del discurs), i en l'estructura complexa de la comunitat 
de parla. Per consegüent, el principi de regularitat del canvi linguistic ni 
afecta uniformement totes les formes implicades ni simultaniament tots 
els (sub)grups de parlants, i explica que l'estructura lingüística no pot 
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ésser considerada ni homogeniament ni estaticament, en qualsevol ((estat, 
d'una llengua particular. El concepte de variable seria aplicable a tots els 
nivells de l'analisi lingüística. 

3.4.1. En aquest sentit, només es podra concebre com un cos coherent 
de regles categbriques cadascun dels (sub)sistemes temporals (aparents), 
geografics, socials i funcionals. L'unic mecanisme addicional sera un con- 
junt de regles variables que estableixin les condicions per a la covariació 
o a l t e rnan~a .~  Vegem-ne un exemple de la gramatica sincrbnica actual de la 
comunitat de parla alacantina: el sesseig valencia (v. GIMENO, 1 9 8 3 ~ ;  1983b; 
1 9 8 3 ~ ) .  L'explicació interna és insuficient: inexistencia de l'oposició fono- 
logica autbnoma castellana @ / s  en els sistemes primaris alacantins (valencia 
o murcia sessejant). L'explicació externa és amplament histbrica: con- 
fusió moderna del parlant valencia que utilitzava el castella, a partir del 
procés de desafricació i apicalització de les sibilants africades catalanes 
medievals, i regressió geografico-lingüística en els segles XVII i X V I I ~ ,  des 
de l'expulsió dels moriscs i la perdua dels privilegis forals. 

Tanmateix, les preguntes fonamentals queden sense resposta adequada 
i satisfactoris. El sesseig valencia és una regla variable de la gramatica 
social de la comunitat de parla alacantina, la qual mostra l'estratificació so- 
cioeconomica dels parlants i/o la diferenciació funcional. D'acord amb aixb, 
podem representar dita variable sociolingüistica de la manera següent: 

p = F(grup socioeconbmic) 

és a dir, la regla d'apico-alveolarització -aixo és, les consonants perden 
el seu caracter anterior i es fan estridents, si són coronals, contínues, sordes 
i no distribui'des- no s'aplica sempre sinó que apareix associada a una 
quantitat especifica p, que expressa la proporció de casos en els quals 
s'aplicaria en funció del grup socioeconomic dels parlants del context 
alacantí. 

Alacant ha estat i és una crui'lla lingüística, social i cultural des dels pri- 
mers temps de la conquesta islamica. Dins del context valencia se singu- 
laritza per un caracter marcadament fronterer, on les barreres (socio)lin- 
güístiques, histbriques, geografiques i econbmiques esgaien qualsevol pauta 
interna de conducta. Amb tot, aquest fet diferencial de les comarques me- 
ridionals del País Valencia constitueix la seva personalitat col.lectiva. La 
gramatica social sincrbnica de la comunitat de parla alacantina és multi- 

Així mateix, una sociolingiiistica histbrica ha d'explicar les relacions que 
es plantegen entre la tradició escrita del testimoni grafic i la covariació de dos O 
més (sub)sistemes del repertori lingüístic de la comunitat de parla. Una proposta 
taxonbmica i menys empírica d'una sociolingüistica histbrica, sota la denomi- 
nació de alingüistica sbcio-histbricaa, en Romaine (1982). 



lectal, ja que es fonamenta en una covariació entre els dos (sub)sistemes 
d'un Únic repertori3 Descriptivament, la situació del lecte valencia més 
meridional i del murcia sessejant responen a varietats intermedies o <(gra- 
matiques de transició -depenent del context social-, com a casos particu- 
lars de ((gramatiques variacionals),, a saber: 

a) valenciano-alacantina, que posseeix una competencia activa del so- 
ciolecte valencia, i 

b) murciano-alacantina, que té una competencia passiva del sociolecte 
valencia. 

Cadascuna d'aquestes gramatiques caracteritza la varietat situada en un 
cert punt del procés de substitució lingüística i mostra la distancia -major 
o menor, respectivament- del lecte valencia al castella estandard (v. fig. 2). 

Diasistema catala I Diasistema castella 

t Canvi de norma + 

Catala Valencia Valencia Murcia Murcia Castella 
estandard alacantí alacailti es tandard 

Figura 2.-Situacici descriptiva dels lectes variacionals alacantins dins del 
conti nuu^?^ catala-castella 

L'addició de la regla variable del sesseig valencia a la gramatica multi- 
lectal representa la limitació del canvi qualitatiu a quantitatiu en la comu- 
nitat de parla alacantina, i es produeix mitjancant una revisió constant i 
regular de la gramatica multilectal de les successives generacions de par- 
lants, a través de la substitució d'una cornpetencia activa en passiva. 

La direcció del canvi natural va del membre més marcat (en el nostre 
cas, regla d'interdentalització) vers el menys marcat (sesseig apico-alveolar 
valencia), i tingué com a resultat un acanvi de norma)) historic de marcat 
cap a no marcat en el passat. Tanmateix, aquesta direcció sembla rebut- 
jar-se actualment, en virtut de la situació diglossica de marginació social 
i funcional dels lectes alacantins (valencia-alacantí i/o murcia-alacantí), 
i implica canvis de no marcat a marcat, invertint-se la direcció del canvi 
natural. A mes a més han de tenir-se en compte la consciencia lingiiis- 
tica adversa, les formes estigmatitzades del sesseig i les actituds lingüis- 
tiques negatives, com a manifestacions de les dimensions subjectives del 
mecanisme del canvi lingüístic en curs. 

El repertori lingüístic identifica la competencia sociolingüística complexa 
del context comunicatiu de les comarques alacantines del sud de la frontera his- 
torica Biar-Busot (excepte Villena i Sax), i integra les varietats socials i funcio- 
nals presents en aqueixes comarques, es a dir, el sociolecte valencia i el castella 
(estandard i/o murcia sessejant). 



La sociolingüística actual, en concret la direcció regla variable, sosté 
que no es possible la comprensió i explicació del procés del canvi lingüístic 
que se sostreu del context social de la seva comunitat de parla (v. LABOV, 
1963). L'usual procediment diacronic, com el paleontologic, ha consistit en 
confrontar estats diferents, per tal d'inferir dades sobre les etapes inter- 
medies i reconstruir el mecanisme del canvi lingiiistic. La reconstrucció és 
un dels problemes teorics mis importants de la lingüística historica. Una 
teoria sociolingiiística empírica del canvi, inclús sobre un curt espai de 
temps, podria ser la més adequada a una reconstr~~cció historica, en la me- 
sura que condueix a hipotesis més facils de confirmar o desmentir. L'estudi 
empíric del canvi lingüístic en curs ens mostra la covariació regular de va- 
riables lingüístiques amb factors lingüístics i socials, i la necessitat de mB 
todes quantitatius que permetin analisis detallades. La formació d'índexs 
sociolingÜistics proveeix un ampli conjunt de dades quantitatives, que re- 
flecteixen la influkncia d'un gran nombre de variables independents. 

LABOV (1970, pags. 237 SS.) ha expressat l'especificació de la influkncia 
diversa dels entorns lingüístics i contextos extralingüístics (sia la variació 
social, sia la situacional), a partir d'una atenció al discurs i una percepció 
de les normes sociolingüístiques de la comunitat de parla. D'aquesta ma- 
nera, definia la variable sociolingiiistica com a aquell tret lingüístic que 
es dóna en correlació amb certs (sub)grups socials (generacionals, socio- 
econbmics, ktnics, etc.), i amb algunes variables no lingüístiques del context 
social (parlant, oient, marc, etc.). Dins d'una classificació dels diversos ele- 
ments implicats en el canvi lingüístic, segons el tipus d'avaluació social 
apercebut, podem distingir entre indicadors, que no presenten variació 
situacional, marcadors -variables més elaborades-, les quals ens mostren 
estratificació social i diferenciació funcional, i estereotips, o formes social- 
ment marcades, com a fenomens de valor simptomatic. 

4.1. L'explicació del canvi lingüístic pel substrat linguistic i/o el bilin- 
güisme de llengües en contacte cau, per si mateixa, fora d'aquests darrers 
estudis sociolingüístics. La interferencia lingüística ja no s'ha de reduir, 
a priori, a simples desviacions entre codis lingüístics, sinó a variables rela- 
tives a certs (sub)grups i circun~stancies, les quals han de ser descobertes 
per l'investigador. L'adopció per una llengua particular de certes caracte- 
rístiques estructurals procedents d'una altra no és condició suficient. Una 
teoria sociolinguistica empírica del canvi reconeix almenys cinc problemes 
(v. supra). Les variables apareixen regides per un conjunt de regles que ca- 
racteritzen la competkncia sociolinguistica dels components d'un (sub)grup 
determinat, i reflecteixen la seva gramatica social o coinunitaria. La incum- 
bkncia d'una teoria sociolingüística historica, basada en tals pressuposits, 
sobre la reconstrucció interna i comparativa consistira en la reconstrucció 
de la historia de les seves gramatiques -no en la confrontació de succes- 
sius o diferents inventaris-, procedint cap enrere, vers la proto-llengua. 

A més, sobre si la identitat etnica de la llengua de substrat es la causa 
de la diferenciació lingüística tardana o llunyana, Labov ha demostrat em- 
píricament que l'immigrant de segona generació s'allunya del model (subs- 
trat lingiiistic) de baix prestigi dels seus pares. Les forces socials que actuen 



sobre les formes lingüístiques són de dos tipus distints: pressions des de 
baix, o per sota del nivell del coneixement conscient, i pvessions des de dalt, 
que representen el procés explícit de correcció social, aplicat a certes for- 
mes lingüístiques. La consciencia lingüística adversa, les formes prestigioses 
(o estigmatitzades) i les actituds lingüístiques negatives originen la insegu- 
retat Zingiiistica i la hipercorrecció, com a manifestacions de les dimensions 
subjectives del mecanisme del canvi lingüístic en curs. El parlant, en el 
període de l'adolescencia (tretze a divuit anys), es fa sensible a la signifi- 
caci6 social del seu registre i al d'altres, i s'apropia de les normes socio- 
lingüístiques de la comunitat de parla, encara que apareix una resposta 
diferenciada segons el (sub)grup socioeconomic (LABOV, 1966, pags. 472 s.; 
v. L ~ P E Z  MORALES, 1979; GIMENO, 1983d, pags. 207 s.). 

4.2. Termes com és ara substrat, superestrat i adstrat són simples mit- 
jans de classificació de determinades condicions historiques -particular- 
ment transformacions violentes (v. g. conquestes, invasions.. .)-, en les 
quals tingué lloc el canvi lingiiistic. Una investigació sociologica de la 
historia no sols ha de proposar la deducció de dimensions del passat, sinó 
que a més ha de comprovar-les empíricament en el present. Des d'aquest 
punt de vista, una sociolingüística general historica revisa i actualitza els 
processos historics del canvi lingüístic, com a hipotesis verificables entre 
les poblacions actuals. Una perspectiva adequada d'aquests problemes hau- 
ria de relacionar els processos psicolbgics, socials i culturals amb 1'6s ha- 
bitual de la llengua, tot i que tal plantejament hagi estat relegat en el pas- 
sat, a causa del seu caracter extralingüístic i interdisciplinari. La selecció 
de dites variables per a l'estudi empíric de la conservació i substitució de la 
llengua, dins de la direcció multilingüe diglossia, cal establir-la per impres- 
sions del que semblen ésser els processos més rellevants en una determi- 
nada situació multilingüe, i a partir de teories més generals sobre el canvi 
personal, social i cultural (FISHMAN, 1968, pags. 400 SS.; v. ARACIL, 1971; 
F I S H M A N ,  1973). 

En veritat, una de les mancances més gran en aquest camp és deter- 
minar les circumstancies en les quals el comportament lingüístic i no lin- 
güístic canvien concurrentment, consecutivament o independentment, per 
tal de sistematitzar aquestes impressions intui'tives. D'aquesta manera, es- 
tabliríem una analisi comparativa i una tipologia de les situacions de con- 
tacte entre grups, indispensable en qualsevol recerca de models inter- 
culturals i historics. Ara bé, la confirmació actual de les hipotesis sobre la 
conservació i la substitució de la llengua, la configuració de bilingüisme i di- 
glbssia, les tkcniques de mesures alternatives de bilingüisme, etc., no im- 
pliquen, com a conclusió, que són també valides per al passat. Més aviat 
són propostes verificables del present, per a ileluminar hipotkticament els 
processos historics del canvi lingiiistic. 

4.3. El problema histbric del canvi lingüístic resideix en l'establiment 
del com pot constituir-se, es a dir, en quines condicions lingüístiques i 
socials es realitzi la inserció: avaluació i actualització del canvi. En aquest 

En el procés de la inserció lingüística i social del canvi lingüístic en curs, 
una de les observacions sistematiques es la transformació de les varietats geo- 
grafiques en varietats socials, que es tradueixen finalment en varietats funcio- 



aspecte, la proposta de la sociolingüística historica consisteix en la identi- 
ficació i descripció de la dinamica historico-social que condueix a la cova- 
riació de dos o més (sub)sistemes, en el repertori linguistic de la comunitat 
de parla. La proposició radica, doncs, en la incorporació dels factors lin- 
güístics i socials dins d'unes grainatiques socials que expliquin la variació 
present en la comunitat de parla, i caracteritzin la competencia sociolin- 
güística dels components d'un (sub)grup determinat. La qüestió de l'actua- 
litzacio en una determinada comunitat i en un determinat període de temps, 
no és aliena a un canvi en el comportament social de la comunitat de parla, 
i convé considerar-la dins d'una sociolingüística c<substancialista)) o ge- 
neral. La conclusió del procés, en suma, és el producte de la pkrdua de la 
significacio social de l'alternanga implicada, i l'elevació d'una de les variants 
a la categoria de norma obligatoria. 

Tanmateix, dues dificultats practiques sorgeixen immediatament darre- 
re de tals consideracions: a) com estudiar la covariació entre variables lin- 
güístiques amb factors lingüístics i socials, ja que la covariació és un con- 
cepte estadístic, i no és faci1 la seva aplicació a situacions lingüístiques del 
passat, i b) com entendre el funcionament d'un diasistema amb variables, 
el qual implica sempre una reconstrucció de la llengua al seu context social. 
Un cop més, convé recordar la possibilitat (única) de la teoria sociolinguís- 
tica empírica del canvi, que suposa una reconstrucció adequada de les evo- 
lucions historiques, a partir dels processos del canvi lingüístic en curs. 
Per citar un exemple, quan observo actualment el canvi en el repertori lin- 
güístic de la comunitat de parla alacantina (sociolectes alacantins -valen- 
cia i/o murcia sessejant com a vernacles heteronoms variacionals- i cas- 
tella -estandard i oficial-), darrere hi veig altres llocs i altres &poques. 
D'altra banda, encara que la documentació antiga sigui fortui'ta, irregular 
i irreprodui'ble, no falten exemples quantitatius del material lingüístic del 
passat, i, en particular, analisis estadístiques de frequencia i multivariants 
de regla variable (v. VARVARO, 1982, pags. 192 s.; RO~IIINC, 1982, pags. 139 SS.). 

4.4. En resum, la reconciliació dels punts de vista estructuralistes, difu- 
sionistes i historics ha permes la distinció i complementarietat entre factors 
lingüístics i socials, com a condicions generals i historiques del canvi lin- 
güístic. La teoria dels estrats lingüístics representa una manifestació molt 
superficial i insuficient de l'explicació causal externa en el canvi linguistic. 
Una perspectiva més amplia d'aquests problemes ha considerat la conviven- 
cia de més d'un sistema en la consciencia lingüística dels parlants, i ha in- 
clos tals situacions dins dels estudis bilingües actuals. La sociolingüística 
historica proposa la comprensió i explicació del procés concret del canvi 
lingüístic, a partir de les tres direccions empíriques del multilectisme (llen- 
gües en contacte, diglossia i regla variable). Certament són tres orientacions 
distintes, i dins de la sociolingüística historica convindria no desestimar les 
seves contribucions, i aprofitar la possible complementarietat o suplemen- 
tarietat entre elles, sense hipotecar evidentment la prbpia línia teorica i me- 

nals. Aquest desenvolupament evidencia el mecanisme de la substitució lingiiis- 
tica, la qual dependra indubtablement de la progressiva consciencia i avaluació 
negatives de la significacio social d'aqueixa varietat social i/o funcional (v. ARACIL, 
1979; GIAIENO, 1982a; GIMENO, 1982b). 
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todolbgica. Una cosa és indiscutible: els estudis multilectals i histbrics exi- 
geixen un tractament sociolingüístic general o interdisciplinari. 

La nostra pregunta inicial sobre la viabilitat i contribució tebriques 
d'una teoria sociolingüística histbrica pot ésser contestada com a perfecta- 
ment possible. La seva tasca és determinar i descobrir I'estructuraciÓ lin- 
güística i social de la variabilitat inherent, que mostra un increment uni- 
dimensional a traves de la situació contextual, (sub)grup social, espai geo- 
grafic i temps. Una teoria sociolingüistica empírica del canvi és la més ade- 
quada a una reconstrucció histbrica, en la mesura que condueixi a hiph- 
tesis més facils de confirmar o desmentir. En el passat recent, el lingüista 
ha assumit, per prioritat metodolbgica indiscutible, el major grau d'abs- 
tracció en les seves analisis de les descripcions gramaticals dels successius 
ccestatsn d'una llengua (i de llengües emparentades), per tal d'obtenir l'evo- 
lució i reconstrucció interna (i comparativa) de la seqükncia de les gra- 
mhtiqties. Des d'aquest punt de vista, ha obtingut l'analisi regular i siste- 
matica dels resultats del canvi linguistic. 

El dilema actual resideix en l'operativitat de tal tipus d'idealització, ja 
que exclou el desenvolupament del canvi histbric, i li calen dades diferents 
i una metodologia distinta per a la investigació del procés real del canvi, 
La delimitació entre el pla de la investigació i el pla de la realitat investi- 
gada, ens ha permks la suposició d'un model abstracte que complementa i 
revisa els plantejaments anteriors, mitjangant I'heterogeneItzaciÓ de l'ho- 
mogeneitat. En particular, una sociolinguistica histbrica respon a les dimen- 
sions següents: 

a) la variabilitat sincrbnica -temporal (aparent), geogrifica, social i 
funcional- és la traducció directa del canvi lingüístic en curs, i els de- 
talls de qualsevol evolució només poden ésser fructíferament estudiats 
en el marc global de la comunitat sociolinguistica de parla; 

b) el parlant és basicament multilectal, ja que la seva competkncia 
sociolingüística transcendeix el seu propi lecte (disposant d'un control re- 
ceptiu més gran que el productiu), i reestructura constantment la gram&- 
tica tot al llarg de la seva vida; 

c) una gramatica multilectal o polilectal es basa en una escala d'im- 
plicació dels sistemes de regles de qualsevol comunitat de parla que no 
sigui inequívocament bilingüe, és a dir, on hi hagi un confinuum de parla 
amb una ruptura no clarament definida; 

d) la gramatica multilectal (sincrbnica), basada en els pressupbsits so. 
ciolingüístics del multilingüisme i multilectisme, és la teoria més adequada 
a la lingüística histbrica; 

e) la hipbtesi de la regularitat del canvi lingüístic s'ha de relacionar 
amb el principi de transició i d'inserció del canvi lingüístic en curs. La 
qüestió de la transició suposa una revisió constant i regular de la gram&- 
Yica multilectal de les successives generacions de parlants, a partir de la 
substitució d'una competkncia passiva en activa. El problema de la inserció 



explica que ni afecta uniformement totes les formes implicades, ni simul- 
thniament tots els (sub)grups de parlants; 

f )  el multilectisme és l'ultim principi general i historic del canvi lin- 
güístic, en funció del fet que el llenguatge és una forma de comportament 
social, tkcnicament oberta. La interacció social és l'instrument d'aquest 
principi; 

g) la covariació sistematica de les dades lingüístiques i dels factors so- 
cials, mitjangant el tractament probabilístic d'un paradigma quantitatiu, 
constitueix descriptivament la pega clau per a una recta comprensió i ex- 
plicació del procés histbric del canvi lingiiistic, i 

h )  els estudis multilectals i histbrics impliquen un tractament socio- 
lingüístic general o interdisciplinari, i assumeixen les aportacions pragma- 
tiques i psicolingüístiques. 
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