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CONTACTE LINGÜÍSTIC ENTRE
EL CÁTALA I EL CASTELLÁ A LA
VALENCIA DELS SEGLES
XVIIIIXIX

1. EL CONTACTE LINGÜÍSTIC
En l'estudi del contacte lingüístic ocupa un lloc especial l'obra d'U. Weinreich
Languages in contad (1953), que va suposar la inserció definitiva deis problemes de
la interferencia lingüística en l'ámbit de la sociolingüística. Weinreich assenyalá la
intervenció en aquest fenomen de factors estructuráis (lingüístics) i no estructuráis
(extralingüfstics), i fou el primer a formular-los explícitament.
Un altre fet situat dins l'ámbit del contacte lingüístic és el canvi de codi («code
switching»), que cal diferenciar de la interferencia. Mentre que aquesta suposa la
introducció d'elements forasters (de la llengua font) en la llengua receptora, aquest
fenomen manté els dos codis separats (cf. J. J. Gumperz, 1992: 66; Ll. Payrató, 1985:
70-71; K. Rotaetxe, 1990: 105-106). Gumperz (1992: 68) addueix una altra distintió,
basant-se en la significació conversacional del canvi de codi:
Whereas borrowing is a word and clause level phenomenon, code switching
is ultimately a matter of conversational interpretaron.

A mes, a diferencia del que ocorre en la interferencia lingüística, el canvi de codi
no indica un coneixement imperfecte del sistema gramatical en qüestió, fet que duria
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el bilingüe a recorrer per necessitat a una altra llengua, sino que es un recurs discursiu
generador d'inferéncies conversacionals (cf. J. J. Gumperz, 1992: 64-65, 97; R.
Wardhaugh, 1992:130-131). Ambtot, en la práctica semprehi ha casos particularson
no és fácil decidir-se si han de ser interpretáis com a interferéncies o com a canvis de
codi (J. J. Gumperz, 1992: 68; Ll. Payrató, 1988: 153). En i'estudi del canvi de codi
s'ha donat gran importancia a les funcions comunicatives del fenomen. En aquest
sentit, Gumperz (1992: 59-99) veu el canvi de codi com una estrategia discursiva.1
Aquest autor esmenta i exemplifica sis funcions conversacionals del canvi de codi, les
quals, encara que sense exhaurir-los, illustren alguns deis usos mes comuns de la
commutació de codis:
1) Citacions: quan les parts commutades es corresponen amb citacions, en estil
directe o indirecte.
2) Canvis en funció del destinatari: quan el canvi serveix per a dirigir el missatge
a un d'entre diversos destinataris possibles.
3) Interjeccions.
4) Reiterado: quan es repeteix un missatge en un codi diferent, bé literalment o
amb alguna modificado. Aqüestes reiteracions poden servir per a clarificar el
missatge o, simplement, per a amplificar-lo o emfasitzar-lo.
5) Qualificació del missatge.
6) Personalització versus objectivització. En aquest grup inclou diversos fenómens estilístics i semántics. L'ús d'un codi o l'altre indica una major implicado o una
major distancia o objectivització per part del parlant.
Ll. Payrató (1988: 154-156), centrant-se en I'estudi del cátala col-loquial, diu que
l'ús alternat de llengües o varietats pot obeir a causes for§a diferents. I, a aquest
respecte, cita com a factors condicionants de l'alternanca l'expressivitat, el joc
lingüístic, els interlocutors, els temes i les citacions.
Encara que la major part d'investigacions s'han fet sobre la llengua parlada, el
fenomen del canvi de codi també es pot estudiar en la llengua escrita, com veurem en
els col-loquis valencians. K. Rotaetxe (1990: 106) indica que algunes obres literáries
utilitzen la commutació de codis amb funció estilística i que en alguns generes la
commutació amb el llatí pot fer-se per afany de precisió o per mostrar coneixements
de la cultura clássica i adhesió a aquesta.
Alguns autors usen també el concepte de barreja de codis («code mixing»). La seua
diferencia respecte al canvi de codi pot veure's com una qüestió de graus, fent
referénda a una combinado mes íntima de les llengües en contacte. En aquest sentit,
Ll. Payrató (1985: 72-73; 1988: 153-156)2 lafa servir enrelació ais casos en qué "pot
resultar francament arbitrari parlar de predomini de Tuna o l'altra llengua". El
concepte de barreja es pot aplicar també a aquells casos en qué s'usen indiscriminadament dues o mes llengües. Així, en els sainets valencians del segle XIX, de
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