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PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLOGIES D’UN GRUP DE PERSONES 

 

LA TRIA DE CODI EN ELS TREBALLADORS D’UNA BIBLIOTEC A PÚBLICA DE LA 

CIUTAT DE BARCELONA. ANÀLISI DE DISCURSOS 

 

 

0. Resum 

 

Aquest treball analitza els discursos d’unes treballadores d’una biblioteca pública a la ciutat de 

Barcelona. El focus d’estudi principal se centra en establir la relació entre: 1) les ideologies 

lingüístiques; 2) la identitat —especialment la identitat catalana, castellana i espanyola; i 3) els 

usos que fan de la llengua catalana i castellana les treballadores. S’estudien les interaccions de 

servei entre treballadors i usuaris que es produeixen en una biblioteca, tot centrant-se en la relació 

que podem establir entre, d’una banda la tria i canvi de codi i, d’una altra banda, el context 

lingüístic, la ideologia lingüística i les adscripcions identitàries de cada persona. La metodologia 

es basa en una sèrie d’entrevistes i converses a partir de les quals es practica un exercici d’anàlisi 

crítica del discurs, i en l’observació directa de les interaccions bilingües. S’emmarca l’estudi en 

el camp de la recerca sociolingüística i l’anàlisi crítica del discurs, es repassen les ideologies 

lingüístiques i els elements d’adscripció identitària presents en la societat catalana i, finalment, 

s’observa com es concreten aquests discursos genèrics en cada parlant, i com afecten en la tria i 

el canvi de codi. S’analitzen els motius pels quals un treballador canvia del català al castellà, 

especialment quan no se li demana de manera explícita i, en les conclusions, es tracta de palesar 

la relació entre la ideologia o els posicionaments en matèria lingüística, la influència de l’entorn i 

els comportaments lingüístics efectius dels treballadors públics. 

 

Paraules clau: ideologies lingüístiques, identitat catalana, identitat castellana, identitat espanyola, 

tria de codi, canvi de codi, adaptació, convergència, acomodació, anàlisi crítica del discurs, 

interacció bilingüe, biblioteca pública. 
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1. L’OBJECTE D’AQUEST ESTUDI. PREGUNTES INICIALS I CONSIDERACIONS 

PRELIMINARS 

 

Aquest estudi parteix de l’observació d’unes pràctiques lingüístiques que es produeixen de 

manera quotidiana al nostre país, i que una gran majoria de parlants tenim molt interioritzades —i 

potser per això no els prestem gaire atenció: la tria de català i castellà en encontres de servei. Ens 

hem centrat a estudiar aquest fenomen en el context d’una biblioteca pública perquè és un entorn 

on es produeixen unes interaccions lingüístiques prototípiques de demanda i recerca d’informació 

i es presta un servei estandarditzat per a tota la població, no hi ha una atenció específica o 

diferenciada per als diversos grups socials —més enllà del material específic que podem trobar, 

per exemple, per al públic infantil o per als usuaris amb dificultats visuals o auditives. L’atenció 

que presta el servidor públic davant una demanda d’informació és, en principi, sempre la mateixa, 

ja es tracti d’un home, una dona, un jove, una persona gran, un nouvingut, etc.  

 

El cas prototípic en què ens basem és el d’aquell usuari de la biblioteca que s’adreça en castellà a 

un treballador, el qual automàticament respon també en castellà, o aquell cas en què el treballador 

inicia la interacció en català i l’usuari respon ¿qué?/¿perdón?/¿cómo? i això és interpretat com 

una sol·licitud de canvi de codi —semblantment a com s’explica en els estudis sobre la comunitat 

ruandesa a Bèlgica (Gafaranga, 2010). Amb això no volem dir que el cos central d’aquest treball 

sigui l’observació d’interaccions, però ens hem recolzat en elles a l’hora d’analitzar els discursos 

de les treballadores públiques —l’estudi concret l’hem practicat amb quatre dones1, per això a 

partir d’ara emprarem la forma femenina per referir-nos-hi. Les situacions prototípiques que hem 

exposat ens han impulsat a estudiar les ideologies lingüístiques d’aquestes treballadores: per 

quin(s) motiu(s) es canvia, o no, de llengua a l’hora de dirigir-se a un usuari que no ha demanat 

cap canvi de codi de manera explícita? Per donar-hi una resposta hem mantingut una conversa 

dirigida per tal que ens donessin el seu punt de vista al respecte d’aquesta qüestió. En aquesta 

entrevista-conversa hem provat d’anar més enllà de la resposta directa a la pregunta i hem tractat 

de copsar quins altres elements podien afectar en la tria i el canvi de codi. Prèviament a la 

confecció d’un guió d’entrevista hem fet una observació directa de les escenes i hem mantingut 

un cert contacte amb les persones estudiades per tal de seleccionar-ne aquelles que ens aportaven 

                                                 
1 Al darrer paràgraf de l’apartat 4.1, «Les entrevistes», exposem els motius de la tria. 
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una certa varietat, tant de pràctiques lingüístiques com de discursos.  

 

Partim del supòsit que el canvi de codi s’efectua prototípicament per la voluntat d’adaptar-se a la 

tria de l’interlocutor. En encontres de servei, en el context català, sovint es dóna per sobreentès 

que una persona serà atesa en la llengua que sol·liciti —català o castellà. Tanmateix, sovint 

aquesta demanda no es fa explícita i es dóna per sobreentesa en la mateixa conversa. En les 

converses prèvies que hem mantingut amb les treballadores de la biblioteca hem copsat que, de 

manera general, s’entén que si un usuari s’adreça en castellà és perquè prefereix que se li parli en 

castellà. A més, el context de la biblioteca ens acosta a un entorn de servei al ciutadà que fa que 

els treballadors, normalment, no s’ho pensin gaire a l’hora de canviar de codi o de triar-lo, i això 

ens indica dues coses: d’una banda, que hi ha un posicionament previ del treballador, una manera 

rutinitzada d’actuar davant una situació determinada i, d’una altra banda, ens posa de relleu que 

la voluntat de servei públic és entesa pels treballadors —prototípicament però no sistemàtica— 

com si portés implícita la idea que cal adaptar-se a la tria de l’usuari. Aquests dos aspectes ens 

parlen de la rellevància especial que pot tenir el context lingüístic de les interaccions. 

 

Partint d’aquesta hipòtesi hem fet una recerca prèvia en diversos aspectes contextuals. D’una 

banda hem examinat la influència de l’entorn institucional a través de les directrius lingüístiques 

i, d’altra banda, hem fet una recerca centrada en les ideologies lingüístiques existents en la nostra 

societat. En les entrevistes hem tractat de copsar com interpreten les treballadores les directrius 

de la institució, quin comportament creuen que la institució espera d’elles. També, com es 

reprodueixen les creences i ideologies existents en la societat, i l’impacte dels debats que es 

generen en els mitjans de comunicació al respecte de quina significació, o valor, se li dóna a 

expressions com ara «llengua vehicular» o «llengua d’ús preferent», o sobre la legislació 

lingüística vigent. Tanmateix, no pretenem encasellar les persones entrevistades en funció de si es 

decanten més cap a una ideologia concreta, o una altra. Tornant a la base que motiva aquest 

estudi, més enllà de palesar la interiorització de diferents discursos existents en la societat, allò 

que ens ha interessat és escatir l’opinió de les entrevistades al respecte de les llengües, del rol que 

cada una acompleix tant a nivell personal com general, i de les implicacions que això té en el seu 

ús efectiu. 
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Presentem a continuació el marc teòric de la recerca on parlem, principalment, dels diferents 

enfocaments de l’anàlisi del discurs i la conversa. En el següent capítol presentem la recerca 

prèvia que hem efectuat, d’una banda, sobre la ideologia de la institució i, d’una altra, sobre les 

ideologies lingüístiques i el marc identitari present a Catalunya. A continuació presentem el 

model d’anàlisi de la recerca. Expliquem les estratègies metodològiques sobre les quals ens hem 

inspirat, com hem plantejat les entrevistes i les observacions d’interaccions entre usuaris i 

treballadores. Donem els criteris de transcripció de les entrevistes —presentades en documents 

annexos— i expliquem com hem estructurat l’anàlisi. El cinquè apartat és una anàlisi de cada una 

de les entrevistes, i al sisè trobem les conclusions. 

 

2. MARC TEÒRIC I OBJECTIU DE LA RECERCA 

 

2.1. FENÒMENS DE CONTACTE DE LLENGÜES 

Amb caràcter general, l’estudi s’emmarca en la recerca sobre el comportament lingüístic 

d’individus i comunitats multilingües. Dins els fenòmens de contacte de llengües, la casuística i 

els enfocaments són prou amplis: interferències o marques transcòdiques, alternances de codi i 

tries lingüístiques, són fenòmens diferents que han estat objecte d’estudi des de múltiples 

aproximacions metodològiques.   

 

2.2. ADAPTACIÓ I IDENTITAT SOCIAL 

L’estudi de la tria lingüística ha fet referència tradicionalment al concepte d’adaptació —també 

anomenat convergència o acomodació. Howard Giles va iniciar la «teoria de l’adaptació de la 

parla» —Speech Accomodation Theory— el 1973 i la va desenvolupar en estudis posteriors, 

fonamentalment en els anys 1980 i 1990 (Viladot, 2008b). Quan un parlant s’adapta a la tria d’un 

altre —hi convergeix— posa en marxa un procés d’identificació social en què s’estreten els 

llaços entre les persones, i els parlants se senten involucrats entre ells. Aquest aspecte ens sembla 

fonamental per comprendre la importància del context de la prestació d’un servei. Quan una 

treballadora de la biblioteca s’adapta a la tria de l’usuari, indica, segons Giles, una voluntat 

d’acostar-se a ell, d’involucrar-se en la seva sol·licitud o demanda d’informació.  

 

Pel que fa a la terminologia —seguim a Viladot (2008b)— entenem que la convergència és una 
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estratègia a través de la qual els individus adapten els seus comportaments comunicatius inclosos 

els elements paralingüístics i les característiques no verbals, per tal d’adoptar un comportament 

semblant al del seu interlocutor. Al seu torn, la divergència és una estratègia en la qual els 

individus canvien els seus comportaments comunicatius per tal d’adoptar un comportament 

diferent al del seu interlocutor. Finalment, el manteniment ha estat definit com un acte en què es 

fa evident la divergència i que es basa fonamentalment en el manteniment decidit de la llengua 

materna. En aquest treball parlem de convergència o adaptació per tal de reportar el canvi de 

llengua cap a la varietat —català o castellà— triada per l’interlocutor, i de divergència per parlar 

d’aquells casos en què un parlant decideix de mantenir la seva tria, diferent de la del seu 

interlocutor, fins al final de la conversa. En aquests casos, direm que la conversa transcorre en 

codis paral·lels. 

 

Per la seva banda, la «teoria de la identitat social» de Henry Taijfel (1978, 1981) se centra en la 

diferenciació d’un «jo» relatiu a l’individu i un «jo» referit a un element que està dins d’una 

categoria (Viladot, 2008a). Un cop una persona és conscient que forma part d’un o més grups 

socials, la seva identitat social comença a formar-se, es crea un «jo» col·lectiu. Prenem en compte 

aquesta teoria perquè és la base que ens permet agrupar les persones com a pertanyents a 

diferents grups socials. Així, en la nostra recerca, d’una banda podem establir dues categories 

socials: servidores públiques i usuaris; d’una altra banda qualsevol individu d’aquestes dues 

categories socials pot pertànyer a un grup etnolingüístic —català, castellà o d’altres; i finalment, 

els interactuants en una prestació de servei poden entendre que la condició de ciutadà o individu 

està per sobre de qualsevol consideració grupal. Tenint en compte aquests paràmetres, en el 

nostre estudi, una treballadora que adapta la seva tria a la de l’usuari pot fer-ho perquè prioritza la 

convergència que imposa la relació servidor-servit, o una treballadora que la manté pot fer-ho 

perquè vol afirmar la seva adscripció a un grup etnolingüístic diferent al del seu interlocutor. 

 

Però la identificació social de les treballadores també abasta la institució per la qual treballen. Pot 

passar que la tria de llengua s’hagi efectuat perquè es considera que és la més apropiada per a la 

prestació del servei. Amb caràcter general entenem que una tria lingüística pot estar condicionada 

per l’adscripció del parlant al context en què està inserit. Així, una treballadora pot entendre que 

la institució valora com a correcte, o més apropiat, l’ús o la tria del català o el castellà, en una 
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situació concreta. Escatir el grau d’identificació amb aquestes directrius pot donar-nos pistes per 

comprendre les tries efectives practicades.  

 

2.3. ANÀLISI DEL DISCURS (AD), ANÀLISI DE LA CONVERSA (AC), ANÀLISI CRÍTICA 

DEL DISCURS (ACD) I PSICOLOGIA DISCURSIVA (PD) 

Com explica Íñiguez (2001) l’anàlisi del discurs (AD) és un mètode d’anàlisi que han emprat 

diverses disciplines, com ara l’antropologia, la psicologia, la sociologia, la filosofia, etc. Cada 

disciplina s’acosta a l’anàlisi des d’un punt de vista particular i diferenciat, però mantenen un 

«denominador comú (...) el fet de considerar l’anàlisi de la llengua en el seu ús, sigui aquest 

parlat o escrit.» (2001: 7). Amb caràcter general seguim la idea de Gillian Brown i George Yule 

de no limitar-nos a la descripció de les formes lingüístiques i fixar-nos també en els propòsits i 

les funcions als quals les formes lingüístiques estan orientades (Íñiguez, 2001).  

 

En aquest treball entenem l’anàlisi de la conversa (AC) com una perspectiva etnometodològica 

que ens posa de relleu què fan, què diuen i com categoritzen el món les persones que estudiem. 

L’AC defensa que la manera com els parlants ordenen la conversa —i el món— s’ha d’estudiar 

en el mateix moment en què es produeix aquesta ordenació, i per això el fet de fixar-nos en les 

«regularitats» que es produeixen en les diferents interaccions i analitzar-les minuciosament ens 

ha de permetre «conèixer la interacció social i com s’organitza, es manté i es maneja.» (Íñiguez, 

2001: 13).  

 

Segons Luisa Martín Rojo i Rachel Whittaker l’anàlisi crítica del discurs (ACD) posa l’accent en 

la «implicació del teòric en allò que estudia» i tracta de «despertar una actitud crítica en els 

parlants» (Íñiguez, 2001: 13). Pujolar (1993) ens acosta la perspectiva teòrica crítica de Norman 

Fairclough que entén el llenguatge: «com un procés de negociació contínua de rols i identitats en 

la interacció» (1993: 64). Així, les negociacions de codi, com la resta de negociacions que 

s’estableixen en la conversa, es fonamenten «en les concepcions que els parlants tenen del món» 

(1993: 64), i aquestes concepcions es poden descriure de manera conjunta a mode de «repertoris 

d’idees, constructes conceptuals o marcs interpretatius» (1993: 64). Els parlants reprodueixen o 

transformen les ideologies —o marcs interpretatius— que els envolten. En aquest treball 

estudiem les ideologies expressades per les entrevistades i copsem com (re)formulen discursos i 
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ideologies presents en la societat. 

 

En la línia de Fairclough, la psicologia discursiva (PD) ens aporta la idea de construcció de la 

realitat social en el discurs. La PD vol anar més enllà de la concreció de les interaccions, més 

enllà, per exemple, de la descripció de l’adaptació o convergència de què hem parlat abans i 

preocupar-se de la base epistemològica que hi ha al darrere, quina teoria del coneixement 

implementen els parlants i no és explícita. Derek Edwards i Jonathan Potter expliquen que el 

focus d’atenció han de ser aquells elements del discurs que els parlants insinuen o tematitzen, 

aquells als quals orienten el discurs, entenent que «les construccions discursives (...) cal 

examinar-les en el context de la seva ocurrència com a construccions situades i ocasionades» 

(Íñiguez, 2001: 15). En les anàlisis que practiquem hem volgut incorporar aquesta perspectiva 

perquè té una relació evident amb la (re)formulació d’ideologies de què parlàvem en l’ACD i 

perquè intentem anar més enllà d’allò que s’ha manifestat explícitament en l’entrevista. Creiem 

que les informants d’aquest estudi infereixen significacions en les seves converses que ens 

suggereixen marcs interpretatius o ideologies de caràcter general. 

 

3. RECERCA PRÈVIA 

 

3.1. EL CONTEXT DEL MARC INSTITUCIONAL 

Hem tingut molt en compte l’explicitació que el Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) fa 

als seus treballadors en el seu model de competències (Consorci de Biblioteques de Barcelona, 

2003a) quan parla de l’«orientació a l’usuari» en la seva feina. Diu el CBB que els treballadors 

«han de dirigir la seva actuació cap a la satisfacció de les necessitats dels usuaris actuals i 

potencials de les biblioteques per tal d’oferir un servei més personalitzat» (CBB, 2003a: 16). A 

més, el «sentit de pertinença» a la institució és un valor que demana del treballador un 

comportament que manifesti «amb la seva actuació el compromís amb el servei públic» que 

transmeti «als seus companys els valors i els objectius de les Biblioteques de Barcelona» i que 

ajudi en la construcció de «criteris comuns que enforteixin els valors compartits» (CBB, 2003a: 

27). Els objectius —també en diuen «finalitats» o «missió»— del CBB són, fonamentalment: 

«facilitar a tota la ciutadania —mitjançant els recursos materials, la col·lecció i la programació de 

les biblioteques— l’accés lliure a la informació, al coneixement i a la cultura, així com actuar 



Pràctiques lingüístiques i ideologies d’un grup de persones  

 9 

com agent actiu en la promoció de la lectura» (Consorci de Biblioteques de Barcelona, 2011). A 

més, el marc inspirador en què s’inscriu l’actuació de les biblioteques és del «Manifest de la 

UNESCO del 1994» (CBB, 2003b) on s’explicita que una de les missions de la biblioteca pública 

ha de ser «encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural» (IFLA/UNESCO, 

1994). Tanmateix, no trobem cap menció explícita al comportament lingüístic que han de tenir 

els treballadors, els quals, a més de satisfer les necessitats de l’usuari i adaptar-se a elles, també 

han d’oferir «un servei que permeti fidelitzar-lo» i ha de transmetre «credibilitat i confiança» 

(CBB, 2003a: 19). Sí que es demana als treballadors un nivell de coneixements de català i anglès 

«que permetin la comunicació, tant de forma oral com escrita, en les diferents situacions dels 

serveis (atenció a usuaris, lectura i elaboració de documents, etc.)» (CBB, 2003a: 62). Hem de fer 

notar que el nivell de castellà o espanyol no s’esmenta en cap moment en la documentació que 

hem consultat del CBB, només s’esmenten el català i l’anglès. Nosaltres creiem que la institució 

dóna per fet que el castellà és una llengua que ja forma part del «coneixement» dels treballadors 

prèviament: els pressuposa prou competents. Per tant, demana explícitament un coneixement 

determinat de català per assegurar-se que tots els treballadors en tindran una certa competència. 

 

3.2. DISCURSOS PÚBLICS SOBRE EL CATALÀ I EL CASTELLÀ A CATALUNYA: 

MARC IDENTITARI I IDEOLOGIES LINGÜÍSTIQUES 

Hem assajat de copsar com les entrevistades adapten i (re)formulen els discursos públics sobre la 

llengua. La nostra pretensió ha estat la d’observar quina tendència manifestaven les treballadores 

de l’administració de manera més o menys clara i quins arguments es mostraven més proclius a 

acceptar o a refusar. Per aquest motiu fem un resum dels trets més característics de les diferents 

ideologies lingüístiques presents a Catalunya i dels paràmetres dels discursos que vehiculen. 

Aquesta base ens ha de permetre situar el discurs de cada informant en una tendència general o 

una altra. 

 

Abans de fer un repàs d’aquestes ideologies ens sembla necessari referir el context identitari 

sobre el qual hem treballat, la identitat etnolingüística de cada individu. Partint de la base de la 

identificació entre llengua i nació ens hem plantejat la relació que s’estableix entre la llengua 

d’un individu i la seva adscripció nacional. Hem de tenir en compte que, en general, una 

adscripció identitària no ha d’estar necessàriament lligada a la llengua del poble o el territori, 
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però a Catalunya «la identitat va lligada, pràcticament, al problema de la llengua» (Flaquer, 1992: 

235). A Catalunya hi ha un sentiment de pertinença a la nació catalana que es contraposa en 

major o menor grau al de nació espanyola. Siguan (2001: 252) sosté que la primera mostra 

d’aquest sentiment nacional català, de catalanitat, és precisament parlar català. Segons aquest 

autor, no es pot simplificar la interpretació de les enquestes i reduir-ho tot al fet que les persones 

que tenen com a primera llengua el català o parlen habitualment en català s’identifiquen més com 

a catalanes que com a espanyoles, i les persones que tenen com a primera llengua l’espanyol o el 

parlen habitualment s’identifiquen més com a espanyoles que com a catalanes. Les mateixes 

enquestes mostren que hi ha proporcions importants de persones que se senten primer catalanes 

que espanyoles —o només catalanes—  tot i tenir el castellà com a primera llengua i parlar-lo 

habitualment. També a la inversa: trobem persones que tot i declarar-se en primer lloc com a 

espanyoles tenen el català com a primera llengua. Aquests fets són la demostració que no hi ha 

grups separats a la societat, sinó una gradació d’«actituds» (Siguan, 2001: 251). A nosaltres ens 

sembla més neutre dir que hi ha una gradació d’identificacions ja que totes dues identificacions, 

catalana i castellana —però també d’altres— poden estar presents en un mateix parlant. Així, el 

rol que acompleix cada identificació no va lligat de manera indefectible al rol preponderant que 

una de les dues llengües té sobre l’altra quant a ús personal, sinó més aviat a la representació 

simbòlica que acompleix la llengua en cada parlant. 

 

3.2.1. UN DISCURS GENERALITZAT PROCLIU A L’ÚS DEL CATALÀ 

Amb caràcter general podem identificar un discurs molt estès que fa una valoració positiva de la 

situació actual de la llengua catalana i de les polítiques lingüístiques aplicades (Berrio, 2004: 19). 

Aquest discurs té com a objectiu el «bilingüisme individual i social» (2004: 20), i es fonamenta, 

d’una banda, en la disponibilitat lingüística, això és, que el ciutadà tingui el dret a triar quina 

llengua vol fer servir en cada moment i, d’una altra banda, en el bilingüisme simètric: «tots els 

ciutadans han de conèixer el català i l’espanyol, el primer en tant que llengua pròpia de 

Catalunya, i el segon en tant que llengua oficial de l’Estat» (2004: 20). Per assolir aquest estatus 

cal que la població sigui efectivament bilingüe: que tots els ciutadans de Catalunya siguin 

competents tant en llengua catalana com en llengua castellana. Aquest discurs sovint es concreta 

en la defensa que el català ha de tenir un tracte de favor, un ús preferent per tal de «reparar» una 

situació «de prohibició i de persecució» practicada especialment des del franquisme, però també 
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abans. Aquesta idea de tracte preferent al català es fonamenta, també, en la visió positiva que de 

l’ús del català té una gran part de la població, fins i tot aquells que no l’usen habitualment, i 

també en la concepció que el català és la «llengua pròpia de Catalunya» —un adjectiu que també 

ha comportat la seva polèmica, ja que si el català és la llengua «pròpia», podem deduir que el 

castellà és «impropi» (Royo, 1996). Dins d’aquest discurs el català ha de ser especialment 

protegit i fomentat, principalment perquè cal estendre’n el coneixement a molts sectors de la 

població que no l’usen habitualment, per tal d’assolir el bilingüisme de tota la població. 

Secundàriament, el català ha de ser objecte de protecció per un motiu de justícia històrica. Aquest 

discurs es el propi de les ideologies polítiques «catalanistes» o «nacionalistes» —sobreentenent 

«nacionalisme català». 

 

3.2.2. UN DISCURS LIBERAL CONTRARI A LA PRIORITZACIÓ DEL CATALÀ 

Existeix un altre discurs que fonamenta les seves argumentacions en la preponderància dels drets 

individuals per sobre dels col·lectius. El seu actor més conegut i representatiu ha estat el Fòrum 

Babel (1997). Aquest discurs defensa «el tancament del procés de normalització lingüística 

perquè considera que la normalitat ja ha estat assolida i que, per tant, ha de cessar la 

discriminació positiva a favor del català» (Berrio, 2004: 21). Defensa que el català no ha de ser la 

llengua preferent, que no s’ha de legislar sobre llengua en l’àmbit privat, però que el català en 

tant que «llengua minoritària, s’ha de protegir i fomentar» (Berrio, 2004: 33). Entenen per 

«cultura catalana» qualsevol fet cultural produït a Catalunya enfront de la visió més aviat 

catalanista que considera que només és cultura catalana la que es fa en llengua catalana. Són 

partidaris de la lliure opció de llengua. Propugnen un estat espanyol federal —refusant la 

independència i l’autodeterminació— i es presenten a ells mateixos com a «no-nacionalistes».  

 

3.2.3. DISCURSOS POLARITZATS 

Més enllà d’aquests dos discursos trobem altres posicionaments oposats entre ells. Seguint la 

descripció que fa Branchadell (2002) un dels punts que generen principal controvèrsia és la 

intervenció que han de fer els poders públics —la Generalitat fonamentalment, però també les 

administracions locals— en matèria de llengua.  

 

D’una banda hi ha posicionaments que defensen que el poder públic ha de legislar de manera 
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clara i evident a favor del català tot incloent un apartat ben definit de sancions —associació 

Plataforma per la Llengua i partit polític Esquerra Republicana de Catalunya (Carod-Rovira, 

1998)—. En el mateix pol, trobem posicionaments que defensen l’oficialitat única del català, per 

tant, la seva preponderància en tots els àmbits d’ús públic (Associació per a les noves bases de 

Manresa, 1997 i Reagrupament, 2010). Aquests posicionaments van lligats de manera estreta 

amb la ideologia política que defensa la independència política de Catalunya, la creació d’un estat 

propi. Aquests discursos també estan en sintonia amb aquells que defensen l’ús del català en tot 

moment, que no es canviï mai de llengua per «no discriminar l’interlocutor, [i] respectar-nos 

nosaltres mateixos» (Col·lectiu Català Sempre, 2011).  

 

D’una altra banda hi ha posicionaments que defensen que els poders públics no han d’intervenir 

de cap manera en matèria de llengua ni de cultura —associació Convivencia Cívica Catalana i 

partit polític Partit Popular (Vidal-Quadras, 1998). Defensen la inacció legislativa en matèria de 

llengua perquè entenen que «no es pot imposar una llengua en les relacions privades» 

(Branchadell, 2002). Alguns d’aquests posicionaments sí defensen que s’implementin mesures 

puntuals de foment (Fòrum Babel, 1997).  

 

Contraposat radicalment a l’independentisme i, en general, a qualsevol mena de catalanisme, 

trobem uns discursos que es posicionen obertament en contra de l’ús del català en l’esfera pública 

de la vida. Estan relacionats amb les ideologies uniformitzadores nacionalistes espanyoles, i es 

produeixen sovint des dels mitjans de comunicació del centre peninsular. El català és sovint 

considerat una llengua —i una cultura— diferida, subordinada, mediatitzada o interposada 

(Aracil, 1983) la qual és només vàlida per a ús local, no global, una llengua que necessita de la 

interposició d’una altra —el castellà— per obrir-se al món. Hem volgut referir-nos-hi de manera 

succinta perquè aquests discursos han estat suggerits en les entrevistes per mostrar-ne el desacord  

 

3.2.4 BILINGÜISME I LLENGUA PRÒPIA 

Una altra discussió polaritzada és la de si Catalunya és, o no, bilingüe. Nosaltres entenem que 

l’etiqueta «bilingüe», en ella mateixa, no ens aporta tota la informació necessària ja que «el 

concepte de bilingüisme és un dels més difícils de definir, és confús, imprecís i ambigu, perquè 

depèn sobretot del contingut que li donem o del context en què l’utilitzem» (Solé, 1989: 19). 
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Podem parlar d’individus bilingües o multilingües en funció de les llengües que domini i podem 

parlar de societats bilingües o multilingües des de diversos punts de vista. Al respecte de la 

polèmica sobre l’ús del terme, pensem que està directament relacionada amb les opinions 

divergents sobre «llengua pròpia» de què hem parlat en el paràgraf anterior. Així, el terme és 

utilitzat des de qualsevol posició ideològica, però el concepte a què es refereix sovint és diferent. 

En general, aquells que sostenen que el català és la «llengua pròpia» —«nacionalistes catalans» i 

«catalanistes» (Berrio, 2004: 20)— són molt curosos amb l’ús del terme «bilingüisme» —i 

reticents, fins i tot— i aquells que sostenen que tan propi és el català com el castellà —«liberals» 

i «nacionalistes espanyols» (Berrio, 2004: 21)— acostumen a alinear-se amb la idea que 

Catalunya «és» bilingüe, entenent-ho com un atribut inherent i/o immanent al qual no es pot 

renunciar. Des de posicions més compromeses amb la defensa del català  es nega el bilingüisme 

de la societat catalana i es denuncia que sota l’aparent protecció de la igualtat de drets lingüístics 

—d’una determinada manera d’entendre el bilingüisme— de vegades s’amaguen interessos 

ocults —o objectius no declarats obertament— que volen continuar amb l’ús minoritzat del català 

(Villatoro, 1997 i Lluch, 1997). Sostenen que darrera de la defensa d’un bilingüisme equilibrat i 

idíl·lic s’amaga la voluntat de relegar el català a una posició de subordinació respecte del castellà. 

 

4. MODEL D’ANÀLISI DE LA RECERCA. METODOLOGIA 

 

4.1 LES ENTREVISTES 

Hem tingut la necessitat que les informants ens aportessin dades al respecte de les seves 

adscripcions identitàries i ideologies lingüístiques. Que, a més d’explicar-nos allò que feien i per 

què ho feien, ens expliquessin allò que pensaven, i expressessin allò que sentien. Creiem que una 

conversa dirigida o preparada ens dóna la possibilitat d’accedir a aquestes explicacions de manera 

òptima. Més tard, amb la transcripció de l’entrevista, hem pogut practicar una anàlisi del discurs 

que ens ha permès d’ordenar les coordenades dels usos lingüístics, dels posicionaments 

ideològics, i de les adscripcions identitàries.  

 

La finalitat ha estat copsar la interrelació entre els tres aspectes que acabem d’anomenar: 

 1) pràctiques lingüístiques: l’ús que l’entrevistada declara que fa del català i el castellà en 

la seva vida quotidiana, especialment a la feina. Al respecte d’això hem preguntat sobre l’ús que 
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fa i el que creu que hauria de fer; també quin ús creu que espera la institució per la qual treballa i 

quin ús hi ha en el seu context més immediat. 

 2) les ideologies lingüístiques: hem tractat de copsar quin és el posicionament de les 

informants quant al rol de les diverses llengües a la societat —la seva ideologia—, incidint 

especialment en aspectes legals. El que Pujolar (1993) anomena «percepcions i creences en 

relació amb l’ús» del català i el castellà. 

 3) les adscripcions identitàries: hem preguntat sobre el fet de sentir-se català, castellà, 

espanyol, o qualsevol altra etiqueta, i el valor que li atorguen a cada una d’aquestes expressions, 

especialment el valor etnolingüístic dels termes.  

 

A banda, hem intentat copsar com pot influir el context, la ideologia de la institució i les tries de 

la direcció i dels companys a l’hora d’efectuar una tria de codi. 

 

Per tal de seleccionar les entrevistades, hem practicat una observació prèvia d’algunes 

interaccions a la biblioteca, i hem seleccionat quatre treballadores intentant seguir dos criteris 

generals: 

 1) primer hem volgut que hi hagués una representativitat pel que fa a l’edat, el sexe i la 

categoria laboral. Les quatre persones escollides representen les tres categories laborals existents 

—personal de suport, auxiliars i bibliotecàries— i reprodueixen la composició social de la 

plantilla especialment pel que fa al sexe i a l’edat. No és, doncs, una mostra representativa del pes 

demogràfic o estadístic de cada perfil, sinó més aviat, representativa dels perfils existents, ja que 

aquest treball és eminentment qualitatiu. Tot i així, ja que la majoria de la plantilla són dones ens 

ha semblat adequat que totes les persones seleccionades ho fossin —i també perquè l’únic home 

disponible no va voler ser entrevistat. A més, el fet de triar persones que oferissin una certa 

diversitat ens aportava potencialment més varietat de fenòmens estudiats.  

 2) l’altre criteri fonamental va ser copsar alguna característica lingüística diferenciadora, 

o que ens pogués aportar varietat en els discursos. Les exposem a continuació: Laia, entre vint-i-

cinc i trenta anys, auxiliar de biblioteques. És l’única treballadora de la biblioteca que té el català 

com a primera llengua i el parla de manera preferent i sistemàtica a la biblioteca. Hem pensat que 

aquest fet podia ser rellevant —i diferenciador— en relació, especialment, a la seva ideologia i 

adscripció identitària; Elena, més de cinquanta-cinc anys, personal de suport, té el gallec com a 
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primera llengua i una competència més aviat baixa en català, encara que el parla de manera molt 

fluïda. Hem pensat que el seu multilingüisme —català, castellà i gallec— ens podia aportar 

alguna visió interessant, i diferent, sobre les ideologies lingüístiques; Maria, entre trenta-cinc i 

quaranta anys, bibliotecària, té una alta competència en llengua catalana i castellana, les quals fa 

servir indistintament —encara que hem observat un ús oral lleugerament predominant del 

castellà. En converses prèvies, ens havia exposat la seva idea que «cultura catalana» era 

qualsevol fet produït des de Catalunya. Això ens ha permès posicionar-la en sintonia amb la 

ideologies liberals, i hem intuït que seria un factor diferenciador; Cristina, entre trenta-cinc i 

quaranta anys, bibliotecària, sempre demostrava adhesió, i fins i tot compromís, envers el català, 

malgrat l’adaptació més aviat sistemàtica al castellà. Hem intuït, d’una banda, una ideologia 

diferenciada de Maria perquè manifestava un compromís molt marcat amb la llengua i la cultura 

i, d’una altra, un ús diferenciat del de Laia.  

 

Per tal de preservar-ne la privacitat, els noms no són reals. Cada entrevista-conversa dura entre 

cinquanta minuts i una hora, i presentem com a documents annexos les transcripcions 

corresponents a cada una d’elles. 

 

4.2. INTERACCIONS TREBALLADORES-USUARIS 

Per tal de confirmar l’ús lingüístic referit en les entrevistes, hem fet observació atenta d’escenes, 

amb gravació d’àudio inclosa en algun cas. Hem volgut recolzar-nos, encara que hagi estat de 

manera auxiliar, en l’ús efectiu observat de manera atenta. Al taulell de préstec i retorn d’una 

biblioteca hi ha un moviment constant de persones que porten a terme, normalment, una gestió 

ràpida, i això ens resultava més útil en la nostra recerca, ja que es produïen moltes interaccions en 

un període de temps curt. Aquestes interaccions, per la seva naturalesa, tenen una durada curta 

que ens facilitava tant la gravació com la transcripció. Hi ha altres taulells destinats a gestions de 

demanda d’informació o a la sol·licitud d’alguns serveis específics on la gravació és més 

complicada perquè cal deixar la gravadora en funcionament durant llargues estones abans no es 

produeix una interacció. Per això, en alguns casos hem observat atentament les escenes tot 

prenent notes.  
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4.3 ESTRUCTURA DE L’ANÀLISI I CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ 

Estructurem l’anàlisi del discurs presentant una anàlisi per a cada una de les treballadores. 

Segurament no és la manera més ortodoxa d’exposar-ho, però ens ha semblat pertinent perquè, 

d’una banda, ens permet copsar de manera clara com es relaciona cada discurs sobre el català i el 

castellà amb els discursos generals existents en la nostra societat, i d’una altra banda, ens permet 

establir les relacions entre les diferents identificacions i ideologies, i l’ús lingüístic que fa cada 

una de les informants. Així, hem estructurat l’anàlisi partint d’allò més concret —el discurs d’una 

persona— amb tots els paràmetres que són l’objecte de la recerca presentats tal com són en la 

realitat de cada informant. Hem estudiat per a cada persona la relació entre els tres eixos 

fonamentals d’aquest treball: la seva ideologia lingüística, la seva adscripció identitària i les 

seves tries i canvis de codi entre el català i el castellà. A cada una de les quatre anàlisis 

presentades plantegem interpretacions per comprendre les relacions que s’hi estableixen. Més 

endavant, en les conclusions, intentem de fer-hi una reflexió de caire més global atenent als 

objectes de recerca. A partir d’una anàlisi particular assagem una reflexió general per donar 

resposta a les preguntes que ens hem plantejat en la recerca. 

 

Al respecte del criteris de la transcripció hem volgut que sigui fidedigna a la parla oral sense 

carregar excessivament la lectura amb símbols i recursos que facin estranya la lectura i la 

comprensió dels passatges. 

 

Remarques que hem fet servir: 

...  pausa llarga 

..  pausa curta 

:  allargament del so que precedeix 

::  allargament més extens del so que precedeix 

xxx  fragment inintel·ligible 

hu/hum  assentiment 

[ ]  informació del temps de  gravació i sobre el context. 

e?/a  interjeccions d’interrogació i exclamació; hem llevat la «h» per simplificar i acostar més la 

fonètica real de la parla. 

«» citacions literals; entre cometes hem posat parts de text que els interlocutors han dit com si fossin 

proferides per una altra persona, sovint amb una entonació diferent més o menys marcada. 
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4.4. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES CONCRETES QUE GUIEN AQUEST TREBALL 

En els estudis que es fonamenten en l’anàlisi del discurs hi ha una multiplicitat d’estratègies 

metodològiques. Esmentarem les dues estratègies que de manera principal han de guiar la nostra 

anàlisi i que estan relacionades amb les teories a què ens hem adscrit en l’apartat anterior. La 

primera segueix la línia dels treballs que es centren més aviat en l’estudi de la significació 

d’algun mot clau o especialment rellevant, com ara, per exemple un estudi de Virginia Unamuno 

i Eva Codó sobre el mot «immigració» i les etiquetes «immigrant», «estranger» o «il·legal» 

(Unamuno, V.; Codó, E., 2007). En el nostre estudi no ens volem centrar només en la significació 

d’uns mots o etiquetes concretes, però tampoc volem deixar de banda la importància de la seva 

aportació. Així, per exemple, els termes «castellanoparlant» o «catalanoparlant» aporten prou 

ambigüitats com per a fixar-nos en com l’entén cada una de les persones entrevistades, així com 

les etiquetes «català», «castellà» o «espanyol», o els conceptes de «llengua vehicular» i «llengua 

d’ús preferent». L’aproximació que farem a l’hora d’estudiar alguns termes concrets, seguint la 

línia de l’estudi d’Unamuno i Codó que acabem d’esmentar, partirà de la base que hi ha 

processos de categorització o d’assignació de significat amb els quals les persones donen 

contingut a allò que fan. Entenem que categoritzar és una forma de donar sentit a l’activitat social 

que ens ocupa ja que interpretem les categories i les (re)definim constantment per tal d’adequar-

les al nostre context i a la nostra activitat. Amb l’acció de la parla estem donant pistes i orientant 

el nostre interlocutor, estem posant-lo en un context social i identitari que informa de les nostres 

actuacions. Igual que fan les autores del treball esmentat intentarem d’identificar les formes de 

diferenciació o d’exclusió que s’estableixen amb les diferents etiquetes o categories que establim 

els parlants amb els nostres discursos.  

 

La segona estratègia té un caràcter més general, o de fons. Comporta igualment una tasca de 

conceptualització però, en aquest cas, no focalitzada només en uns mots o categories concretes. 

Seguint la línia marcada per Margaret Wetherell i Jonathan Potter en el seu estudi sobre els 

discursos racistes a Nova Zelanda (Wetherell, M.; Potter, J., 1988), intentarem d’establir la 

filiació del discurs concret de cada persona estudiada amb un discurs d’ordre superior, el que ells 

anomenen un «repertori interpretatiu» que lliga amb la idea de «marc interpretatiu» o «repertori 

d’idees» de Fairclough, que hem vist anteriorment. En l’estudi de Wetherell i Potter hi havia una 
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mostra prou àmplia com per establir relacions entre els diferents discursos reportats i classificar-

los o agrupar-los segons característiques comunes. La base de l’estudi que presentem són quatre 

entrevistes, un nombre insuficient per establir un repertori interpretatiu. Tanmateix, sí que estem 

en disposició de resseguir i concretar la relació del discurs que adopta cada persona amb uns 

discursos d’ordre superior àmpliament disponibles en la nostra societat. Per això farem un repàs 

dels discursos que trobem en l’esfera pública, fonamentalment reproduïts en els mitjans de 

comunicació i quins paràmetres s’estableixen al respecte de la relació entre les identitats catalana 

i espanyola, i les respectives llengües a què ens refereixen. La perspectiva dels «repertoris 

interpretatius» de Wetherell i Potter ens ha de fer entendre que  els discursos de les persones són 

variables, al contrari del que creu la psicologia tradicional que postula un estat mental unitari per 

a una persona. Això es confirma quan estudiem a més dels termes que fan servir les persones, 

l’estil i la gramàtica concreta, les metàfores i trops que inferim en els nostres discursos. Els 

«repertoris interpretatius», com diem, són una mena de categoria superior dins les significacions, 

de compendi d’idees, d’aglutinadors de discursos. Amb aquesta perspectiva podem entendre com 

a discurs aquell que pertany al grup i no a l’individu. Així, quan parlem del «discurs d’una 

persona», no hem d’entendre de manera estricta que ha estat generat de nou per aquesta persona 

sense cap influència externa, sinó que es tracta més aviat d’un discurs que ja existeix i està 

disponible per als membres d’un grup i, en un moment donat, és compartit i el fa servir una 

persona.   
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4.5 TAULA PRELIMINAR 
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5. ANÀLISI DE DISCURSOS 

Les citacions que fem de les intervencions de les entrevistades corresponen a les transcripcions 

que presentem en arxius annexos. Hi ha quatre annexos corresponents a les quatre entrevistes 

personals: A1, A2, A3 i A4, més un cinquè annex, A5, corresponent a transcripcions 

d’interaccions amb usuaris. 

 

5.1 LAIA, UNA IDENTIFICACIÓ TOTAL AMB LA LLENGUA 

PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES 

Laia és una dona entre vint-i-cinc i trenta anys. La seva primera llengua és el català. Ha estat la 

llengua familiar i ha viscut en un context totalment català fins que va anar a estudiar a la 

Universitat de Barcelona. En aquell moment, i més tard quan va anar a completar els estudis a 

Madrid amb una beca, va ser quan va tenir un contacte més continuat amb un context castellà: 

«allà vaig aprendre a parlar castellà» (A1:127). Més tard va anar a Mèxic a treballar i allà va 

conèixer qui és la seva parella actual. Entre ells parlen en castellà «perquè ens hem conegut en 

castellà» (A1:172) encara que fan l’esforç de parlar en català a estones sempre curtes per tal que 

ell millori la seva competència: «tampoc tinc la intenció de tenir una relació en català amb ell.. 

però sí que ell pugui fer servir el català» (A1:190-191). Ella s’expressa sempre en català com a 

norma: «a la vida privada normalment parlo en català» (A1:255); però reconeix que canvia de 

llengua al castellà encara que «intento no fer-ho» (A1:264). Per tant hi ha una predisposició a 

mantenir-se en català. Això ho hem pogut comprovar observant les seves pràctiques lingüístiques 

a la biblioteca: 

3 Laia (L)- hola 
4 Usuària 1 (U1)- hola... 
5 L- ...el tornes? 
6 U- sí... 
7 L- .. molt bé.. encara et queden::...  
8 U- no.. son de otras bibliotecas de aquí no tengo nada 
9 L- vale.. sí d’acord molt bé 
10 U- [rient] gracias 
11 L- adéu 

       (A5:3-11). 

 

Aquest fragment reprodueix l’atenció a una usuària que retorna un document prestat, la 

treballadora veu en la pantalla de l’ordinador que la usuària té altres documents pendents de 

retornar o per recollir; observem que tot i que la usuària a la línia vuit s’expressa en castellà la 
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treballadora no modifica la seva tria prèvia expressada inequívocament a la línia cinc. Per tant no 

adapta —o no convergeix— la seva tria a la de la usuària. Tanmateix, tot i que aquesta ha estat la 

norma observada de manera força sistemàtica, en algunes ocasions la treballadora sí canvia de 

codi i s’adapta a la tria de l’usuari:  

20 Laia (L)- el tornes.. 
21 Usuària 2 (U2)- no que lo tomo prestado 
22 L- lo tienes prestado? 
23 U2- sí lo quiero coger 
24 L- a: te lo llevas? 
25 U2- hum 
26 L- sí?.. vale... ... molt bé.. el deu de maig  
(A5:20-26). 
 

En aquest segon fragment podem observar que després de la tria de la treballadora pel català —

expressada en la línia vint— convergeix a la usuària que s’ha expressat en castellà. Tot i així, en 

la darrera intervenció, la treballadora torna a la seva tria inicial quan indica a la usuària la data en 

què ha de retornar el document prestat. Creiem que hi ha diverses motivacions que expliquen 

aquesta pràctica: 

 1) pot ser un símptoma de la tendència a expressar-se habitualment en català per 

comoditat: «jo em sento més còmoda parlant en català.. evidentment» (A1:441). Hi ha un lapse 

de temps en què cap de les dues interlocutores parlen durant gairebé vint segons, és un temps 

prou important com per tenir-lo en compte a l’hora d’entendre per què ha tornat a dirigir-se en 

català a la usuària. A més, l’aplicatiu informàtic on apareixen les dades de préstecs i usuaris està 

en català i això pot condicionar el traspàs d’informació a l’usuari en català. 

 2) un altre motiu pot ser el comunicatiu, perquè Laia ha manifestat que la seva tria 

lingüística està condicionada en funció de si l’interlocutor entén o no el català, i això, de vegades, 

costa d’escatir: «veus la cara que fan.. també és que quan veus que hi ha algú de.. que és de fora 

ja::... tempteges una mica no? [...] pot ser que t’entengui perfectament... i pot ser que no» 

(A1:379-382). Per tant, podria ser que hagués canviat al castellà per facilitar la comprensió a la 

usuària, i més tard hagués copsat, en el decurs de la conversa i després d’una llarga pausa, que la 

usuària sí la podia entendre en català.  

 3) finalment pot ser degut a la predisposició de Laia a parlar en català a la feina, com a 

norma. Laia ha manifestat en l’entrevista que creu que en el seu lloc de treball ha de parlar 

sempre en català fins i tot quan li parlen en castellà: «el que penso que he de fer és e::... contestar 

en català» (A1:328); «la teoria és aquesta que hem dit de:: que que es parli en català però tampoc 
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no:: no crec que:: importi gaire perquè en: en la biblioteca no es fa molt ús de català..» (A1:549-

551). 

 

Hem observat una polaritat en els seus usos declarats: d’una banda, amb la seva parella parla en 

castellà, d’una altra, a la feina parla sistemàticament en català. Hi ha una distinció de llengües per 

a l’ús privat i el públic. Això ens revela que aplica normes diferents en funció dels contextos en 

què actua. Així, per entendre el per què de la tria de codi en el context de la biblioteca hem 

d’atendre, de manera predominant, a la idea que manifesta sobre quina llengua creu que ha de fer 

servir a la feina, tal i com hem exposat en el tercer punt del paràgraf anterior. Creiem que la seva 

identificació amb els valors que creu que emanen de la institució, té un pes molt rellevant, ja que 

aquesta identificació se sustenta en la sòlida adscripció identitària catalana, tal com expliquem 

més avall. A banda, hem de fer notar que el seu manteniment sistemàtic no significa que no 

s’adapti a la tria de l’interlocutor, sinó que no ho fa de manera tan «automàtica» com ho fan altres 

companyes. 

 

POSICIONAMENT IDEOLÒGIC 

Laia reclama, en general, un major ús del català. A la feina, té la sensació que el seu entorn de 

treball no aplica aquesta idea, ja que troba que entre els companys es parla força en castellà: «és 

que es parla molt castellà... en aquella biblioteca [...] allà [referint-se a una altra biblioteca] es 

parlava molt més català» (A1:418-426). També pensa que l’ús de les llengües és un tema que «no 

interessa gaire... em penso» (A1:553) a la direcció de la biblioteca. Si els seus companys de feina: 

«parlessin en català tots jo no parlaria en castellà... mai» (A1:603-604). Aquest comentari ens 

revela, d’una banda, que el context pot condicionar el canvi de codi —en el cas de Laia el 

manteniment de la tria— i d’una altra, ens demostra que amb els companys també adapta la seva 

tria. 

 

En la societat en general també reclama més ús del català: «a mi no em desagradaria que:: fora de 

l’administració es parlés més català no sé quina seria la manera e:? aquí a Barcelona és complicat 

perquè e: hi ha molta gent castellanoparlant [...] sobretot aquí a Barcelona..e: ho el trobo a faltar... 

a fora no::...» (A1:697-701); a més de desitjar un major ús social també manifesta una situació 

ideal en què el català seria l’única llengua oficial: «és que no sé com explicar-ho... si:: m::... a 
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nivell oficial el català hauria de ser l’única llengua oficial.. si el cas fos que Catalunya tingués un 

estat propi... però no sé fins a quin pun::t... no sé quin... les altres llengües on haurien d’estar.. 

saps?» (A1:737-739). Copsem l’acceptació de la idea de la independència quan parla d’un 

hipotètic estat propi on l’únic que sembla tenir clar és el rol legal que hauria de tenir el català: 

única llengua oficial. Tot i no saber concretar el rol que haurien de tenir les altres llengües, 

s’esforça per presentar la seva ideologia en positiu vers la pròpia llengua, sense menystenir el 

paper que les altres pugin tenir tant a nivell social com legal —ella mateixa es presenta com una 

persona «bastant tolerant» (A1:874). 

 

En conseqüència amb aquest fil argumental la definició de «llengua pròpia» que ens proporciona 

està fortament connotada d’elements emotius: «la llengua que parlem.. en què vivim.. en què 

pensem.. en què somiem...» (A1:775). La identificació amb la llengua i la cultura catalana és 

d’una adhesió completa i ens ajuden a situar el seu discurs en la línia dels discursos més 

catalanistes o nacionalistes (Berrio, 2004, 20): 

«em sento [només] catalana [...] jo dic que sóc catalana:: ..perquè... [...] primer perquè és 

un::a cosa::.. un sentiment.. no és una cosa... o sigui mai... mai he sentit... m: pertànye::r a 

Espanya.. bueno mai m’he sentit espanyola llavors... és un sentiment.. bàsicament i 

m’identifico molt sobretot amb la llengua que parlo.. perquè:: i és amb la que penso.. i és 

amb la que he crescut i:... i no hi puc fer cap altra cosa.. o sigui... no:: no és una cosa que jo 

hagi decidit que sigui així sinó que:: ha sigut així... sempre» (A1:784-798). 

 

ADSCRIPCIONS IDENTITÀRIES 

Explica la seva identitat catalana en funció de la llengua, com a quelcom d’innat que no es pot 

canviar, com si fos una marca de naixement, aliè a la voluntat personal de cadascú. El compromís 

envers la defensa i el manteniment de la llengua és evident, i lliga el fet de ser o sentir-se català 

de manera clara i inequívoca a la llengua, per ella la identitat catalana significa: «moltes coses 

però::... bàsicament el fet de:: [...] de pensar en català [...] de viure en català» (A1:825-828). Creu 

que no n’hi ha prou amb parlar en català, cal que la llengua tingui un rol determinant per la 

persona, per poder-se identificar com a català. Entén que l’antagonisme de la identitat catalana és 

la identitat espanyola: «e::l.. tema d’espanyol té connotacions més a::... feixistes potser... no?... 

més polítique::s...» (A1:831-832).  
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RELACIONS ENTRE LES TRIES, LES IDEOLOGIES I LES ADSCRIPCIONS 

IDENTITÀRIES 

Laia ha manifestat que canvia de codi, fonamentalment, per un motiu comunicatiu, quan detecta o 

pensa que l’usuari pot tenir alguna dificultat per entendre-la en català. La seva pràctica habitual a 

la feina és el manteniment del català. Notem que espera a percebre de manera clara o evident la 

incomprensió de l’usuari abans de convergir-hi. Hi ha una clara voluntat de manteniment de la 

seva tria. Hem copsat que el motiu d’aquesta tria pel català se sustenta, fonamentalment, en la 

ideologia que entén que emana de la institució per la qual treballa. A la feina, creu que el que ha 

de fer és dirigir-se sempre en català a l’usuari. El seu posicionament procliu a un ús exclusiu del 

català, i la seva identitat catalana fortament lligada a la llengua, estan estretament vinculades i 

reforcen la idea de la seva tria sistemàtica pel català.  

 

Parla en castellà amb la seva parella perquè es van conèixer en un entorn castellà, i en aquell 

moment ell desconeixia el català. Tanmateix, no es planteja de manera real de canviar al català en 

la seva relació privada perquè se li fa molt difícil, i es conforma a ajudar la seva parella a millorar 

la seva competència en català. En aquest punt, ens hem trobat amb una contradicció amb la seva 

ideologia general procliu al català. Nosaltres pensem que això ens revela que Laia no té un 

posicionament tant «a l’extrem» com pot semblar des de fora, ja que, d’alguna manera, el castellà 

també acompleix un rol important en la seva vida. El fet de manifestar una identificació i 

compromís total i absolut amb la llengua, no significa que les altres llengües hagin de ser 

bandejades, sinó, només, que el rol predominant l’ocupa la llengua catalana. El seu 

posicionament és a favor de la seva llengua, però això no implica anar en contra d’altres llengües 

o cultures. Així, el català ha de ser la llengua predominant i això s’ha de veure en els espais 

públics, ja sigui a l’administració —la seva feina— o en una botiga, o senzillament passejant pel 

carrer. No hi veu incompatibilitat entre desitjar que es parli més en català en la societat —perquè 

hi ha una «estimació» envers la llengua, i perquè ella ja el parla de manera sistemàtica— i parlar 

en castellà en la vida privada. 

 

5.2 ELENA, LA GALLEGA QUE ESTIMAVA LES LLENGÜES 

PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES 

Elena és una dona de més de cinquanta-cinc anys. La primera llengua d’Elena és el gallec. Va 
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néixer a Galícia i va venir a Barcelona amb deu anys: «io sempre he parlat gallec perquè sempre 

he estat molt unida a les meves germanes» (A2:70-71). El seu marit és català i té com a primera 

llengua el català, tanmateix, la llengua familiar —té dos fills nascuts a Catalunya— és el gallec. 

Elena fa servir el gallec en les relacions familiars i el castellà és la llengua habitual amb els 

companys de feina i amb els usuaris. Va aprendre el català a partir de sentir-lo parlar en altres 

persones: «quan he començat a treballar.. amb les companyes que eren catalanes... jo sempre deia 

vosaltres parleu-me català» (A2:248). Hem observat que la diferència de competència en català i 

en castellà té una rellevància evident en el fet de parlar català en menys ocasions. 

 

En el següent fragment que mostra una interacció en la biblioteca, podem copsar 

esquemàticament les diverses pràctiques prototípiques d’Elena: d’una banda, fa servir el català 

per dirigir-se als usuaris encara que no de manera sistemàtica, d’una altra, adapta la seva tria 

inicial a la de l’usuari i, finalment, veiem com manté paral·lelament una conversa en castellà amb 

una altra companya: 

Elena (E)- [cap a un company de feina] hace un calor en la biblioteca.. [cap a un usuari] 

bajando abajo a la sala infantil... [cap a un altre usuari] per tornar? 

Usuària 3 (U3)- para elegir?... para elegir libros?.. allí? 

E- i si t.. qué quieres?.. que te busquen algún libro? 

U3- sí 

E- pues allí 

U3- aquí 

E- allí allí allí 

(A5: 31-38). 

 

Al final del fragment ens adonem que de tres interaccions que ha tingut, només una l’ha iniciat en 

català —la dirigida a l’usuari— i ha acabat adaptant-la. Es decanta obertament per la 

convergència al castellà adduint motius comunicatius:  

«me sembla correcte... que si la gent no entén.. pues que clar facilitar-la per si quan jo no he 

entès també m’ho han::.. sempre he trobat gent que si jo jo no entenia el català.. quan:: quan 

no entenia pues ma parlaven castellà.. i penso pues bueno castellà.. si parlessin gallec jo li 

parlaria gallec també» (A2:393-396).  

 

Elena vol deixar clar que les seves tries estan relacionades amb la competència i amb motius 
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comunicatius, no vol connotar les tries ni els canvis a causa de cap ideologia. Tanmateix, 

nosaltres creiem que les pràctiques que hem observat ens revelen de manera clara que s’adiu a la 

ideologia de la institució per la qual treballa: d’una banda dóna prioritat o preferència al català —

tria prèvia del català— i de l’altra prioritza la relació servidor-servit adaptant la tria a la de 

l’usuari —en el cas que hem exposat suara, el castellà.   

 

POSICIONAMENT IDEOLÒGIC 

Tot i fer servir més freqüentment el castellà, el seu posicionament netament favorable a l’ús del 

català fa que s’esforci tant en fer-lo servir com en augmentar-ne la competència:  

«jo des de que va morir Franco.. jo sempre he estat fent català [...] anava a classe::s anava 

allà al barri a serveis socials i... al vuitanta o així jo m’arrecordo que me diu el professor 

“estàs preparada... vés a:.. examinar-te”... i jo dic “no:: però si jo només que vull pe:r..” 

digo “perquè vull anar a examinar-me si jo només que vull parlar... si jo que vinc a classe 

nada més que a parlar”». (A2: 355-362). 

 

El desig d’estudiar català i millorar-ne la competència és deu més a una tria personal derivada del 

seu posicionament ideològic favorable a l’ús del català que no a causa d’una necessitat 

específica: «era una cosa que he fet i ja per ple::r... que no ho feia pe::r per na per res perquè jo 

no ho necessitava.. el català per res» (A2:371-373). No ha hagut d’acreditar el seu nivell de català 

fins anys després d’estar treballant a l’administració. Per la seva categoria professional ha d’estar 

en possessió del certificat de nivell B de català, o bé —és el seu cas— superar les proves 

específiques de català quan s’ha presentat a exàmens i oposicions. Més enllà de la necessitat 

d’adquirir competència com a requisit professional, la causa principal per apuntar-se a cursos de 

català i, en general, per millorar el seu nivell és el convenciment personal. Aquest és un factor 

ideològic que hem de tenir molt present en les seves pràctiques lingüístiques. 

 

Creu que l’actitud personal de voler aprendre el català, de millorar-ne la competència i 

d’esforçar-se en parlar-lo ha de ser l’eina principal per augmentar-ne l’ús social. En conseqüència 

reclama mesures que posin fàcil d’aprendre el català perquè considera que en aquest sentit hi ha 

camí per recórrer: «que hague:ssi::.. m::.. medis perquè la gent puguessi atendre.. [...] gratuït 

perquè els cursets de catalan són molt cars» (A2:559-561). Així, el seu discurs sembla més en 

sintonia amb els discursos favorables a la normalització de la llengua catalana des de posicions 
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liberals (Berrio, 2004: 95). Elena creu que, en general, s’ha de parlar més en català, que seria 

positiu augmentar-ne l’ús. Segurament extrapola des de la seva situació personal ja que ella 

també intenta millorar el seu nivell competencial per parlar amb més seguretat en català. 

 

Manifesta no haver rebut, mai, cap directriu explícita sobre l’ús que ha de fer a la feina de les 

diferents llengües. Pensa que l’adaptació cap al castellà és la millor solució: «pues sa deu canviar 

perquè clar.. home.. si no entén no.. no.. no pretenderàs en aquell moment [...] aprengui:: el 

català.. perquè no va:.. no aprenderà si ell després pues té el gust d’aprendre pues d’acord» 

(A2:487-490). Se’ns fa evident que Elena identifica la tria pel castellà d’un usuari com si aquesta 

persona no entengués el català i per això creu que és millor fer servir el castellà, per un motiu 

comunicatiu. Ressaltem la seva opinió al respecte del «gust d’aprendre» el català que ha de tenir 

la persona nouvinguda. Hi ha una coincidència entre el «gust» del nouvingut i la seva opció 

personal que ha estat sempre la d’estudiar i emprar el català per gust. Reclama com a situació 

ideal un paral·lel a la seva vivència personal: «pues seria lo millor... sense exigir però que la gent 

s’impliqués» (A2:547).  

 

En el context sociolingüístic de la seva joventut el castellà era l’única llengua oficial, la llengua 

comuna per a tot l’estat i la llengua obligatòria de totes les institucions; les altres llengües havien 

de tenir un rol social subordinat al castellà, i havien d’aparèixer com a llengües de menor rang o 

categoria que el castellà. La ideologia d’Elena és totalment contrària a aquesta visió, i manifesta 

obertament la seva oposició en aquest sentit: «y digo “hombre y qué bonito”... yo contesto así... 

“y qué bonito es tener mucha cultura porque todas las lenguas son cultura..” digo y “el saber no 

ocupa lugar”» (A2: 292-294). 

 

ADSCRIPCIONS IDENTITÀRIES 

Hi ha una mena de mandat familiar per mantenir la identitat cultural, i podem entreveure una 

actitud dels seus progenitors reticent —o fins i tot obertament contrària— a incorporar el castellà 

en les interaccions familiars :  

«els meus pares sí ells sempre deien que tenia... que: era la nostra arrel i que no la 

deixéssim» (A2:124-125); «la meva mare parla castellà:: però clar a mi no m’entén en 

castellà [...] perquè jo li dic una cosa amb ella castellà:: i me di “qué dices?” “qué dices?” 

pués tal cosa.. po si a millo: a hi ha gent que és castellana... pues jo li dic en gallec “mira toi 
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txisendo esto”.. pues allavors ella ja m’ascolta la primera»; (A2:76-80). 

 

El nexe d’unió que estableix entre Galícia i Catalunya —enfront d’Espanya— està marcat pel fet 

que ambdues comunitats tenen una llengua i cultura pròpies que han estat perseguides o 

prohibides: «els catalans són admirats perquè ells a casa seva... ho ha prohibit.. però a casa seva 

sempre li han parlat [...] i els gallecs.. què ha fet?.. al contrari.. s’han avergonyit... del gallec» 

(A2:92-95). Això marca definitivament la seva identitat: «jo me sento molt galega [...] gallega i 

catalana [...] espanyola tant me dóna no no no no: a mi Espanya pues és un: d’això que està ahí 

[...] si tinc que ser espanyola també però bueno no.. no.. no me... no me sento:» (A2:153-170).   

 

El sentiment identitari és molt fort i està estretament lligat a la llengua, d’aquí el paral·lelisme i la 

comparació que practica entre Galícia i Catalunya. Un exemple d’aquest lligam entre llengua i 

adscripció identitària el trobem quan ens explica que si no fos gallega, si fos per exemple 

andalusa, segurament se sentiria només catalana, però això no passaria si fos basca: «si jo fossi 

am:: de Andalusia... jo casi seria catalana... sóc de Galícia no puc ser catalana [...] jo penso que a 

los gallecs no somos.. som molt arrelats [...] sí i els bascos també ho tenen [...] els trobo molt així 

com els catalans [...] lluitadors de les seves.. de les seves.. costums» (A2:814-866).  

 

RELACIONS ENTRE LES TRIES, LES IDEOLOGIES I LES ADSCRIPCIONS 

IDENTITÀRIES 

La primera llengua d’Elena i amb la qual s’identifica de manera clara i evident és el gallec. El 

castellà és la llengua que fa servir sistemàticament fora de l’entorn familiar i el català de manera 

més esporàdica. Tot i manifestar una identificació molt baixa amb Espanya, i amb l’espanyol —

pel lligam que hem vist que practica— és la llengua que fa servir de manera habitual fora de casa 

i la tria sistemàtica amb els companys de feina. Així, aparentment, hauríem de convenir que no hi 

ha un lligam evident entre la seva adscripció al català i un major ús de la llengua, així com 

tampoc entre la manca d’identificació amb el castellà i el seu ús sistemàtic. D’altra banda, sembla 

contradictori que lligui les adscripcions identitàries a la llengua, ja que la llengua que usa més 

freqüentment és el castellà, però és amb la que s’identifica menys. Una explicació a aquestes 

pràctiques és la competència més alta en castellà que en català. Hem observat que a la feina es 

dirigeix als usuaris habitualment en català, perquè entén que és el que cal fer, i adapta la seva tria 
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de manera sistemàtica. Per tant, hem copsat la importància de la identificació amb les directrius 

de la institució. La relació entre la tria del català i la ideologia de la institució se’ns fa evident 

perquè Elena entén que la institució espera d’ella aquesta pràctica. També hem copsat que  la 

seva ideologia procliu al multilingüisme recolza les seves pràctiques i actua en favor de la seva 

adquisició de competència en català. Ens sembla evident la relació entre el sentiment de 

catalanitat i la voluntat de millorar-ne la competència. 

 

5.3 MARIA I LA IMPORTÀNICA DEL CONTEXT 

PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES 

Maria és una dona entre trenta-cinc i quaranta anys. Ha nascut a Catalunya i té com a primera 

llengua el castellà perquè els seus pares són emigrants de Castella. Va ser escolaritzada a 

l’educació infantil en un centre on practicaven la immersió lingüística abans que aquest sistema 

fos implantat per llei. Això ens revela una actitud procliu dels pares envers el català i manifesta 

tant una voluntat perquè els fills tinguessin les mateixes oportunitats laborals en el futur, com 

perquè es desenvolupessin amb normalitat en la societat en què havien de viure (A3: 19-38). 

 

Després, va conviure en contextos en què el català era adés l’opció minoritària, adés la 

majoritària:  «a l’institu:t [...] es parlava més en cas.. en castellà també [...] els pocs que parlaven 

català era com:: estrany.. fins i tot [...] i en canvi a la universitat era al revés... .. quan es parlava 

en castellà era:: “aquest per què no parla en català” no?» (A3: 115-149). Hem de remarcar que el 

fet de trobar «estrany» que algú parlés en català a l’època de l’institut ho atribueix a una 

concepció del català com d’una llengua poc transgressora, pròpia de registres més cultes (A3: 

171-173) i per això era refusada pels adolescents d’un barri popular, amb el castellà com a 

primera llengua, a l’hora de fer-la servir en les seves interaccions personals —necessitades 

d’autenticitat (A3: 165-167). Aquesta fluctuació de contextos al llarg de la seva biografia, està 

lligada amb l’ús que ha anat fent d’una i altra llengua. Així, el context més castellanitzat significa 

un ús més intensiu d’aquesta llengua i el context més catalanitzat augmenta l’ús del català:  

«a l’institut jo escrivia més en castellà tot i així.. però va ser a partir de:: quan vaig trobar la 

primera feina... que em vaig acostumar a escriure en català i com vaig deixar de banda 

escriure en castellà... llavors.. jo crec que tot i que parlo més castellà.. a l’hora d’escriure.. 

és com que::... ja a la meva ment ha fet la traducció aquesta de:: [...] d’escriure en català.. 

directament» (A3: 211-217). 
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Tant l’adaptació com l’ús intensiu d’ambdues llengües estan estretament relacionats amb una 

competència alta en totes dues llengües. A més de copsar-ho en les entrevistes es pot deduir del 

fragment anterior en què explica que oralment fa servir més freqüentment el castellà, però que 

per escriure se sent més còmoda fent-ho en català. No ens sembla casual que aquesta pràctica 

coincideixi amb la ideologia que ella entén que emana de la institució. Copsem un repartiment de 

contextos per al català i el castellà: amb la família fa servir el castellà, amb les amistats està més 

aviat repartit, i els mitjans de comunicació que consumeix són fonamentalment en català (A3: 

239-255). La fluctuació que hem pogut copsar al llarg del temps en la seva biografia la podem 

reproduir a escala més petita, en el seu dia a dia, i ho podem relacionar amb l’adaptació a la tria 

del seu interlocutor:  

«depèn del dia directament.. perquè si estic amb un company i estic parlant en català em 

surt més:.. adreçar-me en en català [...] si estic parlant en castellà en aquell moment i ve un 

usuari.. doncs.. m::.. saps? e:: continuo en castellà: [...] a lo millor.. o si estic escrivint i 

estic escrivint en català doncs llavors ja m’adreço amb ell en català [...] però si em 

contesten en castellà normalment faig automàticament el canvi» (A3: 282-296). 

 

Maria pensa que ha de fer servir el català de manera prioritària a la feina, però creu que aquesta 

prioritat es refereix fonamentalment al llenguatge escrit. En el llenguatge oral allò que cal fer és 

convergir a la tria de l’usuari. Considera que el nivell competencial és important perquè fa que 

una persona deixi d’estar condicionada en la seva tria lingüística i perquè projecta una bona 

imatge dels treballadors: 

«jo no trobaria malament tampoc la gent que a lo millor parla:.. en català i en castellà o 

sigui si estàs tenint una conversa  i una persona s’expressa millor en castellà i tu millor en 

català o a l’inrevé:s.. jo.. si si::.. si la conversa és fluïda i no::.. i la gent no es troba 

malament [...] sóc partidària de que la gent ha de ser una mica flexible i cedir [...] jo veig 

que tothom hauria de saber comunicar-se sobretot per escrit.. tant en castellà com en català 

[...] no veig que el nivell que es damani.. sigui.. molt estricte... perquè hi ha molta gent que 

fa moltes faltes d’ortografia [...] i està donant una imatge de la biblioteca amb lo qual em 

molesta.. perquè jo com a treballadora també penso que els demés tindran la mateixa idea.. 

de nosaltres.. que no sabem escriure» (A3: 385-391). 

 

Creu que la institució espera d’ella un ús preferent del català, especialment en llenguatge escrit 
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on seria, més que prioritari, exclusiu. S’alinea amb aquest posicionament i l’assumeix com a 

propi. Tanmateix, apunta una discrepància entre les directrius del CBB i les de la direcció de la 

biblioteca en veure una falta d’entusiasme, o una deixadesa per manca d’interès en la matèria —o 

per conformitat amb un statu quo existent:  

«jo crec que des del Consorci són més pro a parlar en cas.. en català:: [...] que és com més 

culte i més la idea mé:s.. o més progre.. no sé e? [...] que està més.. rollo de moda.. o que 

queda millo::r.. parlar en català [...] des de la biblioteca: és com que no::.. no es dóna molta 

importància [...] se’ls hi:.. pressuposa que han de parlar en català.. ho fan.. però ho fa::n 

com més força:t.. o ho fan perquè ho han de fer» (A3: 453-461) 

 

Segons Maria aquesta manca d’entusiasme de la direcció en fer un ús preferent del català fa que 

es generin més contextos o situacions entre els treballadors de la biblioteca en què la llengua 

habitual d’interrelació sigui el castellà. Copsem novament la importància que atorga al context en 

la tria de llengua: «quan jo.. m: tinc un director que parla més en català:: doncs m’adreço més a la 

gent i: a: amb ella en català:» (A3: 495-496). Per tant, podem concloure que la ideologia de la 

institució, amb la qual mostra el seu acord, és un factor que condiciona i determina la seva tria 

pel català. 

 

POSICIONAMENTS IDEOLÒGICS 

En l’apartat anterior hem inferit —i referit— alguns posicionaments ideològics de Maria al 

respecte de la tria de llengua i de l’adaptació i el manteniment. Hem volgut referir-les en aquest 

moment perquè té un discurs força elaborat i reflexionat al respecte de les seves pràctiques 

lingüístiques, i no hem volgut parlar d’elles sense referir-nos als arguments que ha exposat per 

defensar-les i explicar-les. Tanmateix, també ens ha referit alguna idea de caire més general, que 

no té a veure estrictament amb les seves pràctiques concretes, que ens acosten el seu 

posicionament global segons els paràmetres dels discursos públics sobre el català i el castellà.  

 

Així, sosté que dominar més ambdues llengües faria que «estiguessin més igualades» (A3: 645) i 

això comportaria un augment en l’ús del català perquè considera que molta gent no el parla 

perquè no senten seguretat a l’hora de parlar-lo, per manca de competència. Per això reclama 

bonificar a la feina un nivell alt en català, per animar la gent a ser més competent. Hi ha un 

posicionament clarament favorable a l’ús del català: «penso que s’ha de:... intentar motivar més a 
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la gent perquè parli català::.. o perquè no es perdi.. no?... però::.. però sense tenir-ho present 

allà::..» (A3: 826-828). Tot i així, també copsem un cert rebuig a posicions de defensa de la 

llengua que troba més agressives i fins i tot ofensives. Pensa que qui vol defensar el català ha 

d’expressar la voluntat de millorar l’estatus de la llengua, o el seu ús, però no troba correcte que 

es posi com a justificació de la promoció persecucions del passat (A3: 320-358). En aquest sentit, 

és simptomàtic el fet que ens hagi reportat un exemple d’imposició del català de manera injusta a 

uns ciutadans (A3: 549-617). Nosaltres creiem que intenta compensar el suport cap a una 

discriminació positiva del català amb la denúncia de casos en què qui s’expressa en castellà és el 

perjudicat. Se’ns conforma una imatge de Maria com molt «en el centre» de la situació: favorable 

al català, però criticant aspectes que li semblen excessius o innecessaris; favorable a una 

competència alta en ambdós idiomes per tal «d’igualar-los». En l’horitzó del seu pensament se’ns 

dibuixa la idea del bilingüisme simètric en sintonia amb el discurs favorable a la política de 

normalització del català, però des d’una òptica liberal, ja que posa l’accent en fets o activitats que 

es poden entendre com una «imposició» del català (Berrio, 2004: 95).  

 

ADSCRIPCIONS IDENTITÀRIES 

En sintonia amb la tendència ideològica que acabem de veure, no té un sentiment identitari català 

molt marcat ni lliga aquest sentiment de manera especial a la llengua, sinó més aviat al lloc de 

naixement: «jo em sento catalana independentment de si parlo més o menys català... em sento 

espanyola perquè cre:c.. és que no sé.. em sento més barcelonina que catalana: i em sento més 

catalana que espanyola:» (A3: 704-707). Podem dir que reparteix les seves identificacions entre 

l’oferta variada existent a la societat. Intenta allunyar-se de la polarització català-espanyol, 

trobant una alternativa en la identificació «barcelonina». Troba que hi ha diferències culturals i de 

tradicions entre Catalunya i Espanya i això la fa parlar d’una cultura catalana diferenciada de 

l’espanyola, però no creu que la llengua sigui un fet determinant o diferenciador entre ambdues 

cultures. Inclou dins l’etiqueta «cultura catalana» expressions i vivències que es poden expressar 

en castellà —en sintonia amb el discurs liberal que esmentàvem en el paràgraf anterior. Per ella la 

principal diferència entre la societat de Catalunya i la de la resta d’Espanya resideix en la manera 

de fer les coses que tenen les persones i, fins i tot, en la manera de vestir —(A3: 789-792)—, més 

que no pas en la llengua: «quan te’n vas fora de Catalunya sí que ho veus en altre gents en altres 

persones [...] però aquí no veig.. que la llengua diferenciï.. en part la cultura..» (A3: 754-763).  



Pràctiques lingüístiques i ideologies d’un grup de persones  

 33

 

RELACIONS ENTRE LES TRIES, LES IDEOLOGIES I LES ADSCRIPCIONS 

IDENTITÀRIES 

Maria estableix una relació clara i evident entre la tria d’una llengua, el context en què es 

produeix la interacció i la competència del parlant. El principal condicionant en la tria d’una 

llengua, segons ella, és el context en què està immersa: tenir una conversa prèvia en una o altra 

llengua o llegir o escriure en un idioma o altre, condiciona la tria a l’inici d’una interacció. Ha 

expressat que si a la biblioteca hi haguessin més contextos en català ella parlaria més el català. 

Això ens acosta la idea que considera que parla més en castellà que en català, si més no amb els 

companys de feina. Tanmateix, hauríem de concretar què significa un «context» per ella. Hem 

copsat que la idea de «context» està estretament lligada a la d’«interaccions». Així, quan Maria 

parla de «contextos en català», entenem que s’està referint a «converses» o «interaccions» en 

català amb altres companys. Sosté que la direcció de la biblioteca té una ascendència especial per 

generar o potenciar contextos en una o altra llengua, i a aquesta facultat de la direcció li atribueix 

un pes rellevant en les tries dels treballadors. Tot plegat, ens reforça la idea que la ideologia de la 

institució té una ascendència remarcable a l’hora d’efectuar una tria. Hem de distingir entre la 

institució «Consorci de Biblioteques de Barcelona» o «Ajuntament de Barcelona», i la direcció 

de la biblioteca. Maria ha posat de relleu l’aplicació diversa que pot tenir a cada biblioteca les 

directrius del CBB. Així com ella s’alinea amb les directrius que emanen de la institució superior, 

també palesa que el rol de la direcció no és com el d’una treballadora més, sinó que té la potestat 

de concretar d’una manera clara l’aplicació d’aquestes directrius generals.  

 

Pel que fa a la tria de l’usuari, cal adaptar-se o mantenir la tria si és coincident. Hem copsat una 

certa contradicció entre considerar ideal una situació en què els interlocutors conversen en codis 

paral·lels, i defensar l’adaptació sistemàtica a la tria de l’usuari. Sembla evident que si una 

treballadora adapta la tria a la de l’usuari, no es pot mantenir una interacció en codis paral·lels. 

Novament, la ideologia que emana de la institució juga un rol important, en aquest cas quant a la 

relació servidor-servit, a la voluntat de servei. L’opció de l’adaptació a la tria de l’usuari està en 

sintonia amb la voluntat de satisfer les seves necessitats de la manera més eficient possible. La 

seva adscripció identitària al respecte del binomi català-castellà no pot jugar un paper 

determinant en les tries lingüístiques perquè s’aparta volgudament d’aquesta dicotomia. Per ella 
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el sentiment de catalanitat no està lligat a la llengua, sinó al territori.  

 

5.4 CRISTINA O LA LLUITA PER LA COMPETÈNCIA 

PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES 

Cristina és una dona entre trenta-cinc i quaranta anys. La seva primera llengua és el castellà, els 

seus pares són emigrants d’un poble de Cadis que van venir a Catalunya fa més de quaranta anys. 

Assegura que sempre es dirigeix en català o que procura fer-ho —hi ha, doncs, una predisposició 

a un ús més intensiu del català. Tanmateix, pel que hem observat, la norma és adaptar-se a la tria 

del seu interlocutor. Pensa que si se li dirigeixen en castellà és perquè aquella persona se sent més 

còmoda, i per tant ella també parla en castellà. Tot i així, manifesta que si percep que la persona 

la pot entendre en català aleshores ella es dirigeix en català: «jo per norma em dirigeixo.. a la 

persona.. en català» (A4: 145-148). Nosaltres hem pogut comprovar que això no és sempre així, 

fora de la gravació de l’entrevista hem observat una escena que ens ha semblat molt significativa: 

es va incorporar un treballador nou a la biblioteca que havia de realitzar tasques de suport, 

contractat per una empresa externa. El noi era d’origen sud-americà, i parlava en castellà amb un 

accent prou característic i revelador de la seva procedència. Quan a Cristina li van presentar el 

nou company —ella havia de ser-ne la responsable— el noi estava conversant amb un altre 

treballador que li parlava en català, i li explicava algunes coses del funcionament de la biblioteca. 

La conversa es produïa en codis paral·lels, el treballador de la biblioteca en català i el noi que 

s’incorporava en castellà. Quan va arribar Cristina va poder escoltar que el company li parlava en 

català, tanmateix ella se li va dirigir directament en castellà. Quan va acabar de parlar amb ell —a 

penes un minut— vam preguntar-li el motiu de la seva tria pel castellà i ella va adduir raons 

d’incomprensió de l’interlocutor. Va actuar així per facilitar la comprensió del nou treballador, 

perquè així l’entendria millor. Va triar el castellà davant un company que denotava el seu origen 

castellanoparlant de manera evident, malgrat que demostrava al mateix temps comprendre el 

català. 

 

L’observació d’aquesta escena ens dóna una perspectiva singular sobre la importància que per a 

Cristina té facilitar la comprensió a l’interlocutor, la relació servidor-servit. L’adaptació és més 

factible en una persona que és competent en ambdues llengües. Només qui té prou competència 

pot adaptar-se a les tries de l’altre, i en aquest cas Cristina segurament ha copsat ràpidament que 
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ella era més competent que l’altre interlocutor, o això ha pensat ella, bàsicament per la 

procedència forana del company nou. Quan es tracta de població nouvinguda, Cristina creu que si 

volen millorar la competència en català, o senzillament aprendre la llengua, són ells qui han de 

fer visible aquesta voluntat als altres: «gent llatinoamericana.. xxx després m’han parlat en 

català.. llavors jo continuo en català saps? [...] perquè és com que.. volen.. aprendre l’idioma.. 

però si veig que parlen castellà i veig que els hi costa..» (A4: 148-153). Igual que ella ha millorat 

—i encara ho fa— el seu nivell en català, també hem copsat el seu pensament que els altres s’han 

d’«espavilar» pel seu compte. 

 

L’actitud de la família sempre ha estat procliu a l’ús del català, però no l’han parlat mai (A4: 115-

134). Ella va ser escolaritzada en educació primària en una escola on tot s’impartia en castellà, 

després, a l’institut fonamentalment, va ser quan va poder estudiar en català perquè ja estava en 

funcionament el sistema d’immersió lingüística: «però jo a:: l’institut em: vai espavilar [...] em 

vai espavilar molt» (A4: 33). Aquest fet és remarcable perquè li va permetre millorar la seva 

competència oral en català, va adquirir una seguretat i fluïdesa que, amb esforç continuat durant 

els anys, fa que avui dia li parli en català al seu fill: «jo des que va néixer el meu fill li parlo en 

català» (A4: 17) tot i que català i castellà estan sempre presents en les seves interaccions: «el meu 

fill m:: em parla:: en les dues llengües» (A4: 218).  

 

Part de l’esforç per millorar la seva competència en català el va fer per aconseguir el nivell C de 

català —per poder-se presentar a oposicions— estudiant pel seu compte en un centre del 

Consorci de Normalització Lingüística. Se sent orgullosa d’haver millorat la seva competència i 

de copsar el reconeixement en companys de feina que li n’han fet notar: «era difícil treure-se’l.. 

perquè era era:: un set i algo la:: nota::.. o sigui la nota per aprovar era un set i algo..» (A4: 43-

44); «estic orgullosa perquè [...] tant de bo... a: estigués tota la vida aprenent [...] però:: sí me 

siento orgullosa» (A4: 682-684). Hem pogut copsar que el seu procés d’adquisició de 

competència lingüística en català ha estat continuat al llarg dels anys i podem establir una 

evolució gradual on a cada pas n’augmentava l’ús i la competència: primer a l’institut, després a 

la universitat —on feia els exàmens en castellà perquè no li baixessin nota per les errades 

ortogràfiques (A4: 88-91)— i més endavant a la feina, on el català era la llengua habitual. La 

seva biografia lingüística és un continuum en què intenta millorar el seu nivell de català: 



Pràctiques lingüístiques i ideologies d’un grup de persones  

 36

«necessito::.. o sigui encara em cal: molt a::.. millorar [...] lògicament caldria millorar.. però que 

bueno que jo m’esforço» (A4: 710-714). 

 

POSICIONAMENTS IDEOLÒGICS 

El discurs de Cristina està en sintonia amb una ideologia procliu a l’ús predominant del català en 

la línia del discurs catalanista o nacionalista. Tanmateix, rebutja les opcions independentistes 

perquè creu que la proposta d’una Catalunya independent significa una Catalunya autàrquica: 

«independents mai podrem ser... [...] per ser independent hauríem de ser.. jo m’ho faig jo m’ho 

menjo no? [...] no caldria necessitar res de ningú [...] hauríem de tenir tot totes les fàbriques totes 

les indústries és a dir tot tot.. no?.. perquè si no volem no volem res de:: no?.. d’enlloc..» (A4: 

459-464). També perquè considera que hi ha motius geogràfics que ens uneixen més que no ens 

separen de la resta d’Espanya: «però és que hem nascut en:: [riu] en la península ibèrica.. [riu].. 

m’entens?.. és com qui::.. com qui és d’Anglaterra: no?» (A4: 472-476). Finalment, associa 

independentisme amb radicalisme: «la gent que és independent... els que he conegut.. són molt 

radicals.. i a mi::.. aquests temes...» (A4: 493-494). 

 

ADSCRIPCIONS IDENTITÀRIES 

La importància del nivell competencial és una característica fonamental de Cristina, i està 

estretament relacionada amb la seva adscripció identitària: «però:: sí me siento orgullosa... per 

què?.. perquè:: sóc catalana no?.. i lògicament.. anirà::.. m: intentar doncs a:: continuar amb la 

llengua no?» (A4: 684-685). Per tant, el fet d’esforçar-se a tenir un cert nivell de català està lligat 

amb el fet de sentir-se catalana i una conseqüència lògica de ser o sentir-se català és que has de 

defensar la llengua. La solidesa del seu sentiment català és prou evident: «jo sóc catalana i de 

Barcelona [...] .. i clar sóc espanyola.. [...] e:l carnet d’identitat no el podrem canviar mai.. però 

jo.. catalana [...] sóc catalana nascuda a Barcelona» (A4: 513-540). Principalment, relaciona la 

identificació amb el lloc on ha nascut i crescut. D’entrada, exposa que no creu que la llengua 

sigui un element que determini la seva identificació com a catalana, però ens adonem que dóna 

per fet que si ets català ja tens dues llengües, i això et fa diferent de la resta d’espanyols: «trobo 

molt.. molt bé que tinguem una altra llengua si tenim la possibilitat de:.. d’aprendre una llengua 

que és la nostra perfecte [...] i::.. ens en anéssim a Madrid... i treballéssim allà.. clar m::.. 

perdríem.. la nostra llengua» (A4: 427-429/439-440). Notem que parla del català com de la 
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«nostra llengua». A més, ho posa en relació amb el «altres», justament quan parla de Madrid, 

símbol prototípic d’una espanyolitat contraposada frontalment a la catalanitat. Podem concloure 

que el sentiment de pertinença a Catalunya, el fet de considerar-se catalana, fa que Cristina senti 

la responsabilitat de millorar la seva competència en català, i ho veu com un fet normal. A 

nosaltres ens sembla clar que, en el fons, Cristina relaciona la identitat catalana amb la llengua 

catalana, i la identitat espanyola amb el castellà, però ella ho nega, en part, i dóna més pes al lloc 

de naixement. Creiem que aquesta contradicció entre el que manifesta i el que deduïm pot tenir a 

veure amb el fet que, si accepta que la catalanitat està estretament lligada amb la llengua, 

aleshores la seva competència lingüística potser no seria suficient per presentar-se davant els 

altres com una catalana més —perquè pensa que la seva competència no està al mateix nivell que 

la d’una persona que tingui el català com a primera llengua. I com ella se sent plenament catalana 

ho ha d’atribuir principalment al lloc de naixement, un fet inamovible al llarg de la vida. Una 

conseqüència de tot plegat és que Cristina intenta compensar els contextos castellans en què es 

mou habitualment amb un ús més conscient i programat del català: «intento parlar.. català.. 

intento.. perquè.. perquè no m’hi moc en un ambient català» (A4: 217-218). 

 

RELACIONS ENTRE LES TRIES, LES IDEOLOGIES I LES ADSCRIPCIONS 

IDENTITÀRIES 

La tria pel català i l’adaptació estan clarament relacionades amb les directrius de la institució. Hi 

ha una voluntat procliu a l’ús del català que, però, no té el seu correlat en l’ús sistemàtic, ja que la 

convergència a la tria de l’interlocutor és la norma i, generalment, això significa parlar en 

castellà. L’adscripció identitària de Cristina explica el seu esforç en millorar la seva competència 

en català. La seva identificació com a catalana fa que entengui que ha de parlar més i millor el 

català. 

 

6. CONCLUSIONS 

PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLOGIA DE LA INSTITUCIÓ 

Hem copsat que totes les entrevistades condicionen de manera clara i evident les seves pràctiques 

lingüístiques a partir de les directrius que emanen de la institució. Una idea, o enunciat general, 

és que allò que s’espera d’elles és que s’adrecin en català als usuaris. Després, cada entrevistada 

interpreta amb matisos diferents aquest ús preferent, o prioritari, del català: n’hi ha que entenen 
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que cal mantenir aquesta preferència al màxim possible —manteniment de codi— i ho fan de 

manera conscient i sistemàtica, i n’hi ha que ho interpreten amb més laxitud i no mantenen la tria, 

sinó que s’adapten a la de l’usuari quan no coincideix. Un altre enunciat general que emana de la 

institució és que han de satisfer les necessitats dels usuaris, adaptant-se a les seves necessitats. 

Nosaltres creiem que això posa de relleu la relació servidor-servit que hem mencionat en les 

anàlisis, i redunda en l’adaptació a la tria de l’usuari. L’orientació de la feina cap a la satisfacció 

de les necessitats de l’usuari (CBB, 2003a) condiciona les treballadores a l’hora de no mantenir 

les seves tries, ja que si ho fessin estarien, potencialment, posant en risc la comunicació efectiva: 

contravindrien el mandat de la institució. Per això, l’opció més fàcil per no vulnerar aquesta 

instrucció de la institució és adaptar-se de manera sistemàtica a la tria de l’usuari. D’entrada, ens 

sembla contradictori que, per una banda, el català sigui la llengua d’ús preferent, però per una 

altra s’indueixi als treballadors a adaptar-se a les tries dels usuaris. Pel que fa a la institució, 

nosaltres entenem que el més lògic, en la línia de l’ús preferent, seria de donar alguna mena 

d’instrucció clara sobre el moment en què cal adaptar-se a la tria de l’usuari quan aquesta no fos 

el català. Per exemple, podria adaptar-se quan l’usuari ho demanés explícitament, o es podria 

donar la instrucció de preguntar a l’usuari si vol ser atès en castellà quan es detectés algun cas 

d’incomprensió, o alguna dificultat en la comunicació. Així s’harmonitzarien les dues directrius. 

En qualsevol cas, la suma d’aquests dos posicionaments generals es tradueix, de manera 

prototípica, en què el català és la llengua que es fa servir en la primera intervenció d’una 

interacció —llengua preferent— i si l’usuari parla en castellà, aleshores es canvia la tria inicial i 

s’adapta automàticament a la de l’usuari, principalment per tal de no posar en risc la 

comunicació, però també per generar un clima de confiança amb l’usuari, i oferir-li una imatge 

propera. Hem copsat que aquest és el comportament prototípic de les entrevistades. Quan una 

pràctica lingüística s’aparta del model arquetípic —el cas de Laia—, aleshores, per explicar les 

pràctiques lingüístiques hem d’anar a cercar si poden tenir més pes altres ideologies o 

posicionaments, o les adscripcions identitàries catalana i castellana, fonamentalment. 

 

LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

Hem copsat que la competència lingüística de les treballadores és un punt rellevant, i està en 

l’arrel de les tries i les adaptacions que practiquen. El fet que una treballadora se senti més 

còmoda parlant en castellà perquè té més competència, pot condicionar a l’hora d’efectuar una 
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tria —i decantar-se pel castellà directament. Però també pot condicionar en el moment en què ha 

de decidir quan s’adapta a la llengua d’un usuari que contesta en castellà. I també a la inversa: 

una treballadora que se sent més còmoda parlant en català pot mantenir més la seva tria davant un 

usuari que li contesta en castellà, perquè no s’acaba de sentir còmoda, perquè té més competència 

en català que en castellà —el cas de Laia. Tenir més competència significa més fluïdesa en la 

parla i més seguretat en allò que es diu i en com es diu. Així, la competència influeix directament 

sobre l’efectivitat i l’eficiència de la comunicació. Ja hem assenyalat en l’apartat anterior que la 

institució defensa una relació envers l’usuari que prioritzi aquest aspecte. A parer nostre, una 

competència més alta en castellà que en català, combinat amb la voluntat de no posar en risc la 

comunicació —seguint la directriu de la institució— encamina clarament a l’adaptació 

sistemàtica al castellà. 

 

Volem fer notar dos aspectes al voltant de la relació entre competència i ús: d’una banda, una 

competència alta en català pot afavorir un major ús, però d’una altra, sense un ús continuat o 

intensiu del català, difícilment se’n pot assolir una competència alta. Algunes entrevistades tenen 

un interès especial en millorar la seva competència en català —Elena i Cristina—, tanmateix no 

fan un ús gaire sistemàtic del català a la feina, i fer-ho els podria ser molt útil per tal d’assolir una 

competència més gran —fluïdesa i seguretat.  

 

EL CONTEXT 

Hem copsat la importància que se li atorga al context lingüístic. Laia i Maria ens han explicitat 

que en la biblioteca on treballen es parla més en castellà que en català, tant entre les treballadores 

com amb els usuaris. I ho han explicat per donar a entendre que pensen que s’hauria de fer servir 

més el català, tal com passa en altres biblioteques. Semblantment, Cristina ens ha explicat que 

intenta parlar en català més sistemàticament perquè no acostuma a moure’s en «ambients» on es 

parli en català. Sembla clar que les entrevistades entenen que un «context» —una interacció—, és 

català o castellà en funció de la llengua en què es desenvolupa i finalitza. Per això, el 

manteniment i l’adaptació són cabdals per determinar la llengua en què es desenvoluparà 

finalment una interacció. El concepte de generació de contextos se’ns ha suggerit durant 

l’entrevista amb Maria. Una persona pot generar contextos si manté la seva tria inicial i obliga —

o convida sistemàticament— a adaptar-se a l’interlocutor. En aquest sentit, la direcció té un rol 
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destacat a l’hora d’influir en un major ús del català per part dels treballadors, ja sigui amb 

orientacions específiques al respecte, o senzillament amb el propi exemple d’ús que funcioni com 

un exemple per a la resta. Si la direcció fa més ús del castellà, les treballadores poden entendre 

que la idea de «llengua preferent» s’entén de manera relaxada. Si la direcció adapta 

sistemàticament les seves tries als seus interlocutors, està enviant el missatge a les treballadores 

que aquest comportament és el que s’espera d’elles. Sembla clar, doncs, que la direcció pot 

operar com una generadora o potenciadora de contextos i influir de manera determinant en la tria 

de codi.  
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