APUNTS METODOLOGICS SOBRE L'OBTENCIO DELS
INFORMANTS PER A UN CORPUS DE L'ESPANYOL
DE BARCELONA I L'AREA METROPOLITANA

Abans d'entrar en el contingut propi de l'article, resulta imprescindible dedicar unes
línies a justificar-ne el títol. El cccorpus de l'espanyol de Barcelona i la seva hrea metropolitana), del qual faig esment és un projecte de la Universitat de Barcelona, el titol complet
del qual és: ccobtención e informatización de un corpus lingüístico de la variedad de español de Barcelona, para su posterior análisis)). Aquest projecte té com a objectiu fonamental obtenir un corpus de l'espanyol de Barcelona, amb la finalitat bhsica d e descriure'n
l'estat actual. És evident que l'espanyol a les zones bilingües és un tema absolutament abandonat per la dialectologia hisphnica i aquest projecte pretén treballar a fons la qüestió en
el nostre país. El meu treball, presentat com a tesi de llicenciatura el passat més d'octubre,' forma part d'aquest projecte i consisteix a triar les variables sociolingiiistiques necesshries per a seleccionar els individus informants del corpus. Evidentment la tesi és molt més
extensa, perb el que pretenc en aquest article és Únicament exposar d'una manera clara el
mktode i el procés seguits per a obtenir els informants tipus.
En funció dels objectius que es plantegin inicialment, existeixen dues vies per a obtenir la mostra d'informatius d'un corpus: es pot fer a l'atzar, de manera que tots els components del grup base de l'anhlisi tinguin les mateixes possibilitats d'ésser triats, o bé partint
d'unes variables sociolingüístiques que permetin fer una estratificació i escollir aquells indi~p
El projecte del corpus de I'espanyol de Barcelona
vidus que representin cada g r ~ concret.
ha preferit aquesta segona opció i, per tant, es requeria tot un treball previ a la recollida de
dades, on es plantegés la manera de seleccionar-10s.
Hi ha dos problemes bhsics que s'han de resoldre en c o m e n p r treballs d'aquest tipus:
d'una banda, triar les variables sociolingüístiques que s'han de contemplar per a la selecció dels informants i de l'altra, veure quin és el nombre necessari d'individus per tal que
la mostra sigui representativa de l'univers de la població que es vol analitzar.

Pel que fa a la selecció de les variables, en primer lloc calia veure quines feien servir altres
estudis sobre l'espanyol -Borrego (1981), González (1991), Lope (1986), Medina (1993),
Samper (1990)-; perb tractant-se d'una zona de característiques socials i lingüístiques tan

I . HERNANDEZ
GARCIA,
C.: <cPropuestade variables sociolingüisticas para la obtención de 10s informantes para un corpus de la variedad de español de Barcelona y Área metropolitana,,, tesi de Ilicenciatura dirigida per Ma. Rosa Vila i Pujol, presentada a la Facultat de Filologia de la Universitat de
Barcelona el mes d'octubre de 1994.

peculiars com la nostra -Catalunya en general i Barcelona amb la seva &reametropolitana
en particular-, basar-nos només en el tipus de treball realitzat en les zones monolingües era
insuficient; resultava imprescindible cercar el que s'havia fet en d'altres zones biling~ies
d'Espanya i, sobretot, esbrinar de quina manera s'havia treballat en el nostre marc geogr8fic, ja fos sobre el catali o el castelli, ja que la realitat sociolingüística és la mateixa.' Una
vegada analitzats tots els estudis que ens podien donar informació valida sobre el tema,
s'havien de trobar les variables rellevants. En primer lloc, calia considerar les variables
anomenades estructurals: categoria sbcio-econbmica, sexe i edat; d'altra banda, tractant-se
d'un estudi amb finalitats lingüístiques, sembla lbgic que el nivell d'instrucció dels individus tingués un pes específic sobre la seva competbncia lingüística, malgrat que no es consideri com una variable estructural; i finalment, s'hi havien d'afegir aquelles variables derivades de les característiques lingüístiques i socials concretes de la nostra irea. El fet que es
tracti d'una zona bilingüe amb una evolució histbrica determinada que condiciona l'actitud
i la competkncia lingüístiques dels parlants, requeria tenir en compte altres factors, bisicament tres: I'origen familiar, el lloc de resid2ncia i la llengua prhpia de l'individu. Pot semblar estrany que no higim considerat la variable lloc de naixement, ja que apareix en alguns
estudis sobre d'altres zones bilingües, com és el cas del realitzat sobre la parla de Bilbao a
Etxebania (l986), per6 la nostra realitat ens diu que actualment a Barcelona no és una dada
significativa des del punt de vista lingüístic: la majoria dels individus de la segona generació immigrant són nascuts a Barcelona o a Catalunya, perb la seva llengua habitual és el
castelli; es pot constatar en les dades de 1'Enquesta metropolitana 86, les quals informen
que de cada 100 fills de les llars estudiades que tenen com a primera llengua el castelli, el
87,2% ha nascut a Catalunya o, des d'una altra perspectiva, de cada 100 fills nascuts a Catalunya
de les llars analitzades, el 57,6% considera que el castelli és la seva primera llengua.' Per tant,
sembla que el fet d'haver nascut a Catalunya no és un factor decisiu en el moment de seleccionar una o altra llengua i, en conseqükncia, suposem que no tindri una incidbncia especial sobre la competbncia lingüística. Sí que la té, perb, l'origen geogrific de la família: el
fet que el 69,3% dels individus que tenen com a primera llengua el castell;, siguin fills de
pares nascuts fora de Catalunya, n'és una dada prou ~ignificativa.~
Una altra variable que requereix una breu explicació és la que hem anomenat lloc de residilncia; la distribució territorial de les grans onades migratbries que ha anat rebent Catalunya, fonamentalment des dels anys cinquanta i seixanta, obliga a considerar-la. Si bé en zones de l'interior els immigrants, molt menys nombrosos, s'han barrejat més amb la població autbctona,
en el cas de Barcelona i la seva irea metropolitana, aquests immigrants s'han anat organitzant en nuclis tancats, de manera que hi ha determinades zones i poblacions que es caracteritzen pel fort component migratori: Comelli de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet i Santa
Adrii de Besbs en són alguns exemples. Si ens limitem només a Barcelona Ciutat, també hi
ha alguns districtes fortament castellanitzats -a causa de l'abundancia de població immigrant- com és el cas de Nou Banis, per exemple, contrastant clarament amb d'altres amb un
component fonamentalment autbcton -Sama-Santa Gervasi o Gricia-. Per tant, és realment
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necessari contemplar la zona de residkncia de l'informant perquk la seva llengua presentara
unes caracten'stiques o unes altres en funció del context lingüístic i social en quk es trobi immers.
Sintetitzant, sortien set variables -categoria sbcio-econbmica, edat, sexe, nivell d'estudis, origen geogrkfic familiar, lloc de residkncia i llengua prbpia de l'individu- que
s'havien de tenir en compte en el moment de seleccionar els informants ja que, hipotkticament, produiren un comportament lingüístic diferenciat.
QUADRE RESUM DE LES VARIABLES I CATEGORIES PROPOSADES
:K

*

*

*:

*

*

*:

Classe social:
- Nova classe mitjana
- Vella classe mitjana
- Classe Treballadora.
Llengua prbpiaJhabitua1 de l'informant
- Catal&
- Castella
- Ambdues.
Origen geografic familiar:
- Tots nascuts a Catalunya
-Tots nascuts fora de Catalunya
- Parella mixta.
Lloc de residkncia:
- Barcelona
- Primera corona metropolitana
- Segona corona metropolitana.
Nivell d'estudis:
- Sense estudis
- Estudis primaris i secundaris
- Estudis universitaris.
Edat:
- Menors de 26 anys (a partir de 18)
- De 26 a 55 anys
- Mayors de 55 anys.
Sexe:
- Home
- Donar

5. Els noms emprats per a les categories que corresponen a les variables classe social i lloc de
resirtkncin són els mateixos que utilitza I'Etlquesta nlerropolitann de Barcelor~a.La descripció de les
(1990b). Pel que fa a la variacaracterístiques definitbries dels grups socials es pot trobar a SUBIRATS
ble lloc de residerlcia, la divisió per corones és el tractament tenitorial emprat per I'E~lq~iesta
tuetropnlirwia En el volum 4 de l'edició de 1990, dedicat a educació, llengua i hibits culturals, a la pagina
XXIV, hi ha I'explicació: <Un primer tractament territorial contempla l'analisi de la divisió per corones. En aquest tractament se suposa que la distancia a Barcelona ciutat implica o pot implicar uns
compoi-tamentsdiferenciats dels habits i característiques socials de la població de la Regió Metropolitana.
Així, es contemplen tres categories: Barcelona municipi; una primera corona periferica formada per
la resta de municipis (26 municipis) de la desapareguda Corporació Metropolitana de Barcelona i
una segona corona periferica que esta integrada pey la resta de municipis de la Regió Metropolitanan.

LA VARIABLE CLASSE SOCIAL: UN TRACTAMENT ESPEC~RC
Abans de passar endavant en el procés d'obtenció dels informants, és necessari analitzar breument la manera com s'ha tractat la variable classe social, ja que no només ha proporcionat una informació necesshria sobre els individus, sinó que ha servit per reduir la mostra inicial d'informants.
La divisió dels individus en classes socials no s'ha fet a partir de parimetres habituals
com el nivell d'ingressos o la professió, sinó que hem adoptat directament la proposta de
classes socials que fa 1'Enquesta metropolitana de Barcelona en el seu volum cinqui:
dedicat especificament a aquest tema -SUBIRATS
(1990b)-. El mbtode que han fet servir
en la seva investigació per tal d'obtenir l'estructura social de Barcelona i la seva Brea
metropolitana es basa en l'aplicació de tkcniques estadístiques d'anhlisi de correspondenc~es
múltiples i de classificació automatica jerarquitzada, que permeten analitzar l'estructura
de classes des d'una bptica multidimensional; per a obtenir les classes, s'han utilitzat moltes variables diferents que van des de la professió i el nivell d'ingressos fins al lloc de vacances, les característiques de l'habitatge o la llengua; d'aquesta manera, es poden incorporar
a la definició de classe altres variables definidores de desigualtats, com són el sexe, I'edat
o l'origen geogrhfic, de manera que quan parlen de nova classe mitjana, per exemple, -i f a ~ g
servir exactament la nomenclatura de I'Enqcresta- no estan reflectint únicament una posició econbmica determinada, sinó un cúmul de trets definidors ben diversos que caracteritzen aquest grup en front de la classe treballadora o de la vella classe nzitjana: pertjnyer a
la nova classe nzitjana significa, en general, tenir una posició elevada en el mercat de treball,
estar situat en una determinada franja d'edat o tenir com a llengua vehicular el catal&,
entre d'altres característiques; i tot i que no és necessari que la majoria dels individus
compleixin aquestes condicions, aquest grup es defineix amb aquests trets per contrast
amb els altres grups de I'estructura social.
D'aquesta manera, acceptant I'estructura social que proposa 1'Enquesta nzetropo1itr~nu, la representativitat dels nostres informants -segona de les característiques que havia
de complir qualsevol mostra juntament amb l'exhaustivitat- quedava garantida, ja que el
mktode utilitzat i el nombre d'informants en qub es basa -5.061- assegurava que els individus seleccionats estiguessin representant realment un determinat sector de la població
Ara bé, dbiem que la variable classe social havia tingut en la nostra investigació una
doble funció. Doncs bé, una vegada decidides les variables i combinades les categories
sociolbgiques amb les prbpiament lingüístiques, sortien uns set mil informants aproximadament que necessitaríem per a contemplar tota la casuística possible, xifra materialment
impossible d'abastar en una investigació com la nostra i que, presumiblement, donaria molts
comportaments lingüístics repetits. Per tant, era el moment de reduir la nostra a un nombre assequible d'individus que garantís, perb, una varietat suficient en el material obtingut. En aquest moment és quan la variable classe social torna a adquirir protagonisme: si,
segons la descripció de I'estructura social que fa l'Enquestn, cada classe 6s caracteritzada
per uns trets determinats, només caFia triar de cada categoria social aquells individtrs que
en fossin més representatius. És a dir, si la classe treballadora es camcteritza davant dels
altres grups per viure a Barcelona o a Itt primera corona perifirica, per no tenir estudis o t e m ne només de primaris o secundaris i pe7 situar-se en una franja á'edat alta, no era pertinent
triar per a la mostra un treballador de 25 anys, amb estudis miversitaris que visqués a la
segona corona periferica, perqub no seria rellevmt ni socialment ni lingüística. L'objectiu
de Ia reducció era poder oferir un quadre compIet dels individus tipus als quals, per les seves

característiques socials i personals, se'ls pogués presumir un comportament lingüístic
diferenciat. Ara bé, només hem redu'it tres variables: el lloc de residttncia, el nivell d'estudis i I'edat. La llengua prbpia i I'origen geogrhfic familiar els hem mantingut en tots els casos
possibles, ja que la nostra investigació té una finalitat fonamentalment lingüística i, en tot
cas, ha de ser el mateix material obtingut el que ens digui si aquestes variables introdueixen o no diferbncies en cada grup concret. Pel que fa a la variable classe social, no es
p o d ~ areduir ja que ha constituit precisament la base de la reducció i a partir dels trets
definitoris de cada grup s'han pogut seleccionar els tipus més representatius. Finalment,
també semblava interessant veure si la diferbncia de sexes aportava algun tipus de variació, per la qual cosa, cada grup definitiu es va decidir analitzar un home i una dona.
També cal aclarir que en aquesta proposta de reducció no s'han contemplat només el que
és majoritari en cada cas; és important recordar que amb el mtttode que segueix I'Enquesta
nzetropolitann per descriure l'estructura social, cada classe es defineix sempre en funció dels
seus atributs més representatius davant les altres, per6 ser més representatiu no necesshriament vol dir ser més nombrós. I, d'altra banda, en alguns casos interessava analitzar una
determinada categoria, tot i no ser representativa d'aquell grup, per poder comparar-la
amb la dels altres. Per exemple, dins de la classe treballadora, la franja d'edat de menors
de 26 anys no és gens representativa perqub l'edat mitjana és molt més alta, perb semblava que, tot i no ser-ho, valia la pena tenir recollida la mostra per poder comparar e l
material obtingut amb el del grup de la nova classe mitjana que pertany a la mateixa franja d'edat.
En el quadre que segueix es pot comprovar el que hem explicat: com es mantenen en
tots els casos les variables més relacionades amb la llengua i com a partir de la classe
social es trien només algunes categories de cada variable.

LESVARIABLES

DE CONTROL

Perb a més de les variables de selecció, les quals ens aporten unes dades fonamentals
sobre els subjectes informants, hi ha una altra informació imprescindible si volem fer una
interpretació el mixim d'exacta possible sobre les dades lingüístiques obtingudes; ens
referim a les variables de control. Es tracta de tota la informació relacionada amb el context lingüístic de l'individu: en quina llengua es relaciona amb coneguts i desconeguts, en
quina llengua va aprendre a llegir i escriure o en quina llengua llegeix habitualment, entre
d'altres. Segurament no és definitiu des del punt de vista de la competkncia lingüística
que algú es miri la televisió de Catalunya o la de l'Estat, perb aquest factor juntament amb
d'altres pot aportar dades interessants en el moment de I'anilisi. Tota aquesta informació
suplementiria s'extreu d'un qüestionari sociolingüístic que se li ha de passar a cada informant i que consta de dues parts. A la primera par s'hi han de posar les dades personals:
edat; lloc de naixement, especificant l'any d'arribada a Barcelona si és nascut fora; lloc de
residbncia; estudis; professió; persones amb les quals l'informant conviu habitualment;
lloc de naixement dels pares, dels avis i de la parella, juntament amb llur professió i estudis realitzats, etc. A la segona part s'hi han de reflectir les dades més específicament lingüístiques: coneixement de catali; llengua que considera prbpia; llengua de relació amb
les persones amb qui conviu, amb aquelles amb les quals es relaciona al barri, a la feina o
amb desconeguts; llengua d'aprenentatge de la lecto-escriptura; en quina llengua llegeix;
quin canal de TV mira habitualment; quina emissora de ridio escolta, etc."
D'aquesta manera, entre les variables de selecció i el qüestionari, es pot obtenir una
informació prou completa sobre cada informant, que ens permetri interpretar les dades
lingüístiques d'una manera molt més exacta.

Abans de passar a les consideracions finals, cal fer referkncia a alguns aspectes que, per
motius diferents com veurem de seguida, han quedat fora del nostre imbit o marc de treball.
En primer lloc, es pot comprovar que la classe alta no surt en el quadre de variables i
categories seleccionades; no obstant, a priori, diríem que el castelli d'aquest grup pot presentar certes característiques lingüístiques interessants d'ésser analitzades i, per tant, no el
podem excloure del nostre estudi. Ara bé, 1'Enquesta metropolitana que ha servit com a base
del nostre treball, no la contempla, tant per les dificultats d'accedir-hi com, sobretot, perqub representa una part mínima de la població que no entra en els límits d'una macroenquesta. Per tant, vol dir que els individus que representin la classe alta barcelonina hauran
d'ésser seleccionats seguint un procediment diferent a l'exposat per a les capes mitjanes
de la població. Tampoc estan contemplats a I'Enquesm -ni, en conseqükncia, en el nostre
estudi- els sectors marginals de la població, ja que no consten en el cens. I finalment, hi
ha franja d'edat que també ha d'ésser analitzada, perb que s'ha de treballar amb un material i una metodologia diferents: es tracta dels joves de quinze anys, entre els quals es

6. Per a I'elaboració del qüestionari, han estat bhsics els llibres ja esmentats a la nota a peu de phgina núm. 2: BASTARDAS
(1985 i 1986), Borx (1993), GOMEZ
(1986) i també l'informe de BEL,SERRA
i

VILA(1990).

troba la primera generació d'alumnes que ha estudiat tota I'EGB en rkgim d'immersió lingiiística i que, precisament per aixb, sembla que prometen certes característiques lingüístiques
interessants. Amb aquests tres grups que s'han de seleccionar amb tkcniques diferents, sí que
quedaria complet el panorama social que ha d'ésser analitzat si volem que el nostre corpus
sigui representatiu de tota la realitat social existent en I'irea objecte d'estudi.

Una vegada vist el procés que hem seguit per tal d'obtenir els individus que informaran el corpus d'espanyol de Barcelona i la seva irea metropolitana -selecció de les variables, procés de reducció i variables de control-, m'agradaria insistir sobre I'aspecte que constitueix, possiblement, la novetat del mbtode emprat. La idea de partir d'una base social p a
a seleccionar la mostra d'individus ens va semblar innovadora i molt atractiva; aplicant les
variables lingüístiques pertinents a uns grups socials ja establerts, es pot comprovar, d'una
banda, si les variables sociolbgiques tenen alguna incidbncia en el comportament lingüístic dels parlants i, alhora, la informació aportada per la nostra investigació pot servir per
cccompletar>>
l'Enquesta, si es pot demostrar que les variables lingüístiques proposades representen una nova variable diferenciadora dels grups socials ja establerts. D'aquesta manera,
el benefici pot ser mutu: I'Enquestn ens ofereix els grups socials ja establerts com a base
del nostre treball lingüístic i, com a resultat de la nostra investigació, poden sorgir noves
variables lingüístiques diferenciadores d'aquests mateixos grups. De fet, I'Enquesta
nzetropolitnna és una gran base de dades, molt difícil d'aconseguir per altres mitjans, que val
la pena utilitzar i explotar des dels diferents hmbits de la investigació, ja sigui lingüística o
d'un altre tipus, la qual cosa serviri per validar-la i completar-la.
A partir d'aquest moment, el nostre treball consisteix a realitzar les gravacions d'un
nombre determinat d'individus de cada grup i analitzar el material lingüístic obtingut, per tal
de comprovar si les variables que hem proposat són un factor condicionant d'un comportament lingüístic diferenciat entre els parlants; si, al contrari, el material lingüístic obtingut fos repetitiu, seria un indicador que les diferbncies lingüístiques entre els individus
són condicionades per altres factors o per altres variables no contemplades en aquest estudi i, en conseqiikncia, s'hauria de partir d'una nova hipbtesi per a la selecció dels informants.
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