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l.INTRODUCCIO 

La utilització de les matemátiques en la ciencia sempre ha plantejat quins eren els 
límits de la seua aplicado. En les ciéncies socials existeix una tensió crónica entre dues 
concepcions: una de predommant en sociología i economía que des de la 11-lustració 
defén que els fenómens socials s'han d'entendre només seguint el model de les ciéncies 
naturals, i una altra, que es basa en un enfocament idiográfic i interpretatiu que veu els 
métodes matemátics com irrellevants. Entre aqüestes dues postures en trobem una 
tercera d'intermedia que se sitúa de manera equidistant entre ambdós dogmes (Wilson 
1990), que considerem mes encertada. 

En aquest arricie presentaren! la proposta d'una nova analogía per a comprendre 
millor l'ús de les diferents llengües en un context determinat.1 Els métodes utilitzats fins 
ara no han f et servir les matemátiques mes que per a quantincar o representar situacions, 
pero no com a marc formal on situar un model explicatiu. Els avantatges d'aprontar
les com a analogia son molt grans. 

Caplletra 21 (Primavera 1997), págs. 161-184 
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En primer lloc, esbossarem un panorama actual de la sociología del llenguatge i, en 
segon lloc, exposarem els fonaments per a explicar la proposta del nou model i la seua 
aplicado. De bon comengament, dones, volem demanar al lector que suplesca la 
dificultat d'exposició d'una síntesi de la sociología del llenguatge en quatre pagines 
(segon punt) amb un esforc de comprensió. Respecte a la tercera part, només volem 
predisposarTo a entrar mínimament en el camp de les matemátiques, per a la qual cosa 
li hem estalviat totes les demostracions numériques (es poden consultar en la bibliogra
fía) i només li caldrá imaginar representacions geométriques de mes de tres dimensions, 
que si fullejant 1' arricie íi poden semblar estranyes, de segur que li serán comprensibles 
i ben profitoses. 

2. EL PANORAMA ACTUAL: PARADIGMES, MODELS IFACTORS 

Totes les disciplines del saber huma son temptej os per a conéixer millor les diferents 
realitats que ens envolten. En el cas de les cíéncies sociaís, els avancos son sempre 
menys espectaculars que en les ciéncies naturals; la dificultat d'establir comparacions 
(analogies) reeixides -és a dir, orientadores- en els temes relacionáis amb les persones 
potser siga una de les causes d' aquest progrés mes lent. La sociología del llenguatge no 
s'ha estalviat d'aquest llast i, a I'igual que ha fet la sociología sense adjectius, ha anat 
proposant i assajant diferents procediments a seguir. 

Reflexionar sobre els diferents camins (methodos) empresos per una ciencia 
determinada és aturar-se -i millor si és en un lloc elevat- per a veure ritinerari 
recorregut. El panorama que s'albirará ens haurá de mostrar quines son les analogies 
que s'han anat seguint i si han esdevingut dreceres o atzucacs. Les analogies teñen, 
forcosament, dos termes: el comparat i aquell amb qué es compara. El principal escull 
que troben les ciéncies socials és el d'acotar el terme comparat i l'és, justament, per 
la dificultat de concebre I'activitat humana com a objecte de recerca científica. Així, 
aquest fet s'afegeix al problema de tota ciencia d'anar trobant les analogies que 
encaminen la seua recerca. 

Els intents de delimitar els recorreguts de cada disciplina han rebut diferents noms, 
el mes conegut, sens dubte, és el de paradigma introdu'it per Kuhn; Lakatos en diu 
programad'investigado i Laudan tradició d'investigado. El que nosaltres intentarem 
en aquest articíe és tomar a pensar sobre aquests temes en í'ámbit del comportament 
lingüístic. 

No caldrá que ens escarrassem gaire a demostrar la vinculació de la sociología del 
llenguatge amb la sociología sense adjectius. A primer cop d' ull, veiem que l'únic que 
les diferencia és 1'adjectiu. Per tant, ens caldrá conéixer com s'ha tractat la reflexió 
sobre els paradigmes en sociología. GeorgeRitzer(1980i 1981) n'ha fet una proposta 
que ens ha semblat interessant i que esbossarem molt breument. 
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Aquest socióleg nord-americá, inscrit en el funcionalisme estructural, ha dividit la 
disciplina en tres paradigraes. En primer lloc, ha assenyalat que en els seus inicis ehfets 
socials van ser presos com a coses (funcionalisme). Posteriorment, en el paradigma del 
comportament social, passen a ésser centráis les relacions entre l'individu i el seu 
context, que está format per objectes socials i no socials (behaviorisme social). Un 
tercer pas el fan les teories (interaccionisme simbolic, teoría de l'acció i fenomenolo
gía) que teñen l'home com a creador actiu de la seua propia realitat social: paradigma 
de la definido social. Dit altrament, cada paradigma té com a centre d' estudi, el primer, 
el grup; el segon, l'individu, i el tercer, Tindividu-grup.2 

La sociología del Uenguatge també ha seguit aquest procés d'anar fent-se mes 
complexa. D'una banda, comja vamproposar (Querol 1993), podem considerar que hi 
ha diferents models d'análisi segons el nombre de llengües que es teñen en compte: 
models monari, binan i ternari. De l'altra, ara, proposem reflexionar sobre el nombre 
de factors que es teñen presents per a explicar els processos de substitució lingüística. 
Així, el tipus d'estudi mes senzill és el que pren el context i l'ús lingüístic com un tot: 
estudiant-ne un, coneixerem l'altre. Un segon pas és el que té en compte la relació entre 
el context i el comportament. I, finalment, el tercer és el que sitúa algún tipus de 
condicionant entre ambdós. 

Aqüestes tres classificacions en tres membres (paradígmes, nombre de llengües i 
nombre de factors estudiats) podran coincidir en el mateix nivell en molts de casos. Per 
tant, en primer lloc, els estudis realitzats des del paradigma deis fets socials, només 
podran teñir present una llengua í el context será l'únic element determinant de 
l'actuació lingüística. En segon lloc, el paradigma del behaviorisme social podrá 
comportar 1' estudi de dues llengües i de dos elements: hi haurá una covariació entre fets 
lingüístics i fets socials. I, finalment, si la recerca té lloc dins del paradigma de la 
definido social, trobarem alguna mena de constructe entre els altres dos elements, i fóra 
desitjable que es tinguessen presents mes de dues llengües. Vegem-ho de forma encara 
mes esquemática: 

(2) Tota classificació que 
intente abracar ei conjunt d'una 
disciplina és controvertible; Ritzer 
formula la seua des de 1'experien
cia com a socióleg (funcionalista 
estructural) i des de la seua relació 
amb altres escoles, Aquesta pro
posta troba suport en la perspecti
va teórica de Teodor Abel (1970), 
hi canvia, entre altres coses, és 
ciar, el nom. Perspectiva teórica 
d'Abel: realisme social, nominalis-
me social, humanisme social. Pa
radígmes de Ritzer. fets socials, 
comportament social, definició 
social. 

Quadre 1 

Font: E laborado propia. 

NOMBRE DE 
LLENGÜES 

Model monari 

Model binari 

Model ternari 

NOMBRE DE 
FACTORS 

Un factor 

Dos factors 

Tres factors 

PARADIGMA 
SOCIOLÓGIC 

Paradigma deis 
fets socials 

Paradigma del 
comportament 
social 

Paradigma de la 
definició social 
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El paral-lelisme tríádic proposat creiem que sitúa els diferents estudis en el seu 
«nivell»3 corresponent i, així, permet analitzar la seua pertinencia d'una manera 
organitzada. Si fins ara alguns autors, bons coneixedors de la sociología, havien apuntat 
escadusserament el paradigma on calia situar algunes recerques de la sociología del 
llenguatge, ara hi afegim dos nivells d'análisi mes: el del nombre de llengües tingudes 
en compte i el deis factors considerats. 

Aquest lligam entre la sociología i la sociología del llenguatge és molt ciar en els 
inicis d'aquesta nova (sub)disciplina. Per posar-hi només dos exemples, comentaren! 
que els primers treballs de Weinreich, Ferguson i Fishman están immersos en el 
funcionalisme estructural.4 Un segon exemple pot ser que, posteriorment, Gumperz i 
Gal tindran per insuficients les aportacions fetes des d'aquest punt de vista i, per aquesta 
rao, s'entrará en la tradició interpretativa de les ciéncies socials, incloent-hi 
rinteraccionisme simbólic, l'etnometodologia i el treball de Goffman. 

A mes deis tres punts en qué es basa el quadre, cal teñir present -i massa sovint és 
oblidat- el marc on s'han d' inscriure els estudis sobre l'ús lingüístic, que, des del nostre 
punt de vista, hauria d'ésser el deis processos de substitució lingüística. 

2.1. La insistencia en les actituds 

La sociología del llenguatge ha assajat, de maneres molt diverses, d'explicar el 
comportament lingüístic. A banda de les classificacions comentades en els dos primers 
nivells, hi ha tota una altra manera de justificar els comportaments lingüístics: 
proposant un tercer element interposat entre el contex i l'ús efectiu; enfocament que 
s'inscriu, per tant, en el tercer nivell descrit. Aquest element és un constructe que 
s'intentará que correlacione amb el comportament lingüístic. 

Hi ha, certament, moltes menes de propostes de les característiques de les que hem 
comentat. Ens referim, és ciar, a termes com actituds (i motivació), identitat, vitalitat 
etnolingüística, etc., que no podem entrar a comentar per manca d' espai, tanmateix son 
ben coneguts. Possiblement el que té una tradició mes llarga és el d' actitud lingüística. 
Si ens preguntem peí nombre d'elements que s* estudia, haurem de considerar si 
1'análisi es fa des de la sociología del llenguatge o des de la psicología social i, 
aleshores, les haurem de situar en l'apartat de dos elements o de tres. Els estudis 
realitzats des de la sociología del llenguatge caldrá classificar-los en el de tres elements 
perqué es considera: 

el context lingüístic —la representació del parlant l'ús lingüístic 

L'estudi de les actituds en sociolingüística ve d'alguna manera a completar un 
panorama mes vast, que engloba la descripció de les variacions sociolingüístiques i una 
teoría de la substitució lingüística. Els psicólegs socials, en la seua majoria, son 
interaccionistes (privilegien el punt de vista de 1'autor), mentre que els sociolingüistes 

(3) Anomenarem «nivell» a 
la lectura horitzontal del quadre 
l.Tindrem, dones, el primer, el 
segon i el tercer nivel!. 

(4) Lieberson(1981:56)as-
senyala que els funcionalistes han 
oblidat l'estudi del canvi social. 
Marilyn Martin-Jones (1989) vol 
mostrar que les nocions de diglós-
sia (Ferguson 1959; Fishman 1967) 
i de «domains of languages use» 
(Fishman 1972) deriven de la visió 
del llenguatge i de la societat de! 
funcionalisme estructural. I consi
dera que aquest fet constreny els 
estudis sobre el bilingüisme. 
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son variacionistes (adopten un punt de vista objectiu sobre el món social). Aquests 
darrers centren els seus esforcos en l'estudi de les covariacions entre les característi-
ques deis parlants (classe social, sexe) i els seus comportaments o actituds lingüísti-
ques. El principal representant d'aquest corrent és Labov. Per la seua banda, els que 
mantenen un punt de vista interaccionista rebutgen 1' existencia de determinismes 
socials i subratllen la llibertat de V individu de triar entre diferents maneres de parlar en 
funcid del context. 

És des d'aquesta darrera perspectiva que el constructe d'actitud ha estat profusa-
ment utilitzat. Malgrat aquest fet, les correlacions amb Tus lingüístic que s'han 
obtingut han estat, en general, ben poc significatives. Aquests resultats ens fan plantejar 
perqué s'insisteix en aquesta línia. Altres propostes, com ara la vitalitat etnolingüístíca 
subjectiva, han aportat correlacions molt mes interessants. Tanmateix, creiem que la 
teoría de les catástrofes ens pot suggerir que aquest no és el camí mes adequat. Ho 
veurem mes endavant. 

3. UNA PROPOSTA D'ANALOGÍA 

(5) Rene Thom (1980b: 
133) diu que hi ha una frase que 
repeteix molt sovint: «El que Umi
ta amb altó veritaMe no és alio fals, 
sino alio insignificant». 

(6) Aquest fet contrasta per 
exemple, i per parlar d'una disci
plina propera, amb la lingüística, 
queja en la definido de les grans 
teories gramaticals opera amb una 
certa teoría de l'analogia. Vegeu 
López-Garcia (1996) per a una 
aplicado recent de la teoría de les 
catástrofes en el camp de la lin
güística, que pot servir com una 
altra introducció en aquesta teoría 
iperatenir altres referenciesd'apli-
cacions en aquest ámbit. 

Podem afirmar que aqüestes propostes que acabem de comentar no s'inscriuen en 
una teorització" que les justifique plenament, és a dir, que els done tot el sentit. De 
vegades, aqüestes recerques semblen mes aviat la translació de técniques emprades per 
altres disciplines, com ara la psicologia, al camp de la conducta lingüística. Pero, és ciar, 
no es trasllada el context en el qual han estat concebudes. Creiem que no és prou assajar 
una correlació entre un constructe i les tries lingüístiques, perqué la pregunta següent 
hauria d'ésser: i qué demostrem a mes d'aquesta covariació? Evidentment, la qüestió 
no es pot respondre si no es té en compte el marc en el qual s'ha d'inscriure la 
investigado. 

Si considerávem aquest context, ens adonaríem que algunes dades no ens aporten 
res de nou. Si íes enquestes o les entrevistes es fan sense delimitar aquells grups de 
comportaments lingüístics que son significatius per a l'estudi deis processos de 
substitució, les dades que se n'obtenen no ens permeten avancar en l'explicació de 
l'evolució deis processos; son una mera descripció d'unes predisposicions a utilitzar 
unallenguaounaaltrad'uns parlants triats a l'atzar.5 Per altra banda, tampocn'obtenim 
grans novetats, bona part deis resultats que s'aconsegueixen ja son, en alguna mesura, 
previsibles des del principi. En aquest mateix sentit, en la terminología no hi trobem 
gairebé cap analogia que ens guie, el que ens proporciona, massa sovint, és la 
tautologia.6 
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3.1. Els processos de substitució lingüística 

Una vegada comentats els paradigmes de la sociología del llenguatge, hem de 
delimitar quins son els aspectes rellevants deis processos de substitució lingüística per 
a plantejar els fonaments d'una nova analogía. El que nosaltres pretenem és entendre 
els processos de substitució lingüística. Els diferents estudis que se n'han fet ens 
mostren que son el canvi d'una situació lingüística inicial que evoluciona, passant-ne 
per altres de diferents, i pot arribar a una situació final.7 Son canvis socials que, 
aparentment, s'esdevenen d'una manera gradual: d'una situació de monolingüisme en 
la llengua A es pot acabar en una situació de monolingüisme en la Uengua B, passant 
per unes etapes intermedies: 

monolingüisme en A 
bilingüisme +A / B 
bilingüisme A=B8 

bilingüisme +B / A 
monolingüisme en B 

Figura 2 

B 

+A/B A=B +B/A 

Font: Elaboració propia. 

Hem de considerar que tota situació lingüística es pot analitzar des del punt de vista 
individual o col-lectiu. Les possibilitats exposades tant ens poden servir per a caracte-
ritzar un nivell d'análisi com l'altre; pero no només aixó, ens mostren que, justament 
per aquest fet, ens haurem de qüestionar la gradualitat aparent deis processos de 
substitució lingüística. Com ens mostra la figura 2, les transicions al comportament 
adjacent son canvis continus que no exigeixen una justificado massa complexa, i tant 
poden ésser cap a un pol d'atracció (A) com cap a l'altre (B). Els que inicien els canvis 
podran ésser individus que exercesquen el paper de grup de referencia per ais canvis 
posteriors, mes o menys collectius. Els comportaments que caldrá considerar, i que 
sovint s'han oblidat,9 serán aquells que se salten un comportament intermedi (o fins i 
tot dos). Vegem-ho en el gráfic següent: 

(7) En general s' oblida que 
després d'un procés de substitució 
lingüística se n'inicia un altre. 
Donat que és una perspectiva tem
poral molt amplia, no se sol prestar 
atenció a aquest fet. 

(8) Sense l'estadi de bilin
güisme J4=J3 no podríem compren-
dre l'evolució del procés, unes al
tres qüestions son la durada i I'es-
tabilitat d'aquesta etapa. Es torna 
a tractar el tema en els comentaris 
a la figura 5, 

(9) Generalment,enl'estu-
di de les actituds lingüístiques no 
s'ha tingut en compte aquest fet, 
així, les mi tjanes obtingudes d 'una 
mostra, mes o menys representati
va, no aporten dades massa signi-
ficatives per a l'evolució del pro
cés de substitució lingüística. Si 
s 'haguessen destriat aquests grups 
de referencia, els resultats es po-
drien aprontar per a captar les ten-
déncies del procés. 
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Figura 3 

+A/B A=B +B/A 

Font: Elaborado propia. 

(10) No recull, tanmateix, la 
possibilitat de salt sobtat d'A a B 
sense passar per cap estadi inter-
medi perqué és difícil que una per
sona, sense haver parlat roai B, 
abandone tot d'una A i siga 
monolingiie en B. Tampoc no con
sidera, dones, aquest mateix camí, 
pero iniciat en B. 

(11) Vam tractar aquesta 
qüestió a Querol (1990), 

Aquest gráfic ens mostra tots els canvis possibles.10Totes les situacions poden ésser 
punt d'origen i/o punt d'arribada. Si les transicions es fan en línia recta i passant d'un 
estadi a un altre d'adjacent és, com déiem, un canvi continu, que no presenta cap 
dificultat de justificació. Ara bé, si es travessa per les dreceres de les diagonals, 
aleshores 1'omissió sí que és ben significativa i ens cal donar-ne una explicado. 
Aquests canvis sobtats hauran de teñir una representáció que els justifique. 

En efecte, aquesta figura 3, amb la seua doble aplicació a comportaments individuáis 
i a comportaments'collectius, pot mostrar els desfasaments deis processos de substi-
tució lingüística. Majoritáriament, a una comunitat li correspon una de les 5 possibili-
tats esmentades, que estará mes a prop de B com mes avancat estiga el procés de 
substitució. Pero, a mes, hi haurá grups mes o nienys nombrosos en algunes o en totes 
les altres etapes. La direcció del procés la marcaran els comportaments de les persones 
mes rellevants que iniciaran el pas d'un estadi contigu a un altre o bé faran un salt d'un 
o de dos esglaons. 

Des d' aquesta perspectiva de la discontiríuítat dins de la continui'tat entendrem molt 
millor els canvis sobtats en general i també el significat de la no-transmissió generacional 
d'unallengua." Vegem-ho: dosparlantsd'A quenotransmetenalfilllallenguaenqué 
ells s'expressen majoritáriament (es traben en un deis estadis d'A : A, +A/B o fins i 
tot A=B) han trencat la continui'tat respecte al fiU que, de bon comencament, ja será 
monolingüe en B, quan B no era contingu de cap de les possibilitats esmentades. Per la seua 
banda, ells augmentaran l'ús de B, si mes no en parlar al fill, o bé abandonaran A. 

Com hem vist, les investigacions realitzades des deis paradigmes deis fets socials 
i del comportament social aporten una explicado determinista del comportament 
lingüístic. En el paradigma de la definició social, se sitúa un constructe entre el context 
i el comportament, pero, tot sovint, fugint de 1'explicado determinista, les recerques 
d' aquest tercer ámbit es queden, com déiem, en una descripció de comportaments, o de 
disposicions envers el comportament, deis parlants. Aquesta eliminado del poder 
explicatiu ve donada, com apuntávem, perqué no es considera el tnodel on poder 
plantejar els problemes i situar les troballes. En definitiva, el que ara ens cal, de dalt 
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estant, per continuar el símil amb qué iniciávem l'article, és un plánol, un mapa que 
ens puga ajudar a saber on som i on volem arribar. 

Un marc que és, com ja hem repetít, el deis processos de substitució lingüística. 
Així, la presentació formal d' aquesta problemática ens será de gran utilitat per a poder 
captar globalment la seua complexitat. I, justament, per a fer-la possible ens cal 
l'analogia. Ai principi de l'article també comentávem que la dificultat d'establir 
analogies reeixides era una de les causes de la situado actual de les ciéncies socials. 
Cada cop ens sembla mes ciar que el métode a seguir ha d' ésser suplir aquesta mancanca 
i, per tant, considerem imprescindible fer-ne una reflexió aprofundida que ens puga 
donar el model per a analitzar les diferents aportacions fetes en la sociologia del 
llenguatge i poder-ne plantejar de noves. 

Per consegüent, ens cal una representado gráfica, una metodologia o, potser, una 
mena de llenguatge, que ens permeta organitzar les dades de 1'experiencia. Ja havíem 
apuntat (Querol, 1994: 23) l'aplicació de models matemátics per a Pestudi deis 
processos de substitució lingüística des de la perspectiva del canvi social. Parlávem 
aleshores deis processos de Markov, i de la seua aplicado a l'estudi deis processos de 
mobilitat social (amb les correccions introduídes per McFarland), deis processos de 
difusió d'innovacíons (amb ei temps com a variable explícita), deis models sobre 
1' estructura i els processos de comunicació en els grups socials i, finalment, deis models 
sobre decisions. Pero en el present article ens decantem per unaprimera sistematització, 
prou general, de 1' analogia. Ens referim a la formulada per Rene Thom el 1963 que s'ha 
conegut amb el nom de teoría de les catástrofes.n 

3.2. La teoría de les catástrofes 

De fet, no hem d'entendre el segon mot amb el seu significat de «desastre», sino mes 
aviat en el seu sentit etimológic de desenllac, com l'han pres les ciéncies de la natura: 
com una proposta per a explicar els canvis en general. Podríem dir que és una teoría de 
V analogia entre el sistema que es pretén estudiar i el model. La teoría de les catástrofes 
en constitueix, en cert sentit, els prolegómens d'aquesta teoría.13 Aprofitarem, dones, 
aquesta aportado per a fer una proposta d'un model amb el qual es puga desvelar una 
estructura subjacent que faga intel-ligibles els processos de substitució lingüística. 

La historia d'aquesta teoría, segons l'explica el mateix Rene Thom (1980a: 111), 
s'inicia amb I'elaboració del seu llibre Stabilité structurelle et Morphogenése, el 
manuscrit del qual havia estat remes a l'editor en 1968, no va poder ésser publicat mes 
que al final de 1972. Pero un cert nombre de copies havia circulat durant aquells anys; 
en particular, C. Zeeman i la seua escola a la Warwick University s'entusiasmaren peí 
seu contingut, i comentaren a desenvolupar models catastrófics en els ámbits mes 
variats. Al Congrés Internacional de Matemátiques de Vancouver, el 1974, C. Zeeman 
va fer una comunicació molt reeixida sobre aquest tema, que va arrossegar un 

(12) La primera referencia 
succinta d'aquesta teoría la vaig 
sentir en una sessió del Seminari 
de Sociologia de Valencia en boca 
de Lluís V. Aracii. En alguna altra 
sessió d'aquest seminari i en altres 
del Seminari de Sociologia de 
Barcelona, també n'ha fet esment, 
pero sempre apuntant-ne, molt de 
passada, apiieacions en ámbits di
ferents. Va ésser en el context del 
de Barcelona, després d'haver-ne 
fet diverses lectures, on, per pri
mera vegada, vaig esbossar ie 
manera sumaríssima una aplica-
ció de la catástrofe en papallona 
per ais processos de substitució 
lingüística. 

(13) Els termes de procés i 
de confítete utilitzats en sociolo
gia del llenguatge també ens sug-
gereixen una proximitat a la teoria 
de les catástrofes. En efecte, la 
paraula «procés» ja suggereix una 
successió d'estats. Considerem, 
dones, que les situacions que ens 
interessa estudiar son com les 
descrites per a la forma: canvi-
ants i alhora estables. En segon 
lloc, les «fases del procés» com 
monolingüisme i bilingüisme in
diquen aquest canvi que veiem 
encara mes ciar si les considerem 
compossibie addíció o substracció 
segons el procés en curs. En tercer 
lloc, peí que fa a conflicte, també 
hem de tenirpresent quequalsevol 
morfología és el resultat d'un con
flicte, i que un terme que s'ha 
utilitzat per anomenar aquests pro
cessos ha estat, justament, el de 
conflicte lingüístic. 
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desplegament de vuígarització a través deis mitjans de comunicado, fet del tot 
^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ excepcional per a una teoría matemática. Un any o dos mes tard aparegueren algunes 
^ r ^ ^ ^ ^ H reaceions hostils, Tanmateix, la controversia actualment sembla calmada: s'accepten 
\ ^ K ^ B les «aplicacions rigoroses» sotides de la mecánica i de la física i, per contra, es veuen 
/ j Y^_ ^ amb mes suspicacia els models «fluixos» de la biologia i de les ciéncies humanes. Al 

1 ff capdavall, el que es planteja és on se sitúen els límits d'aplicabilitat de les matemátiques 
f-—^Lf en la ciencia. 

} / ^ En efecte, sabem que, donada qualsevol fenomenología, sempre es pot aportar un 
¿^L^ _ ^ ^ r model que la descriga. És a dir, si s'utüitzen prou parámetres, funckms de grau prou 
^ ^ ^ B ^ ^ ^ elevat, sempre es pot construir un model matemátic del que siga. Pero l'auténtic 

problema no és, evidentment, aquest, sino que resideix en la construcció d'un model 
que no recórrega a «massa» ens matemátics. L'óptim és teñir pocs parámetres i una 
adhesió rigorosa a la dada empírica. 

Una vegada presentades de manera sumaria les característiques generáis deis 
processos de substitució lingüística i de l'inici de la teoría de les catástrofes, acabarem 
d' exposar, ara mes concretament, quines son les raons per a proposar-nos la utilització 
d'aquesta nova metodología. En realitat, del que estem parlant fonamentalment és del 
canvi. I aquest fet Higa directament amb aquesta teoría, que és una nova forma de pensar 
el canvi: canvi en el curs deis esdeveniments, canvi en la forma d'un objecte, canvi en 
el comportament d'un sistema, canvi en íes mateixes idees i, com suggereix el seu nom, 
canvi, també, en les catástrofes. 

En la figura 3 havíem incorporat els canvis discontinus i és, justament, aquest el punt 
central de la teoria de les catástrofes. No és casual, dones, que posteriorment ens hágem 
trobat que la figura elaborada per nosaltres coincidesca amb una de les catástrofes 
elementáis que veurem mes endavant i que ens donará la justificació que acabavetn de 
sol-licitar. 

Tradicionalment, hom ha assumit que els fendmens que incloíen vanacions llargues 
i rápides havien de quedar fora del tractament matemátic, perqué es considerava que 
la continuítat de la dependencia entre variables havia d'ésser una condició essencial de 
la matematització. L'acceptació d'aquests processos, que eren bandejats per les 
matemátiques, és la novetat que incorpora la teoria de les catástrofes. I és, justament, 
aquesta inclusió deis canvis discontinus, susceptible de formalització matemática, el 
que havíem reflectit en la figura 3 que hem comentat. 

Així, el que haurem de fer per a comentar és el que s'anomena modelització, És a 
dir, a partir de la situado que consíderem sorprenent, com ara aqüestes discontinui'tats, 
aquests canvis sobtats en els processos de substitució lingüística, ens caldrá construir 
un sistema material i mental que simule aqüestes situacions observadas inicialment, a 
través d'una certa analogía. En aquest punt, haurem de formular una qüestió sobre la 
situació que ens motiva la reflexió, transferir-la al model, per analogía, i fer que el 
model evolucione de manera que s' arribe a una resposta. Considerem que aixo és el que 
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ens proporcionará la teoría de les catástrofes: una teoría hermenéutica que, davant 
qualsevol dada experimental, s'esforca per elaborar 1'objecte matemátic mes simple 
que es puga generar. 

Aquesta teoria es podría explicar amb el model clássic de la «caixa negra». Una 
caixa negra no és res mes que un sistema que només comunica amb el món exterior amb 
unes entrades {inputs) i unes eixides (outputs). En qualsevol moment, si es determina 
1'entrada, el sistema en dona les eixides. De fet, sembla que estiguem parlant de la 
conducta -encara que la persona sí que tinga contacte amb 1' exterior- i el que nosaltres 
pretenem fer és, justament, explicar les conductes lingüístiques. Vegem esquemática-
ment aquest paral-lelisme. 

entrada » » » caixa negra » » » eixida 
context » » » persona » » » comportament 

Es tracta, dones, d' afilar els grans parámetres subjacents ais fenómens i concentrar
nos en un nombre petit de variables, passant per alt, almenys parcialment, la concor
dancia quantitativa amb 1' experiencia. Quan Thom va construir els seus models per a 
1'embriología, mai no es va preocupar per aquesta concordanga quantitativa. Eli 
assenyalava que el problema mes rellevant per a un model de desenvolupament 
embriológic és l'enllac. de certs fenómens locáis amb el seu ambient (environmenf). 
Com hem comentat a l'inici del present epígraf, aquest era un deis problemes de la 
majoria de les recerques sobre els processos de substitució lingüística. Per tant, s'ha de 
retornar el fenomen al seu ambient, considerar-lo en la seua génesi i en el seu 
desenvolupament. De fet, son aqüestes observacions vinculades a 1'ambient les que 
poden decidir sobre l'elecció de la dinámica a utilitzar en el model. 

Rene Thom ha assenyalat que els procediments matemátics mes utilitzats en 
ciéncies socials son estadístics i la seua preponderancia ha donat lloc a teories tan 
abstractes i tan enormement complicades que elles soles semblen una disciplina. Les 
teories estadístiques suposen normalment que la conducta de gran part de la gent és la 
mitjana d'un «resum» suau de la conducta, al Ilarg d'un extens període de temps. Els 
resulta difícil teñir en compte els punts sobtats, crítics, d'important canvi qualitatiu. 
L'enfocament estadístic porta a models que subratllen les condicions qualitatives 
necessáries per a l'equilibri: un equilibri entre preus i salaris o entre importacions i 
exportacions. Aquests models son inadequats per a descriure el canvi qualitatiu i la 
discontinuí'tat social, que és el que caracteritza els processos de substitució lingüística, 
i aquí és on la teoria de les catástrofes ens pot ésser especialment útil. 

Aquesta teoria és un generador de models. El seu esperit és que es puguen 
geometritzar una vasta gamma de fenómens i fins i tot qualitats afectives com 
l'agressivitat, l'odi, l'amor, etc. Thom no té prejudicis peí que fa a com construir els 
models: creu que s'hauria de teñir en compte tot, no només els objectes modelitzats en 
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si, sino també els ambients. Un deis mérits d'aquesta teoría és precisament, com jahem 
comentat, que permet aquesta flexibilitat, aquest mirar al voltant, en definitiva, 
relacionar les coses. Mentre que, al contrari, la modelització mes tradicional estableix 
el model d'un ésser molt específic, molí delimitat, sense preocupar-se peí que ocorre 
immediatament després. 

La varietat i complexitat del comportament huma son tan grans que encara se'ns 
escapa una descripció adequada de molts fenómens. En aquest punt, la teoria de 
catástrofes ens pot ésser molt profitosa, perqué pot enriquir el nostre vocabulari 
conceptual de causa i efecte i ens pot permetre organitzar la informado d'un mode 
qualitatívament precís, multidimensional. Aquesta teoria no pot proporcionar-nos fets 
nous sobre la conducta humana, pero pot ajudar-nos a visualitzar la interacció entre dos 
o mes factors que donen forma al comportament. 

Com acabem de veure, el principal fonament per a utilitzar la teoria de les 
catástrofes en qualsevol ámbit és la seua mateixa esséncia: 1'analogía. No debades se 
l'ha considerada com el primer intent coherent des de la lógica aristotélica de construir 
una teoria de l'analogia. Rene Thom (Dold, A. 1976: 250) comenta: 

La interpretado d'un camp morfogenétic aíllat porta, precisament, a una 
teoria de l'analogia. En algún sentit, la T.C. podría ser definida com un intent de 
classificar tots els tipus possibles de situacions análogues. La T.C.E. [teoria de 
les catástrofes elementáis], en aquest sentit, ofereix un important instrument per 
a classificar els accidents morfológics mes obvis (fronteres, desaparició de 
fronteres, exfoliacions, etc.). 

El mateix Thom (1980a: 18) torna a tractar el tema de l'analogia: 

La T.C. consisteix a provar de descriure els models dinamics compatibles 
amb una morfologia donada empíricament, és un primer pas en l'edificació 
d'aquesta «Teoria general de models» que calora construir algún dia. 

Ja comentant l'aplicació en el camp de les ciéncies socials, Zeeman (1977: 630) 
afirma que: 

...la TC pot alterar el panorama de la sociología en el disseny de l'experi-
ment, i en la síntesi de les dades. En el futur, el socióleg pot redibuixar el seu 
experiment només amb 1' objectiu de dibuixar unacorbaplana per a il-lustrar una 
tendencia, pero només la finalitat de detectar aquests punts crítics de la corba, o 
la seua derivado, poden ser discontínus i, per tant, reveladors de la morfologia 
social que esta tenint lloc. 

I continuant amb la sociología, en aquest cas la del llenguatge, un deis problemes 
que ja hem apuntat -i que es planteja molt sovint- és el de la terminología. Pero, al 
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capdavall, la terminología només és la conseqüéncia d'una causa molt mes profunda: 
la manca d'hipótesis, que pot venir donada per no haver sabut establir cap analogia 
correcta per ais processos de substitució lingüística. Així, sense hipótesis, la termino-
logia és només tautología. Seria el mateix que Poston i Stewart (1978:428) assenyalen 
per a les matemátiques que, preses com a tot, son tautológiques, necessiten hipótesis 
per a obtenir conclusions. 

Per tant, la utilització de 1'analogia ens pot ser de molta utilitat i, si és matemática, 
encara molt mes, ja que obtenim un model amb els avantatges d'un formalisme (d'un 
llenguatge) psicológicament neutre. Permet una síntesi coherent d'un Uarg nombre 
d'observacions que, altrament, apareixerien desconnectades i, en el cas que tractarem, 
ens permetrá situar els estats de tránsit en relació amb altres modes de comportament. 
En definitiva, ens proporcionará un prototip per a comprendre. Ho veurem tot seguit, 
també de manera geométrica. 

L'objectiu de Rene Thom és, dones, descriure Forigen de les formes, per a la qual 
cosa ha creat aquest llenguatge matemátic al qual ens referim que es basa en el supósit 
de l'estabilitat estructural i que posa émfasi, com véiem, en la regularitat qualitativa en 
comptes de fer-ho en la quantitativa. Com comenten Woodcock i Davis (1978:41-42): 

Proposa que per a una gamma molt ampia de processos, només son possibles 
set desdoblaments estables, les set «catástrofes elementáis». Els desdoblaments 
s' anomenen catástrofes perqué cadascun d' ells té regions en les quals un sistema 
dinámic pot saltar sobtadament d'un estat a un altre, encara que els factors que 
controlen el procés canvien de manera continua. Cadascuna de les set catástrofes 
representa una línia de comportament determinada només peí nombre de factors 
de control, no per la seua natura ni pels mecanismes interiors que els connecten 
al comportament del sistema. Per tant, les catástrofes elementáis poden ésser 
models d'una ampia gamma de processos, fins i tot d' aquells en qué sabem molt 
poc de les liéis quantitatives implicades. 

Una catástrofe és, dones, qualsevol transició discontinua que ocorre quan un 
sistema pot teñir mes d' un estat estable o quan pot seguir mes d' un curs estable de canvi. 
La catástrofe és, per consegüent, el salt d'un estat o curs a un altre. Partint del fet que 
cap estat és estable, una catástrofe és una transició sobtada d'un estat d'equilibri estable 
a un altre. Es dona, dones, una paradoxa subtil: cada model proposat resumeix 
l'aparíció i desaparició de l'estabilitat, pero ho fa d'una forma estable. 

Thom inicia la seua proposta formulant del «teorema de la classificació» que, d'una 
manera entenedora, podem dir que afirma que en qualsevol sistema governat per un 
potencial en el qual el comportament del sistema estiga determinat per quatre factors 
diferents i no mes, solament son possibles set tipus de discontinu'itat qualitativament 
diferents. O encara mes ciar (Woodcock i Davis 1978: 60): 
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En una gamma amplia de situacions -físiques, biológiques, fíns i tot 
psicologiques- en les quals 1'experiencia ens diu que «per algún cantó ha de 
saltar» (és a dir, que hi ha un potencial i una possible discontinuftat), el teorema 
de la classificació indica que només hi ha set maneres fonamentals diferents 
perqué aixó ocórrega. 

Aqüestes set catástrofes elementáis se solen classificar com segueix: 

Nombre de factors de control 
1 
2 
3 

Un eix de conducta 
plec 
cúspide 
cua de mila 

papailona 

Dos eixos de conducta 

umbílica hiperbólica 
umbílica-ellfptica 
umbílica parabólica 

Vegem la representado de la catástrofe en cúspide per a poder comptendre 
posteriorment la de papailona, en la qual ens centrarem. Tornem a manllevar a 
Woodcock i Davis (1978: 65-67) les seues explicacions, que son les mes entenedores. 

Figura 4 

H'mérmk 

Canvis continus i discontinus que es mostren com a trajectories en el gráfic óe la 
catástrofe en cúspide. 

En la figura 4 el sistema pot passar suaument de a a c i tornar, de a a t> i tornar, 
de b a e i tornar. Pero si el sistema está en c i el factor de control 2 augmenta, el 
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punt arriba a d, i no té on anar. El que era un mínim detall s'ha convertit en un 
punt d'inflexió, i qualsevol altre increment en el factor de control 2 obliga el 
sistema a «saltar» a I'únic mínim estable que li queda, el d'e. Passa tan 
rápidamentcompotatravés deis estats de desequilibri:latransicióés una catástrofe. 
Un salt similar ocorre si un sistema en e és alterat per una disminució en el factor 
de control 2: es trasijada a/, i després ha de saltar catastróficament a c. 

[...] La figura 4 mostra que és possible passar de c a e, per exemple, o bé 
suaument, o bé passant per una catástrofe. El que s'esdevinga en cada cas 
determinat dependrá de la successió i el grau deis canvis en els factors de control. 
En un experiment necessitaríem teñir ambdós factors sotmesos al nostre control 
per a poder triar entre trajectóries continúes i discontinúes. Si un sistema está en 
el punt c i el factor de control 2 augmenta i disminueix alternativament en una 
quantitat convenient, el resultat és un cicle de conducta arríb dues parts suaus 
unides per catástrofes. Aquest cicle s'anomena histeresis i es troba en molts 
sistemes dinámics, des de circuits eléctrics fins a psicosis maniacodepressives. 

3.2.1. La catástrofe en papallona 

Passem a veure la catástrofe en papallona per a la descripció de la qual continuarem 
aprofitant les paraules de Woodcock i Davis (1978: 70-73): 

Depén de quatre factors de control, i el seu gráfic és pentadimensíonal. Una 
imatge tridimensional representa el que podría anomenar-se l'ombra d'una 
secció transversal. Dues imatges d'aquest tipus, obtingudes mantenint constant 
un factor de control i permetent a un altre que prenga valors fixos diferents, es 
mostren en la figura 5. La superficie és com la d'una catástrofe en cúspide en part 
de la seua extensid (5a), pero desenvolupa una bossa de proporcions variables en 
una altra regió (5b). Algunes línies a través de la darrera regió esmentada toquen 
la superficie en cincpunts, tres d'ells mfnims estables, de manera que la conducta 
en aqueixos conjunts de condicions és trimodal. La catástrofe ocorre cada vegada 
que hi ha un salt entre les capes. El mode que es veu depén de la direcció des de 
la qual s'aborda la bossa. Encara que la superficie sembla intersecar-se a eJ2a 
mateixa en aquests dibuixos, no ho fa en realitat. 
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Figura 5 

Factors de control 1 i 2 
de valors fixos. 

Figura 5a. Imatge tridimensional del gráfic de la catástrofe pentadimensional en 
papallona. 

Figura 5b. 
Una altra imatge del 
mateix gráfic. 

Factors de control 1 i 2 
fixats en diferents valors 

&**»< 

"[...] El model de la papallona presenta una amplia gamma de conductes 
similars a les de la cúspide i, amb tot, a causa del major nombre de factors de 
control i a la major complexitat, pot exhibir una conducta també mes complicada. 
Els factors de control addicionals de la papallona provoquen una separado de la 
superficie de la catástrofe en tres capes distintes, i la capa intermedia representa 
un estat de compromís entte dos extrems de conducta (les capes superior i 
inferior). Com a conseqüéncia d' aixo, pot resultar de summa utilitat com a model 
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qualitatiu, sobretot per a situacions en les quals sorgeix un compromís entre 
estats en conílicte, com pot passar en les negocíacions laboráis. 

En efecte, aquesta zona de compromís és la que ens ha portat a decantar-nos per 
aquesta catástrofe com a model per a l'estudi deis processos de substitució lingüística. 
Quan descrivíem els diferents estadis d'aquests processos14 ja advertíem que sense 
l'estadi de bilingüisme A=B nopodríem comprendre l'evolució del procés perqué, tret 
que tota una comunitat faca un pas d'un estadi a un altre, saltant-se'n un d'intermedi, 
haurá de passar forcosament per aquesta etapa d'igualtat, que representa la bossa de la 
catástrofe en papallona. Ja avangávem que unes altres qüestions son la durada i 
Pestabilitat d'aquesta etapa. El mateix Rene Thom (1972:.88) assenyala que aquesta 
singularitat, encara que és estructuralment estable, resulta difícil d'observar directa-
ment a causa del seu estat transitori. El fet, pero, que hem de teñir indefugiblement en 
compte és que aquest estadi existeix, i aixó ens ha de condicionar la tria del model que 
ens ha d'ajudar a la descripció del procés. 

Com acabem de veure, la catástrofe en papallona té quatre factors de control, que son-. 

a = factor normal 
b = factor de separado 
c = factor de biaix 
d - factor de papallona15 

4. LA UTILITZACIO DE LA CATÁSTROFE EN PAPALLONA EN ELS 
PROCESSOS DE SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA 

Aquesta catástrofe només ens permet considerar el cas teóric mes simple, aquell en 
qué només hi ha dues Ilengiies. Així, els factors normal i de separado serán la llengua 
A i la llengua B. Caldrá decidir en cada cas quina llengua será A, factor normal, i quina 
B, factor de separado o desviado. La claredat d' aquests termes ens hauria d' ajudar en 
la determinado.16 El factor de biaix será el grau de necessitat deis parlants de 
diferenciar-se del comportament lingüístic habitual {normal factor). El factor de 
papallona será l'oposat al de biaix, la necessitat de convergir, és a dir, el que ajudará 
a formar la bossa del compromís, com veurem en l'apartat següent. 

Com que no es pot fer un dibuix de cinc dimensions, la millor manera per a 
comprendre les propietats de la catástrofe en papallona és dibuixar primer diferents 
seccions bidimensionals de l'espai de control. Cada secció és un plánol (a-b) dibuixat 
per (c, d) = constants, i illustren com el conjunt de bifurcado apareix en aquesta secció. 

(14) Vegeü els esfadis que 
precedeíxenlafigura2 i,també,la 
nota 8. 

(15) Tadui'm de Zeeman 
(1977:337) «a = normal factor», 
«b = splitting factor», «c = bias 
factor» i «d = butterfly factor». 
Aquest darrer terme, «papallona», 
s'utilitza per a expressar el com
promís. 

(16) ¡Jn error en aquesta de-
cisíó comportara, de segur, la in-
comprensió del procés. I cal pre
venir que en aquest cas les 
preconcepcions poden teiúr un 
paper decisiu. 
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Figura 6 
c » O 
ti < O 

*-a 

Pocket of 

Seccions del conjunt de bifurcado de la catástrofe en papallona. 

En primer lloc, observem l'efecte del factor de biaix, c. Quan d és menor que 0 (d 
<0), l'efecte del factor de biaix és decantar la posició de la cúspide, com es pot veure 
en els dibuixos de dalt. Quan el biaix és positiu, la cúspide s'inclina en la direcció 
positiva del factor normal. 

En segon lloc, considerem l'efecte del factor de papallona, d. Quan entra en joc, d 
>0, el resultat és dividir la cúspide en altres tres, com es mostra en la franja de figures 
de baix. La xifra en cada regió indica la quantitat de pies en la probabilitat de distribució 
corresponent i, per tant, el nombre d'extensions en tota la regió. Si el punt de control 
creua el conjunt de bifurcació, el nombre canvia, perqué la distribució es bifurca. 

Si capgirem el dibuix central, podrem veure que s'assembla una mica a una 
papallona, cosa que explica el seu ñora. La forma de V en aquest dibuix representa la 
bossa emergent del compromís. De fet, hi ha dues V: una V que té l'inici al vértex de 
la cúspide, i una V interior amb el vértex al punt d'intersecció dalt de 1'origen. El máxim 
compromís existeix en tots els punts de la V de fora, i l'únic máxim de tots els punts 
és dins de la V interior. Entre les dues V, el compromís está competint al máxim, i dins 
de la forma de petit diamant els tres máxims están competint. 

Per consegüent, ara ja disposem de la primera representació geométrica per a 
explicar la nostra analogía. Vegem-ne ara les correspondéncies amb el procés de 
substitució: 
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Figura 7 

MONOLINGÜISME EN A 

BILiNGÜISME +A/B 

NI A NI 0 MONOLINGÜISME EN-8 

c >* O 
d < 0 

8IUNG0ISME A=S BILINGÜISME +SM 

< o 
e - O | / 
d > O * Ijf/ 

FYickftt oí 
Cflrrtí prom i *« 

Tot seguit, podrem unir la figura 3 amb la 7 i veurem la coincidencia que 
comentávem. 

Figura 8 

A 

+A/B A=B 

Font: Elaboració propia. 

iL 

^ 
+B/A 

Podem concloure, dones, que si el factor de papallona (de compromís) és positiu (d 
>0) es dona el bilingüisme. Si, al contrari, és negatiu (d<0), es dona el monolingüisme 
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o bé una situado en qué no intervenen ni la llengua A ni la llengua B. Aquesta 
possibilitat, que hem d'interpretar com el silenci, 1'afasia o l'ús d'una altra llengua, no 
l'hem vista mai considerada en les análisis deis processos de substitució, pero creiem 
que també cal tenir-la en compte, com ens ho acaba de mostrar la geometría. 

Quin és, per tant, el significat d'aquest factor de compromís (de papallona)? És la 
intenció de relacionar-se amb els altres en la seua llengua. El del factor de biaix és 
mostrar-se diferent al que és normal, és a dir, no parlar la llengua habitual. 

Un quadre ens mostrará clarament les característiques de cada etapa del procés de 
substitució des d'aquesta nova perspectiva que ens ofereix la teoría de les catástrofes 
i, mes concretament, la catástrofe en papallona. 

Figura 9 

MONOLING. A 

NI A NI B 

MONOLING. B 

BILNG. +A/B 

BILING. A=B 

BILING. +B/A 

NO BIAIX 

c<o 
* 

* 

BIAIX 

c>o 

H= 

* 

=BIAIX 
C=0 

# 

* 

NO 
COMPROMÍS 

* 

* 

* 

COMPROMÍS 
D>0 

* 

* 

* 

Font: Elaborado propia. 

Vegem a continuació com apareixen les seccions corresponents a diferents valors 
d'a i b, vistos en el plánol (c, d), es descriu l'efecte aproximat de les quatre variables 
de control, segons ho proposen Posten i Stewart (1978: 178-179). 
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Figura 10 

£ -bilingüisme ++B / A 

-bilingüisme ++A / B 
"* rtÓ 5 ^ ^S ^SS ** 

Si b = 0ia>0, llavors la secció s'assembla al conjunt de bifurcació de la catástrofe 
en cúspide amb els controls cid. Si b varia, té l'efecte de desplanar tots els dibuixos 
cap amunt o cap avall; la direcció depén del signe de b. Si a varia dins la regió a negativa, 
introdueix una estructura molt mes complicada, amb una nova bossa. Es torna a 
desplagar cap amunt o cap avall. Si b varia modifica una part o l'altra de la bossa que 
es plega com una mena de cua de milá i desapareix. Deixará, novament, una sola 
cúspide corba. 

Poston i Stewart (1978: 179) també mostren de diferent manera la figura. Ara 
varien (a, b) al voltant de tot el cercle i de les seccions deis quadres en el plánol (c, d). 
També marquen en el plánol (a, b) les corbes al llarg de les quals la natura qualitativa 
de la secció no varia. 

Figura 11 
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Si recordem la figura 7, reconeixerem quasi totes les figures de dins de les dues 
branques de la corba (parábola semicúbica), és a dir, totes les de la meitat inferior del 
dibuix. També ens adonarem que la sisena figura que apareixia está justament al costat 
de la lletra a. La diferencia que trobem en les 5 figures restants que hi teníem en 
l'esmentada figura és que ara ens apareixen 9 quadres que mostren les transicions d'un 
estat a un altre. Així, si comencem per la papallona ens adonarem que ara es representa 
amb tres figures que son les 3 zones de compromís que havíem comentat. Peí que fa ais 
bilingüismes en A i en B, es representen amb dos quadres cadascun, que mostren dos 
estadis diferents: els dos quadres deis extrems inferiors s'han d'interpretar com a 
bilingüismes incipients (que hem marcat en la figura 10 com «++»). Peí que fa ais 
monolingüismes en A i en B, apareixen com ho feien en la figura 7: en un quadre 
cadascun. 

Si la figura 7 ens proporcionava la interpretado de la secció amb valors c -0 i d< 
0 com l'ámbit del silenci, 1'afasia o el fet de parlar una tercera llengua, en la figura 11 
correspon al quadre oposat a la papallona. Ara, tota la resta de quadres (els que están 
fora de les dues corbes, és a dir, del conjunt de bifurcació) ens ofereixen la possibilitat 
de considerar dins deis processos de substitució lingüística les situacions en les quals 
no es parla ni una llengua ni una altra. Així, a mes de teñir en compte les situacions en 
que es troben els parlants d'A i/o B, la figura 11 també representa la situació de les 
persones que: 

- no parlen ni entenen gens ni una llengua ni 1'altra. 
- entenen en algún grau una o bé les dues llengües.17 

Per tant, el conjunt de les seccions transversals de la catástrofe en papallona ens 
presenta la globalitat deis processos de substitució lingüística. D' una banda, ens permet 
representar amb mes claredat i apreciació global l'evolució del procés -ni que siga de 
manera molt vaga, com hem vist en la figura 10- i ens mostra, dones, nítidament la 
direcció que pren i per quins factors és modificat. De 1' altra, ens fa considerar fins i tot 
les persones18 que podran parlar una de les dues llengües o bé les dues o bé mantenir-
se sense parlar-ne cap de les dues. 

(17) Haurem'de considerar 
de manera diferent aqüestes situa
cions ja que esrefereixen a la com-
prensió. Per tant, a un mateix par-
lant li podran correspondre dos 
deis requadres de fora del conjunt 
de bifurcació. De la mateixa ma
nera, els monolingües també en 
podran teñir dos. 

(18) Podran ésser, entre al-
tres, persones immigrades o xi-
quets que encara no parlen. 

5. CONCLUSIONS 

En definitiva, i acomplint el que déiem en el parágraf dedicat a la modelització, 
pensem que, en primer lloc, hem construít un sistema material i mental que simula els 
processos de substitució lingüística a través d'una certa analogia. En segon lloc, hem 
formulat una qüestió sobre la situació que ens motiva la reflexió: quins son els 
comportaments que fan arribar a un nou estadi del procés? L'hem transferida al model, 
per analogia, i hem fet que el model evolucione de manera que s'arribe a donar una 
resposta. 
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Per altra banda, el model que proposem ens val per a estudiar tant els comporta-
ments individuáis com els col-lectius. En la mesura que els comportaments siguen 
diferents, es donará un canvi i es modificará la situació anterior. Per tant, donat que la 
representado geométrica del model reflecteix els estadis deis processos de substitució 
lingüística, i tenint presents totes les explicacions donades en fonamentar l'analogia, 
les variables que intervenen en la geometría també serán les mateixes que en els 
processos esmentats.19 

Esbossem, dones, només unes quantes conclusions relacionades amb l'estudi deis 
comportaments lingüístics que havíem plantejat a l'inici de Tarticle. Recordem que 
totes les propostes que situávem en el tercer paradigma sociológic (el de la teoría social) 
pretenien explicar el comportament lingüístic amb l'únic concepte que proposaven. Si 
la nostra analogia és encertada, podrem afirmar que amb només un parámetre mai no 
es podran descriure els cinc tipus de comportament lingüístic. Relacionant-ho amb 
l'apartat 2.1: el concepte d'actitud és insuficient per a donar compte de l'ús lingüístic, 
com han mostrat a bastament les correlacions fins ara obtingudes. 

Per la nostra banda, i també des de la perspectiva de la reflexió sobre els 
condicionants del comportament lingüístic, ja havíem elaborat tota una proposta a 
partir del concepte de representado social, queja havíem testat empíricament i, de la 
qual havíem ofert algunes noticies (Querol 1994 i 1995). Aquest constructe ja era un 
conjunt de variables, en cap cas una de sola. Ara, amb l'analogia de la catástrofe en 
papallona el podrem perfilar molt mes, ja que, d' una banda, ens indica el nombre exacte 
de variables que han d'intervenir en la morfología exposada deis processos de 
substitució lingüística. Pero, a mes, per altra banda, aquesta catástrofe en papallona 
també ens delimita d'una manera prou clara els tipus defactors quehauran d'intervenir, 
que serán: un factor normal, un de separado, un de biaix i un de papallona. Que, 
feliement, eren els que havíem establert. 

Així, els factors normal i de separació, que a partir de les primeres propostes de 
Zeeman (elogiades per Rene Thom, perqué ell només considerava l'espai i el temps) 
tothom anomena atractors, defineixen perfectament el concepte de grup de referencia 
que nosaltres estávem utilitzant. Els altres dos factors, el de biaix i el de papallona o de 
compromís, teñen molt ben perfilades les seues característiques i no se'ns ha fet gens 
difícil de relacionar-los amb els conceptes que havíem utilitzat i que ara, per raons 
d'espai, no podem desenvolupar. De tota manera, avancarem que son els que nosaltres 
hem definit en la nostra recerca com la representado de la llengua i la xarxa social. I 
considerem que están prou ben establerts perqué, utilitzats en la predicció deis grups 
lingüístics, els encerts que aconseguim son del 77.46%. 

L' analogia establerta també ens ha permés la quantificació simulada: modificant 
els valors deis parámetres, canviaven les formes que representen els diferents estadis 
deis processos de substitució lingüística, com acabem de veure en la figura 10. Aquest 

(19) Evidentment, seguint 
aquest métode, es poden analitzar, 
a mes del lingüístic, tots els tipus 
de comportament. La dificultat, i 
la gracia, estará a saber trobar els 
parámetres que hi intervenen. 
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fet ens obri les perspectives d'una possible utilització de la quantificació en el cas que 
estudiem, qüestió que no és Pobjectiu de la teoría de les catástrofes, la qual se centra, 
com hem comentat, en models qualitatius. Tanmateix, tampoc no nega la quantificació, 
pero tots els autors coincideixen a afirmar que en el camp de les ciéncies socials és 
difícil que es done. De totes maneres, la simulado actual ja ens mostra clarament la 
direcció que pren el procés i per quins factors és modificat. 

A mes, l'analogia també ens permet fixar-nos en aspectes que d'una altra manera 
ens haguessen passat desapercebuts. I aixó ve donat peí fet que, com assenyala Thom, 
no s'han de teñir prejudicis en la manera de construir els models: creu que s'ha de 
considerar tot, no només els objectes modelitzats en si, sino també els ambients. Aquest 
és un deis mérits de la teoría de les catástrofes: permet la flexibilitat, perqué ens deixa 
mirar al voltant; en definitiva, ens permet relacionar les coses. Mentre que, per contra, 
la modelització mes tradicional estableix el model d'un ésser molt específic, molt 
delimitat, sense preocupar-se peí que ocorre immediatament després. 

En la nostra proposta, dones, no hem tingut en compte només els objectes 
modelitzats (els comportaments lingüístics), sino que els hem emmarcat en el seu 
context. Així, a mes de fixar-nos en les situacions particulars i donar-ne compte, 
aqüestes queden inserides en el procés d' evolució general en el qual hem pogut centrar
nos. Fins i tot hi hem considerat les persones que no parlen cap de les dues llengües que 
intervenen directament en el procés de substitució. Com havíem apuntat, la manca de 
contextualització convertía en poc productiu (massa sovint un erm) el camp de 
Pespeculado sobre els comportaments lingüístics. 

Un altre guany que comentávem és que enriqueix el nostre vocabulari conceptual 
de causa i efecte i ens permet organitzar la informació d'un mode qualitativament 
precís, psicológicament neutre, i multidimensional (2 parámetres a mes deis 2 atractors), 
fugint de P esquema monocausal que havíem comentat. 

Encara mes, amb aquesta utilització del model, és a dir, de la teoría de les 
catástrofes, i en el nostre cas de la catástrofe en papallona, encara podem obtenir, com 
assenyala Zeeman (1977:65), mes avantatges: 

d'una banda ens proporciona el nivell mes profund de penetració i ens dona 
una simplicitat de comprensió. Per altra banda, en sistemes molt complexos com 
la biologia i les ciéncies socials, de vegades, pot proveir-nos d'un model que no 
podia ser concebut anteriorment. 

En definitiva, amb Paplicació de la teoría de les catástrofes a la sociología del 
Uenguatge ens agradaría estar en el camí de poder considerar el que Michel Foucault 
(1970: 313-318) anomena el llindar de cientificitat, és a dir, el moment en qué la 
reflexió discursiva s'efectúa d'acord, jano amb normes empíriques, sino amb un mínim 
sistema formal. 

ERNEST QUEROL 
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