
SOCIOLINGÜÍSTICA
I VARIACIÓ SEMÁNTICA:

ELS TRACTAMENTS EN CATALA

Un deis principis més básics de la sociolingüística, i un deis
més ben establerts a través de les obres d'alguns deis seus practi-
cante més destacats, és que el manteniment de dues variants lin-
güístiques competitives (fonológiques, morfológiques, semántiques)
depén de la seva compartimentació funcional. En aquest estudi vull
presentar un model empíric d'un cas específic de la variació semán-
tica, aquell de l'ús actual deis tractaments tu, vós i vosté al catan
del Principat. La meya análisi es fonamenta en el principi que el
llenguatge humá és estratificat socialment, i que qualsevol intent de
concretar els valors afectius deis tractaments dependrá de la com-
prensió deis camins de la seva difusió per l'espai tant geográfic com
social. És obvi que aquest és un projecte molt ambiciós i que no
puc pretendre de donar-ne l'última paraula. Penso, peró, que l'aná-
lisi és prou general per a poder incorporar-hi altres fets d'ús més
enllá d'aquells que són documentats a l'estudi.

Les dades sobre las quals es basa la meya análisi foren recolli-
des en el curs d'unes investigacions sociolingüístiques dutes a ter-
me als Paisos Catalans des de 1973 fins a 1975. En el seu transcurs
vaig entrevistar un total de 260 persones procedents de diversos
llocs del Principat, del País Valenciá i de la Catalunya-Nord. Hom
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demaná que cadascuna d'aquestes persones respongués a un qües-
tionari d'unes 38 preguntes, indicant, en cada cas, el tractament
que fa o faria servir, i el tractament que rep o rebria, amb una série
d'interlocutors més o menys habituals i amb un nombre més reduli
de persones amb les quals es troba en una série de situacions hi-
potétiques. Exemples d'aquells són els pares i altres parents del ti-
tular, veins, companys de treball, professors, funcionaris de l'es-
tat, etc. Exemples d'aquests són un vell, vestit de pagés, al qual
hom demana una adreÇa en un poble desconegut, una persona de
sexe oposat que hom coneix a casa d'amics, un amic d'infantesa
amb el qual hom es troba al cap de molts anys, etc. Les edats dels
titulars eren compreses entre els 9 i els 27 anys; aquests demostra-
ren igualment una diversitat considerable quant a les seves profes-
sions o els seus oficis, als seus graus d'educació, i a les condicions
sócio-económiques deis seus pares. La composició de la mostra ob-
tinguda, així com una análisi exhaustiva de les respostes deis
260 titulars, es podrá trobar a la meya tesi doctoral de la lniver-
sitat de Standford de l'any 1978.1

Abans de concretar-me en l'interés específic que té el sistema
de tractaments en el catalá cal dir unes guantes paraules sobre l'in-
terés general que tenen aquests sistemes per a la teoria sociolin-
güística.

És ben sabut que el catalá, com a llengua románica, heretá els
pronoms tu i vós per a la segona persona:

tu	 vós

El costum de fer servir el plural llatí vos com a singular de reve-
rancia sembla haver sorgit en el segle iv i aquest fenomen produí
en totes les llengües romániques una oposició semántica que es pot
anomenar, més o menys arbitráriament, 	 intimitat:

tu	 vós
+intimitat	 —intimitat

1. JOY ROBINSON, Verbal Deferente in Catalan: a Sociolinguistic Invest-
igation of the Pronouns of Address (Stanford, California 1978).
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L'evolució semántica deis tractaments en algunes de les llengües
nacionals d'Europa (sobretot el francés, l'Italia i l'alemany) fou exa-
minada pels psicolingüistes Roger Brown i Albert Gilman en el seu
estudi clau de l'any 1960, The Pronouns of Power and Solidarity,2

i des d'aleshores etná hom ha tingut el costum de designar el pro-
nom íntim i el pronom respectuós de qualsevol llengua amb les le-
tres T i V, respectivament, malgrat la seva etimologia real. En el
seu article Brown i Gilman examinaren el desenrotllament de les
normes d'ús dels tractaments en les llengües europees a base de
gramátiques contemporánies i l'análisi de textos literaria. Pogueren
aillar, com a conseqüéncia, el poder relatiu de dos interlocutors
com el factor decisiu en la determinació del tractament a donar du-
rant l'edat mitjana i ja entrada l'época moderna. Durant aquest pe-
ríode existia, segons Brown i Gilman, un sistema equilibrat de trac-
taments mitjanÇant el qual les capes superiors de la societat es do-
naven mútuament el tractament respectuós — el V — i utilitzaven
el tractament familiar — el T — per a dirigir-se als inferiors.
Aquests, en canvi, capgiraren l'esquema, en donar-se mútuament
el tractament familiar i dirigir-se als superiors amb el tractament
respectuós. Als temps moderns — continuen els autors — i a rit-
mes que variaren en la históría de cada llengua, el poder relatiu
deis interlocutors fou reemplalat pel seu grau de solidaritat com a
factor més significatiu en l'ús dels tractaments; es reflectia així,
lingüísticament, el creixement a Europa d'una filosofia més iguali-
tária. El fenomen es degué, al seu parer, a una aversió creixent en-
vcrs l'expressió directa de desigualtat implícita en l'ús no-recíproc
dels tractaments, i a un major émfasi en la simpatía personal. Els
arguments de Brown i Gilman foren corroborats posteriorment per
estudiants europeus residents llavors als Estats Units; en alguns
casos, estudiants de fora d'Europa indicaren que a les seves llen-
gües també s'experimentaven canvis semblants. Els autors destaca-

2. ROGER BROWN-ALBERT GILMAN, The Pronouns of Power and Soli-
darity, dins THOMAS SEBEOK (ed.), Style in Language (Cambridge, Massachu-

setts 1960), 253-276.
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ren igualment el paper deis tractaments en l'expressió de la ideolo-
gia personal o del grup, i com a reflexió d'emocions i d'actituds
transitóries. És obvi que aquest ha estat necessáriament un resum
molt abreujat i simplificat.

El sistema de tractaments del catalá és més complicat, nogens-
menys, perqué la llengua té un tercer pronom, el vosté:

	

tu	 vós	 vosté

Aquest fenomen no és, ni de bon tros, únic del catalá. Entre les al-
tres llengües romániques, es presenta en algunes de les varietats del
castellá de l'América Llatina (tú, vos, usted), del portugués del Bra-
sil (tu, vocé, o senhor) i en alguns dialectes del sud d'Italia (tu,
voi, Lei). Fora del món románic, sístemes de tres tractaments exis-
teixen en llengües tan apartades geográficament i etimológicament
con el hindi i l'amháric. El tractament vostra mercé sembla haver
sorgit en el segle xv i fou equivalent del castellá vuestra merced i
del portugués vossa mercé. Segons Guiter, l'evolució fonológica del
vostra mercé cap al vosté modern ja s'havia portat a terme pel se-
gle

És ben sabut que hi ha hagut una llarga i calorosa polémica en-
torn a la qüestió de si el vosté és, o no és, un tractament manllevat
del castellá, les bases de la qual són impossibles d'examinar ací.
Des del punt de vista sociolingüístic el fet més significatiu és que
la introducció de vosté a la llengua produí un sistema redundant:
on préviament hi havia hagut només un pronom per a dirigir-se als
altres en el pla respectuós ara n'hi havia dos:

tu	 vós	 vosté
	intimitat	 —intimitat	 —intimitat

La redundancia, peró, és un estat intrínsecament inestable i podem
predir, per aixó, amb alguna certesa que ocorrerá una de les dues
coses següents:

3. HENRI GUITER, L'extension successive des formes de politesse, «Actas
del 9.° Congresso Internacional de Linguística Románica», I (Lisboa 1959),
199.
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el vós i el vosté esdevindran diferenciats des del punt de
vista funcional;
o bé. el vós o el vosté será eliminat, i es restablirá així
l'equilibri original.

Tant els resultats de les meves investigacions com els treballs
existents i la saviesa popular semblen indicar que al País Valencia i
a la Catalunya-Nord ha ocorregut la segona d'aquestes alternatives:
del catalá d'ambdues regions s'ha eliminat un deis dos tractaments,
i en ambdós casos el sistema resultant és isomórfic amb aquell de
la llengua en contacte. A la Catalunya-Nord, on el catalá ha coexis-
tit amb el francés des del segle xvii, hom utilitza els pronoms tu
i vós, idéntics des del punt de vista etimológic amb el tu i el vous
francesos, i al País Valencia, on el contacte amb la llengua castella-
na ha estat més intens que no pas al Principat, hom utilitza els
pronoms tu i voste, idéntics des del punt de vista etimológic amb
el tu i el usted castellans. No vull suggerir amb aixó que no exis-
teixin casos excepcionals, o que les excepcions no tinguin molt d'in-
terés en elles mateixes; vull posar en relleu simplement que ni al
País Valencia ni a la Catalunya-Nord no han mantingut tots tres
tractaments el mateix grau de vitalitat i de productivitat que mos-
tren avui dia al Principat.

A Catalunya, per consegüent, ha sobreviscut el vós igual que
el voste, malgrat que totes dues formes mostren una gran diversi-
tat tant social com geográfica. A continuació presentaré una análi-
si descriptiva que intenta de reconciliar la diversitat observada
quant a l'ús dels tractaments amb el requisit de sistematicitat que
és básic en qualsevol mitjá de comunicació. Els meus objectius es-
pecífics seo els següents:

representar la variació en un sistema de tractaments com a
variació en els valors binaris («binary features») associats
amb cadascun dels seus inembres;
representar els canvis evolucionaris en un sistema de trac-
taments com a canvis en aquests valors binaris;

3) demostrar que, encara que s'ha de conservar en tot moment
la compartimentació funcional dels membres, els seus va-
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lors específics poden canviar-se d'acord amb els canvis d'ac-
titud social.

Les dades que serveixen de base per a l'análisi provenen de la
ciutat de Barcelona i de dos llocs addicionals de dintre de Catalu-
nya, els quals foren escollits a causa de les seves característiques
demográfiques distintes i de la seva accessibilitat per a la investi-
gadora; no es tracta, doncs, d'una mostra científicament derivada,
sinó d'un grup de subjectes auto-seleccionats. En cada cas hom ha
considerat únicament les respostes deis titulars que informen del
fet d'haver viscut tota la vida al lloc en qüestió, per provar així
d'eliminar aquelles diferéncies d'ús que es deuen a «costums locals»
diferents i per destacar millor aquelles que es deuen a característi-
ques demográfiques. La mostra es aquesta:

La ciutat de Barcelona. Barcelona té actualment pels volts
deis tres milions d'habitants. El nombre de titulars és 74,
d'edats compreses entre els 13 i els 74 anys. La mitjana
d'edat és 34 anys.
Manresa: Manresa és un centre industrial a uns 62 quiló-
metres de Barcelona. El nombre de titulars és 10, d'edats
compreses entre els 18 i els 54 anys. La mitjana d'edat és
30 anys.

3) Argentera: Argentera és un poble agrícola d'uns mil habi-
tants, aproximadament, a la provincia de Barcelona. El
nombre de titulars és 7, d'edats compreses entre els 9 i els
77 anys. La mitjana d'edat és 41 anys.

Com a punt de partida vull centrar-me en el cas concret del
:ractament utilitzat pels titulars deis tres llocs esmentats per a di-
rigir-se als pares. Cal demanar-nos primer si aquest és un pronom
«T», o sigui, el tu, o un pronom «V», o sigui, el vós o el vosté.
L'esquema és el següent:

T	 V
Barcelona:

51 -I- 	 	 1	 12
31-50 	 	 14	 7
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—30 	 37 3
Manresa 	 1 9
Argentera	 	 0 7

Les dades revelen que únicament a Barcelona existeix una clara
tendéncia envers l'ús de tu amb els pares. Aquest fenomen es pro-
dueix d'una forma dramática en la segona generació, o sigui, amb
els titulars que tenen actualment entre 31 i 50 anys d'edat, i ha
anat augmentant fins al punt d'ésser quasi unánime entre els titu-
lars més joves.

Si examinem ara únicament les respostes deis titulars que fan
servir una de les altres alternatives amb els pares — els quals són
22 persones de Barcelona, 9 persones de Manresa, i totes 7 perso-
nes d'Argentera	 i ens demanen si aquesta és el vós o el vosté,
trobem el següent:

Vós Vosté
Barcelona 	 1 21
Manresa:

51+	 	 1 1
31-50	 	 1 0
—30	 	 1 5

Argentera 	 0 7

Aquestes dades indiquen que hi ha hagut una evolució sistemática
envers l'ús del vosté amb els pares: la tendéncia es fa notar amb els
titulars més joves de Manresa, cinc de sis deis quals utilitzaren el
vosté, i és ja un «fet acomplert» en parlar deis titulars més grans
de Barcelona i d'Argentera; en el cas d'aquells hem vist que hi ha
hagut una segona tendéncia d'origen més recent cap a l'ús del tu.
A la parla d'alguns deis titulars de Barcelona hi són reflectides les
normes més antigues. Hi ha, per exemple, un subgrup d'individus
que fan o feien servir el vosté per a dirigir-se als pares, i el vós
per a dirigir-se als avis i als altres parents de la generació d'aquests.
Existeix també un segon subgrup, una mica més jove, que fan o
feien servir el tu amb els pares i el vosté amb els avis. Hi ha no-

40
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més un titular que «salta una etapa», dirigint-se als pares amb el
tu i als avis amb el vós.

Els tres titulars de la mostra de Manresa (edats: 21, 43 i 54),
que informen que utilitzen el vós amb els pares, també el farien
servir per a dirigir-se als interlocutors següents:

En el cas de tots tres:
als padrins,
a un capellá vell de poble,
a un vell, vestit de pagés, en un poble desconegut,
a una dona vella de muntanya.

En el cas de dos d'ells:
als avis,
a un oncle,
a una veina vella la qual hom ha conegut de sempre,
a un pobre vell.

Van rebre una menció cadascun deis individus següents:
una tia,
un parent gran que hom coneix per primera vegada en una

reunió familiar,
els sogres,
un company de treball de la mateixa edat i del mateix sexe

que el titular,
l'alcalde d'un poble petit i la dona d'aquest alcalde,
un propietari rural vell,
una cambrera vella d'un bar freqüentat sovint.

Hom troba més acord, per consegüent, en l'ús del vós per a
dirigir-se als interlocutors d'edat en un ambient rural, i en les re-
lacions familiars i quasi-familiars, sempre que els individus en qües-
tió no es donin el tractament de tu; les persones d'status sócio-
económic relativament baix són esmentades amb més freqüéncia
que no les persones d'status més alt. Hi ha un titular que donaria
el tractament de vós a un collega del treball sempre que aquest fos
de la mateixa edat i del mateix sexe. Vosté, en canvi, és reservat
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per aquests titulars per a les relacions d'un carácter més imperso-
nal, més oficial i més urbá. Cal destacar que aquesta distinció no
és feta únicament per aquests tres titulars de Manresa, sinó que es
troba de forma prou general en les respostes de la mostra global
de Catalunya, la qual comprén 80 individus provinents de les qua-
tre províncies del Príncipat, amb excepció de la ciutat de Barcelo-
na. Si fem una escala del casos reportats de l'ús del vós per part
d'aquestes 80 persones, per a motius de comparació, trobem que
els resultats són molt semblants:

l'ávia	 	 	 30
l'avi 	 	 28
una dona vella de muntanya . . .	 	 	 28
un vell, vestit de pagés, en un poble

desconegut 	 	 27
un pobre vell 	 	 24
els pares 	 	 22
els padrins 	 	 19
un oncle 	 	 18
una veina vella que hom ha conegut de

sempre 	 	 16
els sogres 	 	 14
una tia casada 	 	 13
un propietari rural gran 	 	 9
una tia soltera 	
un capellá gran de poble 	 	 8
una dona jove de muntanya . . .	 	 	 6
una cambrera vella en un bar freqüentat

sovint 	
els pares d'un amic íntim 	 	 5
una dependenta d'edat d'uns magatzems

grans 	
un company de treball de la mateixa

edat i del mateix sexe 	 	 4

Van rebre dues mencions els casos següents:

un capellá gran de ciutat,
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un cap o superior més gran que el titular,
un pobre jove,
l'alcalde d'un poble petit,
una mestra gran de poble.

Van rebre dues mencions els casos següents:
un company de treball del mateix sexe, peró més gran que

el titular;
un company de treball de la mateixa edat i de sexe oposat;
la dona de l'alcalde d'un poble petit.

Considero, doncs, que el vós i el voste foren diferenciats pels
parlants en principi per un valor que es pot anomenar ± ingroup:

tu	 vós	 vosté

-I- intimitat	 — intimitat	 — intimitat
± ingroup	 — ingroup

Cal emfasitzar que no estic pas emprant la distinció entre l'ingroup
i l'outgroup en el sentit sociológic més estricte, pel qual l'ingroup
sol referir-se al propi grup social d'ego, i l'outgroup al grup al qual
aspira.4 Alió que voldria suggerir per a l'ús del terme «ingroup»
és un conjunt d'individus pels quals hom sent una solidaritat rela-
tiva, o una solidaritat sense intimitat, els parámetres del qual són
conseqüents amb aquells de la seva classe sócio-económica sense és-
ser-hi necessáriament idéntics. Aquesta caracterització del vós és
conseqüent amb les observacions d'escriptors com mossén Grandia,
que l'any 1901 descriví el vós com el pronom de «tractament i
carinyo»,5 i com J. Coromines, per a qui el vós significa «respecte
cordial». 5 És obvi que l'ingroup així definit és un concepte forra
relatiu: al camp, per exemple, l'ingroup podrá comprendre quasi

Vegeu, per exemple, H. GERTH-C. W. MILLS, Character and Social
Structure (New York 1953).

M. GRANDIA, Gramática etimológica catalana (Barcelona 1901).
6. JOAN CORO MINES, Lleures i converses d'un filóleg (Barcelona 1971), 90.
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tot el poble, mentre que a la ciutat el nombre de persones per les
quals hom sent «respecte cordial» és necessáriament més reduIt.

Segons les psicólogues Elizabeth Bates i Laura Begnini, existeix
un parallel molt sorprenent a la distinció feta ací entre Pingroup
i Poutgroup quant a l'ús dels tractaments voi i Lei en alguns dia-
lectes del sud d'Italia. Bates i Begnini caracteritzen l'ús dels tres
tractaments tu, voi, Lei com a «sistema en transició», i citen les
observacions següents de part d'un jove treballador:

«When I lived in the country, voi was used with parents, grand-
parents, and people from neighboring farros oí the same age as parents
and grandparents — as well as with in-laws and with relatives that we
never saw. Lei was used with shopkeepers and with people we didn't
know when we went to the nearby town — or with any stranger who
carne to visit ... In Rome, tu is used as before, but I've begun to give
it to my parents since my younger sisters now use tu. V oi is used only
in the family, as with my young sister-in-law. Lei is used with everyone
outside the family, even if they are neighbors or we know them...»7

La semblanca amb el cas catalá és, repeteixo, sorprenent, i fóra
molt interessant d'investigar en treballs futurs fins a quin punt
aquest fenomen existeix, o ha existit, en les altres llengües roma-
niques o europees que ofereixen al parlant un sistema de més de
dos tractaments.

Deixant de banda aquestes consideracíons, acabem de veure
que per a la major part dels titulars de la mostra, l'ús del vós amb
els pares ha estat substituit per l'ús de voste: el voste és emprat
de forma unánime o quasi unánime pels titulars de Barcelona i
d'Argentera que es dirigeixen als pares amb un tractament respec-
tuós, i és utilítzat per cinc o sis dels titulars de Manresa amb
menys de 30 anys. Considero que l'evolució observada cap a l'ús
del voste no fou pas capritxosa, sinó que es degué a un tercer va-
lor associat amb aquest tractament, 	 urbanitat:

7. LAURA BATES-ELIZABETH BEGNINI, Rules of Address in Italy: a So-
ciological Survey, «Language in Society», IV, 3 (1975), 279-280.
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tu	 vós	 vosté
intimitat	 — intimitat	 — intimitat

	

ingroup	 — ingroup
	— urbanitat	 urbanitat

El vosté fou una innovació d'origen urbá, indubtablement a la par-
la de Barcelona; és digne d'ésser esmentada en aquest respecte la
gramática de Bonaventura Riera, de l'any 1935, on el vosté és ca-
racteritzat simplement com a «tractament ciutadá». 8 Com a tal, és
lógic que el vosté tingués en un principi connotacions d'educació i
de refinament. De fet, autors com Badia i Margarit, 8 Vallverdú,"
Maria J. Buxó" i d'altres atribueixen la difusió del vosté per l'área
lingüística catalana al seu major prestigi, i suggereixen que el trac-
tament fou introduit al parlar popular «des de dalt», o sigui entre
les famílies de més posició social. Els casos respectius deis titulars
de Manresa, encara que són massa aillats per a permetre conclu-
sions definitives, tendeixen a donar suport a aquesta hipótesi. L'ú-
nica titular amb més de 30 anys que informa que utilitza el vosté
amb els pares, en comptes del vós, és una mestressa de casa d'uns
51 anys, la qual indica que el seu pare era comerciant; els pares
dels dos titulars restants d'aquest subgrup eren fuster i empleat
téxtil, respectivament. En canvi, l'única titular amb menys de tren-
ta anys que fa servir el vós amb els pares és una mestra d'uns
21 anys, la qual indica que el seu pare és pagls; els pares deis al-
tres titulars joves de Manresa representen professions i oficis diver-
sos. Aquests resultats són almenys conseqüents amb un esquema
evolucionari pel qual el vosté aparegué primer entre les famílies de
posició social més elevada, i després comenlá a difondre's entre les

BONAVENTURA RIERA, Nous estudis de gramática catalana (Barcelona
1935), 97.

ANTONI M. BADIA I MARGARIT, Gramática catalana (Madrid 1962), 168.
FRANCESC VALLVERM5, El jet lingüístic com a ¡el social (Barcelona

1972), 30-31.
MARIA J. Buxó, Procesos de cambio y regresión en formas apelativas:

un modelo analítico de Cataluña, «Ethnica», V (Barcelona 1973), 17-50
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altres capes socials. Per als titulars amb més de 30 anys el vosté
com a tractament dirigit als pares es troba limitat a l'única familia
de la qual el pare és professional; per als titulars més joves, en
canvi, el vosté ja apareix generalitzat a tots els nivells socials. L'ú-
nica excepció dins aquest subgrup és constituida per la familia d'un
individu del qual és lógic pensar, tenint en compte que la seva ex-
periéncia rural és més recent, que haurit establert a casa seva la
norma «camperola».

Nogensmenys, tan aviat com el vosté es generalitzi dins la fa-
milia i esdevingui el tractament habitual deis fills envers els pares
i els altres parents grans, s'eliminará l'equilibri que ha existit fins
ara entre l'ingroup i l'outgroup: si acceptem que la familia és l'in-
group per excelléncia, i si introduim en aquest ámbit el tractament
anteriorment reservat exclusivament per als membres de l'out-
group, queda esborrada la distinció:

tu	 vós	 vosté

+ intimitat	 — intimitat	 — intimitat
-I- ingroup	 — ingroup
— urbanitat	 -I- urbanitat

Aixó ens porta novament a un estat de redundáncia: hi ha ara dos
tractaments potencialment aplicables a tota l'esfera de relacions no-
intimes que es distingeixen únicament pel major prestigi d'un
d'ells. Un possible resultat d'aquesta situació fóra que el vosté con-
tinués guanyant terreny a costa del vós, tot substituint-lo en un
nombre d'ambits lingüístics cada vegada més elevat, i sobre una
área geográfica cada vegada més ámplia. D'altra banda, existeix
també la possibilitat que el vós sigui reinterpretat pels parlants, ad-
quireixi un nou valor afectiu i prolongui així la seva vida produc-
tiva.

Si tornem a examinar les dades de l'enquesta, trobem que és a
Argentera on l'ús del vós és actualment més restringit. El tracta-
ment manca totalment en els repertoris lingüístics deis dos titulars
més joves, de 9 i de 24 anys respectivament, seria utilitzat única-
ment per a dirigir-se a un pobre pel titular més próxim en edat a
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aquests, d'uns 33 anys, i es faria servir amb una consisténcia sor-
prenent pels quatre titulars restants. Tots aquests estan d'acord a
indicar l'ús del vós amb un pobre, amb un vell, vestit de lagés, en
un poble desconegut i amb una dona vella de muntanya; cap d'ells
no es dirigiria amb el vós a un parent, a un veí o a un company de
treball. A Argentera, per consegüent, el vós sembla un tractament
més aviat vestigial per als parlants més grans, mentre que es troba
totalment en desús entre els titulars joves.

Hom ha examinat detingudament els casos deis tres titulars de
Manresa que fan servir el vós amb els pares i altres parents, els
quals, segons la nostra análisi, mantenen encara viva la distinció en-
tre Pingroup i l'outgroup. Hi ha, addicionalment, quatre residents
de Manresa, tots amb menys de 30 anys, que no utilitzen mai
aquest tractament. N'hi ha dos més, de 19 i de 51 anys, que utilit-
zarien el vós en circumstáncies identiques a aquelles reportades pels
titulars grans d'Argentera: amb un vell pagés, amb una dona de
muntanya, i en el cas d'aquest, també amb un pobre vell. A prime-
ra vista les respostes al qüestionari de l'última titular de Manresa,
una mestra d'uns 23 anys, semblen clarament aberrants. Mentre
que ella faria servir el vós, com d'altres titulars, per a dirigir-se als
interlocutors d'una certa edat, i d'un status sócio-económic relati-
vament baix, sobretot en un ambient rural, l'utilitzaria també en
una série de situacions distingides pel seu carácter urbá i, a vega-
des, impersonal, dirigint-se tant als joves com als grans; per exem-
ple, al seu superior i als compays de treball, a un professor jove de
la universitat, a una dependenta de grans magatzems, i a una cam-
brera vella d'un bar freqüentat sovint. En canvi, no faria servir el
vós amb els pares o amb d'altres parents, als quals donaria sense
excepció el tractament de vosté.

Hi ha exemples esporádics d'aquest fenomen a la mostra de la
ciutat de Barcelona, el qual ens porta a la conclusió que no és pas
tan aberrant com pot semblar a primera vista. Fóra de molta utili-
tat per als nostres propósits de comparar l'ús global del vós per
part deis titulars de Barcelona, en nombre de 74, amb els resultats
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presentats préviament de la mostra de Catalunya, la qual exclou
Barcelona:

un vell, vestit de pagés, en un poble des-
conegut 	 	 26

una dona vella de muntanya 	 22
un propietari rural vell 	 	 12
un capellá vell de poble 	 	 11
l'alcalde d'un poble petit 	
el padrí 	 	 8
la dona de l'alcalde d'un poble petit
un capellá vell de ciutat 	 	 7
un propietari rural jove 	
un pobre vell 	 	 6
els avis 	 	 5
la padrina 	
els sogres 	
un cap o superior més gran que el titular

9) el pare d'un amic íntim 	 	 4
un parent gran que hom coneix per pri-

mera vegada en una reunió familiar .

Van rebre tres mencions cadascun dels individus següents:
un oncle,
una tia casada,
la mare d'un amic íntim,
un professor vell de la universitat,
el porter,
una mestra gran de poble.

Van rebre dues mencions cadascun dels individus següents:
una mestra jove de poble,
una venia vella que hom ha conegut de sempre,
un cap o superior de la mateixa edat del titular.

Trenta-set titulars, o precisament la meitat de la mostra, infor-
men que utilitzen només el vosté; molts d'ells, pub, revelen la
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seva familiaritat amb les normes d'ús del vós, tot indicant-lo com
el tractament que possiblement rebrien d'altres. Quant a l'ús del
vós pels 37 titulars restants hi ha tres punts d'interés. Primer, l'ús
del vós amb parents i en les relacions quasi-familiars és molt més
restringit per als residents de Barcelona que no per als titulars de
la resta del Principat, com era d'esperar. L'exemple dels avis, per a
mencionar-ne un, el qual ocupa les posicions 1. a i 2.a a l'esquema
d'aquests, ací es troba a la posició 8.a ; els altres parents són esmen-
tats pels titulars de Barcelona amb la mateixa o amb menys fre-
qüéncia. Aquests resultats tendeixen a donar suport, doncs, a la hi-
pótesi d'una major retenció de la distinció entre l'ingroup i
group a Catalunya en la seva totalitat que no pas a Barcelona. Se-
gon, mentre que els titulars d'ambdós grups estan d'acord a consi-
derar les relacions verbals realitzades en un ambient rural com a
més propícies a l'ús del vós, els residents de Barcelona utilitzarien
el tractament amb una série de persones fins i tot més nombrosa i
més diversa que no els titulars residents a d'altres llocs del Princi-
pat. A la present llista es destaquen, per exemple, individus com
l'alcalde d'un poble petit i la seva dona, mentre que només tres titu-
lars de la mostra de Catalunya donarien a aquestes persones el trac-
tament de vós; els residents de Barcelona es dirigirien amb el vós
a un propietari rural jove amb més facilitat que els titulars de Bar-
celona mostrarien en dirigir-se a un d'edat. L'ús del vós amb inter-
locutors rurals d'status relativament elevat, sobretot si són joves,
és un fenomen peculiar a la mostra de Barcelona i sembla, a prime-
ra vista, paradoxal. Una possible explicació és que, per a aquells
barcelonins que tenen al vós com a part del seu repertori lingüístic,
la distinció urbá/rural és més significativa pel que fa a la determi-
nació del tractament a donar que no pas Pstatus sócio-económic
de l'individu en qüestió: havent identificat el vós com el tractament
«camperol» tenen una major tendéncia a dirigir-lo a qualsevol in-
terlocutor que respongui a aquest criteri. Així s'explicarien també
els tres casos de l'ús del vós amb el porter, ja que aquest cárrec és
acomplert sovint per individus d'origen rural. Per als titulars de la
mostra de Catalunya, en canvi, la major part deis quals viuen fora
de les ciutats grans i per a qui, per consegüent, l'experiéncia rural
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és més immediata, Ustatus de l'interlocutor sembla el criteri més
important; d'aquí la seva tendéncia a reservar el vós per a perso-
nes d'edat i d'status inferior, i a fer servir el voste sempre que la
situació exigeixi un major grau de deferIncia. Tercer, i per fi, el
vós és utilitzat pels barcelonins amb una série de persones esmen-
tades molt esporádicament pels titulars de la resta del Principat, i
anticipades per les respostes de la titular de 23 anys de la mostra
de Manresa. Aquestes són, per exemple, un capella vell de ciutat,
que ocupa la posició 6. a al present esquema i un cap o superior
més gran que el titular, que ocupa la posició 8. a ; hi ha, addicional-
ment, tres casos de l'ús del vós amb un professor vell de la univer-
sitat i dos del seu ús amb un superior de la mateixa edat que el
titular.

Alguns d'aquests exemples són, indubtablement, manifestacions
del vós catalanista, o sigui, de l'ús del vós per un subgrup ideolo-
gitzat com a expressió lingüística de la identitat catalana; el feno-
men sorgeix de la polémica entorn al possible origen castellá del
vosté a la qual hem alludit préviament, i radica específicament en
la idea prou generalitzada entre els intellectuals catalans que és el
vós el tractament respectuós més genuinament catalá. Puix que tant
els orígens com les conseqüéncies d'aquesta polémica són ben co-
neguts, em limitaré ací a fer les tres observacions següents: Primer,
malgrat el fet d'haver arribat aquest ús innovador del vós a ésser
forra comú a la parla deis intellectuals catalans i d'altra gent cata-
lanista, no em sembla ésser tan avanÇat per part del poble en gene-
ral com poden suggerir les dades. Considero, per exemple, que seria
poc realista de concloure, a base dels resultats de l'enquesta, que
3 de cada 74 barcelonins farien servir el vós per a dirigir-se a un
professor de la universitat. Com que la mostra és treta d'una po-
blació preponderantment estudiantil i universitaria, i de les seves
famílies immediates, comprén indubtablement un nombre despro-
porcionat de persones ideologitzades. Segon, els titulars que infor-
men que utilitzen el vós tendeixen a qualificar el seu ús d'«espe-
cial», o de «poc espontani»; tendeixen, igualment, a recordar i a
reportar les circumstáncies en les quals comentaren a fer-lo servir.
En molts casos aquestes foren el fet d'iniciar estudis universitaris
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en un departament de llengua o de filologia, o el de comentar a
treballar en un lloc on el vós era el tractament habitual entre colle-
gues (per exemple, en una llibreria o una editorial d'orientació ca-
talana). Tercer, el fenomen sembla ésser més avanÇat a la llengua
escrita que no a la parlada.

Tornant a l'esquema original podem caracteritzar aquest feno-
men com la formació d'un nou ingroup, la base del qual és la iden-
titat catalana:

tu	 vós	 vosté
intimitat	 — intimitat	 — intimitat

urbanitat	 urbanitat
identitat	 catalana	 — identitat	 catalana

El próxim pas lógic seria el de generalitzar el vós a tot el sistema,
eliminant l'ús del vosté, i m'han comentat que hi ha persones ideo-
logitzades actualment a Barcelona, i possiblement fora, que han fet
precisament aixó.

Encara que el nombre de respostes en el qual s'ha basat l'aná-
lisi presentada ací és, en els casos de Manresa i d'Argentera, relati-
vament reduit, considero que els patrons establerts es podrien ge-
neralitzar més enllá de la mostra concreta; crec, igualment, que
l'análisi proveeix un marc general dintre del qual es podrien incor-
porar d'altres fets d'ús, com un punt de referéncia per a la inter-
pretació de desenvolupaments futurs. És dar que sempre restaran
matisos d'ús dintre de l'área de la mostra que no seran explicats
directament pel precedent, i que sempre existirá la possibilitat que
hi hagi una altra realitat fora. Quant als possibles desenvolupa-
ments futurs, trobo difícil de fer-ne prediccions. Per un costat, és
obvi que hi ha hagut una tendéncia espontánia cap a la generalit-
zació del vosté de part del poble catalá, tendéncia que data almenys
de les últimes décades del segle passat i que ha anat avanÇant a rit-
mes diferents entre els diversos sectors de la societat. Per l'altre
costat, és lógic de pensar que a mesura que contindin disminuint
les restriccions a l'ús del catalá, i la llengua es faci servir en un
nombre d'ambits cada vegada major, els argumenta a favor del vós
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arribaran a un públic cada vegada més nombrós. Al moment actual
l'ús del vós és un índex molt sensible del grau d'ideologització del
parlant, i hem de suposar que continuará essent-ho en el futur im-
mediat.

Joy L. ROBINSON




