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Treballs de sociolingiiistica catalana, 1 (Ponencies al Vuit6 Congrés Mundial de 
Sociologia, Toronto). Valencia, Eliseu Climent editor, 1977 (CoUecció <tTres 
i Quatre>>). 166 ps. 

L'agost del 1974 tingué lloc a Toronto el 
Vuit& Congds Mundial de Sociologia, un 
dels 32 comites de recerca del qual fou dedi- 
cat a la Sociolingiiística; una de les sessions 
d'aquest comite fou dedicada específicament 
a la ctSociolingiiística catalana),. El  present 
volum recull, en versi6 catalana, els diversos 
treballs que s'hi presentaren, llevat de dos 
(Raimon PELEGERO, Words m d  facts: Cata- 
ían protest songs as an experiment in socio- 
linguistics, i Lluís V.  ARACIL, Drama: a little 
explored vein of sociolinguistic information). 
En conjunt eren, doncs, dotze treballs sobre 
qüestions específiques de sociolingiiistica dels 
Pai'sos Catalans -amb la notable i poc com- 
prensible abskncia de les Illes i &Andorra, 
i la, potser mCs excusable (?), de l'Alguer, 
contrapesades tal volta per la presencia de 
I'occith R. Lafont-, més una presentaci6 de 
l'origen i estat actual de la disciplina entre 
nosaltres a chrec &A. M. Badia i Margarit. 
Encaxala el volum una nota de l'editor i una 
mena de prbleg del mateix Badia on explica 
el marc en el qual foren presentades les po- 

nencies. Hom ens diu que Lluís V. Ataca, 
en fer-ne una presentació conjunta, les das- 
sifich en quatre grans grups: 1) el marc his- 
tbric, 2 )  la normalitzacid, 3 )  alguns proble- 
mes actuds, i 4 )  qüestions generals, distribu- 
ci6 temLica de la qual hom ha prescindit en 
confegir el present volum, tot preferint una 
ordenaci6 estriaament alfaMtica segons el 
nom dels autors. 

En un altre lloc d'aquesta revista el lec- 
tor trobarh un comentari detallat de l'article 
de presentaci6: A. M. BADIA, Entorn de la 
sociolingüística catalana: precedents, dificul- 
tats, continguts, objectius. Quant a l'altre 
treball de Badia, Gramkica normativa en- 
front gramitica descriptiva en catal2 modern 
(ps. 37-54), constitueix la seva aportaci6 es- 
pecífica al Congrés i I'autor hi examina la 
<(tensió)> entre les dues menes de gramatica 
al nostre país, tot destacant la singularitat 
del cas catalh. Hi exposa, en una anhlisi pot- 
ser massa esquemhtica, els criteris i les acti- 
tuds dels diversos grups que conflu'iren en la 
reforma ortogrhfica i gramatical del primer 
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terc d'aquest segle, els factors que contribus 
ren a l'estabilització de la reforma fabriana (la 
qual estabilització és presentada com la man- 
ca de conflicte entre ccdescripcióo i ccprescrip- 
ción), i les causes que, entre 1939 i 1974, han 
amenapt la reeixida de l'encara incipient 
normalització (la qual amenaca és contempla- 
da com l'aparició d'aqueii conflicte -quan és 
cosa sabuda que l'intent d'anorreament cul- 
tural i lingüístic no ha provocat pas una flo- 
rida de la lingüística descriptiva al nostre 
país!). En realitat, Badia es refereix a la 
cctensiós que existeix, en catalh com en to- 
tes les llengues normalitzades, entre el model 
lingüístic representat per la gramhtica norma- 
tiva i les variants lingüístiques efectives, per 
bé que en el nostre cas s'afegeixen altres 
problemes; indirectament, la seva exposició 
deixa traslluir els problemes d'ordre ctmo- 
rals o acívic)) que té plantejats el lingüista 
en una situació com la nostra. 

Jordi CARBONELL, La influ>ncia de factors 
histbrics exbgens en la situació actual del ca- 
tali dins la societat (ps. 63-65), fa una breu 
exposició del problema per a la illustració 
d'un públic estranger i hi defensa una tesi 
l'evidencia de la qual no ens n'ha d'amagar 
la intenció. A jutjar per l'extensió, hom sos- 
pita que el treball ha arribat a la impremta 
en la seva forma original de resum (ccabs- 
tract))). 

Els treballs d'A. Cucó, Actituds polítiques 
i lingiiístiques al Pais Valencii contemporani 
(ps. 67-80), i de J. FUSTER, Llengua i litera- 
tura al Pais Valencii en el primer terC del 
segle XX (ps. 117-130), presenten un interi:~ 
superior. Cadascú aborda el tema des del seu 
específic punt de vista --el de la histbria 
sociopolítica i el de la histbria cultural i l'e- 
rudició bibliogrhfica, respectivament. Aquell 
datrer pretén precisar una observació de 
T. Llorente respecte a l'ús literari del valen- 
cii en el primer terg del xxx i cercar la justi- 
ficació del fet que aquest autor i els altres 
renaixentistes valencians fixessin l'origen del 
procés de recuperació lingüístico-literhria en 
don Tom& Villarroya, amb omissió dels Ros, 
Sanelo, Galiana, etc. Una característica formal 
de tots dos treballs ve del fet que han estat 
redactats ben bé pensant en la seva publica- 
ció en un altre lloc. Així, Cucó ens remet en 
diverses ocasions (per ex.: notes 4 i 20) a 
cetreballs recollits en el mateix voluma que 
no apareixen per res en el mateix volum, i 
Fuster arriba a advertir-nos (nota 9) que elles 
presents notes constitui'ren una comunica- 
ci6" al Congrés Internacional de Sociolingüís- 
tica, celebrat a Toronto el 1974)). Com es pot 
veure, el responsable de l'edició no ha mirat 
prim. Ara, com que tots dos treballs es me- 
reixen la lectura, aconsellaré al lector curiós 
d'i~cudir als aplecs en qui: han estat publicats, 
que són, respectivament, Republicans i cam- 
perols revoltats, Valencia, Tres i Quatre, 1975 

(Si:rie La Unitat), i La decadencia al País Va- 
lencid, Barcelona, Curial, 1976 (Bibl. Cult. 
Cat.? 22). Espero que els autors m'ho sabran 
agrair. 

El treball de l'anttopbleg C. ESTEVA FA- 
BREGAT, Acult~ració lznguistica d'immigrats 
a Barcelona (ps. 81-115), presenta 1'interi:s de 
ser l'únic exemple d'un treball realitzat amb 
l'aplicació de metodes quantitatius. No vull 
pas significar que un treball amb un quadre 
estadístic o un grhfic de freqüi:ncies, etc., si- 
gui més seriós ni més etcientífic)> que un que 
no en contingui. Ara bé, una característica 
del desenvolupament de la sociolingüística és 
precisament i'ús creixent dels metodes quanti- 
tatius. Tot i així, un treball d'aquesta mena 
es fa difícil, perqui: el nombre de variables 
que poden resultar significatives és prou gran, 
i, d'altra banda, les estadístiques oficials no 
acostumen a facilitar la feina. Aixb fa que 
sovint la relació entre certes observacions i 
les bases quantitatives en qui: es fonamenten 
apareguin massa difuses. Malgrat tot, l'estudi 
és forca interessant, sobretot en la mesura en 
qui: permet d'establir correlacions entre fenb- 
mens com l'adquisició d'una segona llengua 
i les condicions i el grau relatiu de transcultu- 
ració, etc. A part de l'aspecte inevitablement 
anecdbtic d'algunes observacions per les raons 
apuntades, em pregunto si és correcte partir, 
sense justificació prhia, de la hipbtesi im- 
plícita segons la qual la distribució de la po- 
blació castellanoparlant a Barcelona és homo- 
gi:nia. En efecte, imagino que només aquest 
supbsit -el qual, no cal dir-ho, no té cap 
mena de plausibilitat- pot justificar que en 
els quadres 3 i 4, indicadors de la distribució 
de població catalanoparlant i castellanopar- 
lant per districtes, Esteva sostregui o afegei- 
xi, respectivament, un 6 % de població nas- 
cuda a Catalunya, perb de ccsocialització cas- 
tellana,, per a cada districte, quan aquell 
6 % ha estat calculat sobre la població glo- 
bal. Un aspecte menor, perb no menys greu 
encara que no afecta l'estricta cccompet6ncia 
 professional^^ de l'autor, és la descripció fo- 
ni:tica de la coneguda frase cesetze jutges...)>: 
<<Aquesta frase, que fonamentalment inclou 
la o [sic] consonant oclusiva sonora prepala- 
tal, a part de les vocals obertes ... a (p. 106). 
Concedeixo que la o és un lapsus -tipogrh- 
fic o d'altra mena- i que la frase conté una 
vocal oberta, perb l'esptcie fonolbgica al- 
ludida m'és del tot desconeguda. 

En un altre nivell d'anhlisi es presenta el 
treball de R. LAFONT, Sobre el procés de pa- 
toisització (ps. 131-136), a saber: el de la 
crítica de les ideologies transportades per les 
prbpies lingüística i sociolingüística. Referint- 
se a un passatge del lingüista franc& A. Mar- 
tinet, Lafont ens prevé contra l'acceptació del 
concepte de patois com un terme científic vi- 
lid, car, en realitat, no és altra cosa que el 
nom que s'atorga a ella mateixa la diglbssia en 
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el context sociocultural franc&. Emprar-10 
amb pretensions de descripció científica objec- 
tiva és unir dues series d'estudis que metodo- 
lbgicament cal saber destriar: els relatius al 
conflicte lingüístic o diglbssia i els relatius a 
la ideologia de la diglbssia. <(Si els unim en 
un sol bloc -afirma I'autor- el segon nivell 
és fet impossible pel primer), (p. 133). La- 
font contempla el procés de <cpatoisitzaciÓ)> 
dividit en dues etapes: substitució i depre- 
ciació social, que vénen a reflectir el doble 
procés de constituci6 del <(poders -no de la 
ctnaciÓ)+ a Franp: <(en tant que poder d'Es- 
tat centralitzat i en tant que poder aristocrh- 
tico-burgbs (2.2.). Massa sovint els lingüistes 
operen una mena de reducció del fenomen, 
i ctno diuen pas que la "situació patoisant" 
engloba, de manera obscura -i tant més efi- 
caq com més obscura- en ella mateixa dues 
hegemonies: I'hegemonia politica d'una L.tnia 
dominant i i'hegemonia socid expressada en 
unicitat cultural., 

J. TORRES, Les ellquestes sociolingüístiques 
catalanes (ps. 137-146) -refosa d'un treball 
anterior publicat a Bilingüisme i educació 
(Segon Seminari), Barcelona, Pub~icacions de 
I'ICE de la Universitat de Barcelona - Tei- 
de, 1974-, fa una crítica de quatre enques- 
tes realitzades a casa nostra sobre aiiestions 
de bilingüisme, ús de la llengua, e t i  (Badia, 
informe FOESSA 70. ArnauIBoada. DEMO). 
i presenta un sesquema de descripció del bi: 
lingiiisme social)>, inspirat en els models ian- 
quis més o menys ad usum. 

F. VALL VERD^, La normalitzmid del catal2 
naodern (ps. 147-154), considera les insufi- 
ciencies de la noció de ccplanificació lingüis- 
tita), i estudia la peculiaritat del cas catall. 
Introdueix la distinció entre normativització 
i extensid social (de l'idioma) com dos as- 
pectes inseparables del procés de normalitza- 
ció, que v6nen a constituir la contrapartida 
-l'ctalliberament)+ d'aquelles dues hegemo- 
nies a qui: ailudia Lafont. La conclusió, per 
bé que descriptivament correcta i, en un cert 
sentit, font d'orqii dels catalans, no deixa de 
ser perillosa: <<El procés de normalització C...] 
a Catalunya mostra que, en determinades con- 

dicions, no és pas imprescindible l'exist6ncia 
d'un aparell estatal per promoure una política 
de planificació lingiiístican (p. 153). Ben cert, 
i bell exemple a seguir quan no es pot anar 
més enllh, perb hom suggeriria als pobles que 
lluiten per la seva recuperació o alliberament 
lingüístics que, posats a recuperar o a allibe- 
rar-se, no s'estiguin de res. 

Finilment, els representants de la Cata- 
lunya Nord presentaren dos treballs: D. BER- 
N A D ~  i B. RIEU, Diglbssia a Catalutrya Nord 
(ps. 55-61) -confegit sobre la base d'un 
treball anterior aparegut a <<Les Temps Mo- 
dernes), el 1973, i, potser, d'algun altre-, i 
G. VASSALLS, Uús del catalh dins la litera- 
tura científica)> (ps. 157-166). Els primers 
apunten a una qüestió delicada: l'existencia 
de <<situacions diglbssiques)> dins una situa- 
ció diglbssica (dialectes nord-catalans / catala 
normatiu) i són suggerides solucions -pro- 
pugnades al Principat per alguns elements 
relativament localitzats- de dubtosa efichcia 
política. Ja Ninyoles, autor poc suspecte de 
<(centralisme)>, havia advertit el problema, 
sense oblidar-ne la causa. Vassalls fa un breu 
examen del seu tema i l'exemplifica, tant 
pel que fa al apassat brillant, com pel que 
fa  a la decadencia i al nostre segle, fins ar- 
ribar a la situació actual. 

En resum, el llibre és desigual, abunden 
les reiteracions temhtiques, la novetat no és 
pas característica del volum --car en molts 
casos es tracta de treballs refosos o ja publi- 
cats-, sovint el nivell és estrictament infor- 
matiu o excessivament general, i, si aixb ho 
justificava el marc acadsmic on aquells es 
produ'iren i el públic al qual s'adreqaven, 
més difícil resultaria de justificar la utilitat 
de la seva publicació entre nosaltres si no fos 
perque aquesta representa, d'altra banda, la 
manifestació coilectiva nacional i internacio- 
nal del Grup Catalh de Sociolingüística, i, si 
bé no es pot parlar encara d'un <(treball de 
grup*, cal esperar que la seva formaci6 enco- 
ratjar& empreses que només mitjangant la 
co~aboració en el treball i la crítica esdevin- 
dran possibles. 

JOAN A. ARGENTE 
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