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E ns plau poder presentar una nova edició de la revista anual del Grup 
Catala de Sociolingiiistica corresponent a l'any 2004. Continuant amb 
el disseny establert en el número 16, aquest exemplar de Treballs de 

Sociolingiiistica Catalana esta format per un bloc central monografic, d'una 
banda, i una secció miscel.lania, de l'altra. El bloc monografic esta dedicat en 
aquesta ocasió a la situació i l'evolució sociolingiiístiques de les Illes Balears. 
Com els lectors i lectores saben bé, les Illes Balears ja no són de cap manera 
les topiques illes de la calma on es conservaven maneres de parlar i de viure 
tradicionals. Ben al contrari: les Illes Balears i Pitiiises, dins de la seva diversi- 
tat interna, estan experimentant canvis vertiginosos i espectaculars en tots els 
ambits, també en els lingüístics. La balearització economica, social, demogra- 
fica i turística també pot esdevenir, com augurava fa poc Isidor Mari,l balea- 

- 

1. MARI, Isidor (2004): ((La balearització lingüística: una destrucció coherent?)). Escletxa 5 
(estiu). Revista de la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua). 



12 TREBALLS DE SOCIOLINGC~STICA CATALANA 18 ' 

rització lingüística, és a dir, minorització de la llengua propia davant de la 
intensitat d'entrada i irrupció de grups al.loglots. Entendre el que esta pas- 
sant a les Illes en aquest comenqament del segle XXI és urgent per als illencs 
en primer lloc -si volen fer res per intervenir-hi- i és també urgent per a la 
resta de catalanoparlants, perque aquest model de neobalearització lingüísti- 
ca és també exportable als altres territoris. Nou articles tracten específicament 
la situació sociolingüística balear. El coordinador, Joan-Albert Villaverde, en 
fa la presentació corresponent en l'apartat següent. Poques setmanes abans 
del tancament de l'edició del volum, un dels autors dels articles ha estat elegit 
representant en la cambra europea d'Estrasburg. Aprofitem aquí per felicitar- 
10 i desitjar-li els millors exits -no debades és el primer sociolingüista del 
país a ocupar un escó parlamentari. 

En la revista continua havent-hi una secció lliure o miscelalania, que per- 
met publicar recerques alienes al tema central. Tres dels quatre treballs d'a- 
questa secció (els de Fukuda, Galindo i Torrens) són producte de tesis docto- 
rals en curs, totes en el marc del Centre Universitari de Sociolingiiistica i 
Comunicació (CUSC), l'entitat que generosament empara les activitats del 
Grup Catala de Sociolingiiistica dins de la Universitat de Barcelona. 
Significativament, tres dels quatre articles de la part miscelalania tracten dels 
efectes sociolingüístics de la globalització en la societat catalana. Aixi Fukuda 
estudia la comunitat japonesa a Barcelona i Torrens fa el mateix amb la comu- 
nitat italiana, mentre que De Rosselló i Boix analitzen les ideologies lingüísti- 
ques dels estudiants de la Universitat de Barcelona, particularment el seu cap- 
teniment davant de les tries i negociacions lingüístiques que comporta la crei- 
xent presencia d'estudiants estrangers a les aules de la universitat més gran 
del país. Per la seva banda, Galindo tracta dels nous usos lingüístics en el sis- 
tema escolar catala, concretament de les alternances de codi, un tema ja clas- 
sic en la sociolingüística catalana. 

El volum es completa amb dues contribucions breus: un article d'opinió, 
escrit per la Junta de l'associació el mes de juliol de 2004, sobre el programa 
d'actuació en política lingüística de la Generalitat de Catalunya, i un altre de 
redactat per Emili Boix-Fuster entorn de l'exposició c(Veus)) del Forum de les 
Cultures. Barcelona 2004. Clouen el volum una nova secció de ressenyes, els 
resums dels articles (amb les corresponents traduccions a l'angles) i la memo- 
ria d'activitats del GCS corresponent a l'any 2003. Aixi mateix, també s'ha 
inclos en aquest volum un document amb les normes per a la presentació d'o- 
riginals per a la publicació. 

Volem fer constar aquí que aquest any 2003 ha estat especialment dina- 
mic per al Grup Catala de Sociolingiiistica, tant pel que fa al funcionament 
associatiu com pel que fa a la seva revista. La Junta del GCS -i molt espe- 
cialment la Comissió d'Usos Interpersonals- ha difós el número 17 de 
Treballs de  Sociolingiiistica Catalana en sectors clau de la societat, mit- 



janqant entrevistes personals i trameses de correu seleccionades. El nombre 
de socis de l'associació continua creixent (ja assoleix els noranta membres 
en data de juny del 2004). S'ha creat una nova pagina web (www.sociolin- 
guistica.org) que permet la participació i la informació electroniques dels 
socis. El GCS ha passat a conduir el Forum Electronic de Sociolingüistes. 
Una nova Comissió ad hoc esta preparant un nou Congrés de Llengua i 
Educació per a la tardor del 2005. S'ha convocat ja el segon premi La Lupa 
d'Or, que tria la millor obra de sociolingüística de l'any anterior a partir de 
les candidatures proposades pels socis. Així mateix, el GCS, representat pel 
seu President, continua participant en la Comissió Permanent del Consell 
Social de la Llengua de Catalunya. Finalment, last but not least, la Junta ha 
estat renovada parcialment: en les eleccions del gener del 2004 foren elegits 
nous vocals Brauli Montoya (Universitat d'hlacant) i Mireia Galindo 
(Universitat de Barcelona i Formació d'hdults, Conselleria de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya). Els altres membres de la Junta són: 
Noemí Ubach (CPNL de Santa Coloma de Gramenet), com a vocal; Carles 
de Rosselló (CUSC de la Universitat de Barcelona i CPNL de Santa Coloma 
de Gramenet), com a secretari; Montserrat Casacuberta (CPNL de Lloret 
de Mar), com a tresorera, i Emili Boix-Fuster (CUSC de la Universitat de 
Barcelona), com a president. 

Volem informar també de petits canvis organitzatius en la revista. Per a agi- 
litar-ne el funcionament, s'ha creat un Consell de Redacció, més de caire exe- 
cutiu en el dia a dia, al costat d'un Consell Assessor, que es reunira amb una 
freqüencia menor i que ajudara en les grans línies de publicació i en la selec- 
ció i tria del material rebut. S'estan fent gestions perque la revista estigui valo- 
rada en la maxima posició en el ranquing de revistes academiques que esta 
elaborant el DURS1 de la Generalitat de Catalunya, cosa no gens faci1 ja que 
no es publica en llengua anglesa. A més, el fet que els sociolingüistes treballen 
en un terreny interdisciplinari, en els marges de la lingüística, de la sociologia 
i de l'antropologia, dificulta a vegades que la nostra feina sigui coneguda i 
reconeguda com caldria. El Consell de Redacció, en la darrera reunió, aprova 
que el tema monografic per al numero 19 sera la situació sociolingüistica a 
Andorra i que els coordinadors del número seran Joaquim Torres i un espe- 
cialista triat pel govern del Principat. Evidentment fem una crida a la presen- 
tació d'articles per a la part miscel.lania, que, com es costum, seran revisats 
per dos especialistes anonims. 

Cal agrair novament aquí la col~laboració amatent d'Edicions Onada de 
Benicarló en la publicació d'aquesta revista, especialment la del seu responsa- 
ble, Ramon París, i la del seu conseller científic, ~ i ~ u e l - ~ n ~ e l  Pradilla, I, evi- 
dentment, cal agrair el suport donat per la Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, pel Consell de Mallorca i per la Universitat de 
les Illes Balears. Així mateix, agralm a la Direcció General de Política 
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A 

tral espanyol-, i el procés constituent europeu, amb una marginació clara de . - - u 
- -  - 

la llengua catalana-valenciana. Ara caldra veure com cadascun d'aquests 
poders polítics intervenen -o no, que també és una manera d'intervenir- 
en eis processos de globalització, recuperació lingüística i migracions que 
afecten els nostres palsos. 

La nostra associació de sociolingüistes, d'acord amb els seus estatuts, 
colmlabora des de la seva independkncia en totes les polítiques que assegurin 
un futur per als nostres passats, que assegurin un avenir per a la nostra llengua 
propia, que permetin viure ficilment en la nostra llengua. Aquesta posició es 
plasma en l'article d'opinió de la Junta que publiquem en aquest número. 

Hi ha molta feina a fer per assegurar futurs amables a la nostra llengua dins 
del plurilingiiisme creixent de les nostres societats. Els i les sociolingiiistes, 
des de totes les seves branques (variacionisme, antropologia lingiiistica, pla- 
nificació lingüistica, sociologia de la llengua, dret lingüístic, pragmhtica, ana- 
lisi del discurs...) tenim molt a dir i a fer, des de les nostres investigacions. Hi 
ha senyals d'un dinamisme prometedor en la spciolingiiistica al nostre país. 
En primer lloc, el Govern de la Generalitat decatalunya, en el seu recent Pla 
d'acció de política lingüística 2004-2005 (juliol 2004), acaba de declarar la 

., 
-. 

voluntat de crear una Agencia Catalana de Plurilingüisme, que desenvolu~a- 
., 

- A I 

rla eis recursos tecnolbgics en aquest camp i la recerca sociolingüística i edu- 
cativa. En segon lloc, del 20 al 23 de mar$ del 2005 tindra lloc a Barcelona el 
Cinqui: Congrés Internacional de Bilingüisme. En tercer lloc, esta previst Der . I 1 - -  

ai proper any 2005 el I Congrés de Joves Sociolingüistes, indicatiu de l'em- 
penta i iniciativa dels qui han d'agafar el relleu de la disciplina ben aviat. 

Esperem que Treballs de Sociolingüística Catalana shpiga continuar reflec- 
tint i esperonant aquest dinamisme tan saludable de la sociolingiiistica en el 
conjunt del nostre ambit cultural i lingiiistic, al costat de les revistes germa- 
nes Revista de  Llengua i Dret, Llengua i Ús, Noves SL i l'acabada de néixer 
Revista de Sociolingüística i Comunicació, de la Universitat de Barcelona. 

A 

Aquest repte no 6s  facil, perque la sociolingiiistica (catalana i internacional) 
f 

encara no esta prou consolidada (recordem, per exemple, que no hi ha cap 
associació internacional de socioling~istes). Fishman, un dels patriarques de 
la sociolingüística planetiria, era molt dur en el seu diagnhstic de la discipli- 
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na fa dotze anys: {(After three decades, sociolinguistics has remained just as it 
was: a province of linguistics and anthropology, and a rather provincial pro- 
vince at t h a t d  Confiem que aquest diagnbstic s'hagi equivocat. 

2. FISHMAN, J. (1992): {{Forewords, dins Glyn Williams, Sociolinguistics: A Sociological Critique. 
Londres: Routledge. Pag. viii. 
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