
UNA ENQUESTA LINGU~STICA ENTRE ELS TREBALLADORS 

Sessió a carrec d'Humbert Boada i Joaquim Torres (9 de febrer de 1990). 

Nota: Els resultats de l'enquesta presentats en aquesta sessió ja han estat publicats 
pels autors en l'article  els treballadors i la llengua catalana)), aparegut en el numero 
8 de Treballs de Sociolingüística Catalana: a ell remetem, doncs, al lector. 

Després que els són demanades algunes precisions sobre la mostra, els ponents clari- 
fiquen les variables que han considerat dependents i independents. 

F. Vallverdli comenta l'eliminació d'una qüestió sobre l'autodeterminació, que con- 
sidera encertada. Continua manifestant el seu acord amb la hipotesi que una major com- 
petkncia comporta un increment de l'us per part de la població. Considera natural que 
no transmetin un catala molt bo als fills aquells qui l'han adoptat de grans. A més dema- 
na algunes precisions sobre la qüestió de la llengua del pensament que són respostes am- 
pliament pels ponents, en especial H. Boada. Insistint en aquest punt, A. Bastardas de- 
mana que es faci algun dia una sessió de seminari sobre llengua i pensament, considerant 
que fóra de gran utilitat per al grup. 

J. M. Romaní demana si es poden obtenir resultats parcials del sector industrial i 
del sector dels serveis. Els ponents responen en el sentit que no se'n disposa. 

J. Baííeres fa unes remarques sobre el concepte de lleialtat lingüística, que en el nos- 
tre entorn només s'ha contemplat des del cantó de la llengua catalana, una de les dues 
en preskncia. Respon H. Boada que la lleialtat dels castellanoparlants al castella es dóna 
per suposada, pero que de fet no s'hi ha treballat i fóra interessant disposar de dades. 
E. Boix matisa que aquest concepte s'ha de relacionar amb la xarxa social de relacions 
i el grup que el subjecte considera com a propi, i afegeix que K. Woolard ha detectat 
un cert sentiment de trajició entre els castellanoparlants envers els que adopten el catala 
com a llengua propia. Continua el dialeg a l'entorn del tema, amb una intervenció de 
J. Torres fent esment dels treballs de J .  J. Pujades a Tarragona. 

El dialeg acaba amb l'aclariment que un resum del treball apareixera en el proper 
numero de TSC, el 8. 




