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Llindar

Emili boix-fustEr

Societat Catalana de Sociolingüística

A quest número 22 de Treballs de Sociolingüística Catalana és el tercer publicat 
en el marc de l’Institut d’Estudis Catalans, d’ençà que la Societat Catalana de 
Sociolingüística n’esdevingué filial. Gràcies al seu suport tècnic i especial-

ment gràcies a l’eficiència de Natxo Sorolla, secretari de redacció, i a la col·laboració 
de tot el Comitè Científic i de tot el Comitè Editorial, la revista està millorant clara-
ment la seva posició en els rànquings de qualitat, fita fonamental en moments de 
creixent competitivitat entre les revistes científiques.

Com és habitual, aquest número consta de dues parts, una primera part amb dues 
sessions de caire monogràfic que presenten amb més detall a continuació els seus 
coordinadors, Albert Fabà i Miquel Àngel Pradilla, respectivament, i una segona part, 
més breu, de caire miscel·lani. 

La primera secció monogràfica, coordinada per Albert Fabà, porta per títol «Els 
usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i inclou quatre articles. La 
segona secció monogràfica, coordinada per Miquel Àngel Pradilla, s’intitula «El cata-
là mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l’àmbit juvenil», i 
consta de quatre taules rodones i de catorze textos sobre els països de llengua catalana, 
Galícia i Euskadi. En la segona part d’aquest volum, la secció miscel·lània, el lector 
podrà trobar el següent. En primer lloc, una entrevista a Modest Reixach, que ens ha 
deixat fa pocs mesos, un dels pioners i capdavanters de la sociolingüística catalana, 
que permet resseguir i entendre millor la seva rica trajectòria personal i intel·lectual. 
En segon lloc, un article de Bàrbara Sastre sobre les actituds lingüístiques dels resi-
dents alemanys a Mallorca, fruit de la seva tesi doctoral sobre aquest tema, presentada 
en català a Hamburg. En tercer lloc, publiquem un estat de la qüestió de la sociolin- 
güística gallega a càrrec d’Henrique Monteagudo. Aquest article és una novetat doble. 
D’una banda, perquè analitza els problemes i les recerques d’una sociolingüística 
«germana» que, com hi escriu el mateix autor, s’ha inspirat sovint en la sociolingüísti-
ca dels nostres països. Les dues sociolingüístiques han de dialogar mútuament perquè 
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tenim molt per aprendre els uns dels altres. D’altra banda, perquè és un article en 
gallec, en una revista com la nostra, on fins ara sols s’havia usat el català. Estem con-
vençuts que els articles en llengües romàniques representaran escassos maldecaps de 
comprensió als nostres lectors.

Com també és costum, completen el volum ressenyes de novetats de sociolingüísti-
ca (sis en aquest número) i la memòria d’activitats de la Societat Catalana de Sociolin-
güística corresponent a l’any 2011. 
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