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Llindar

Emili Boix-Fuster
Societat Catalana de Sociolingüística

E m complau, una vegada més, poder presentar un nou número, el vint-i-setè, 
de la revista de la Societat Catalana de Sociolingüística, treballs de socio-
lingüística catalana. Enguany, el tema monogràfic triat ha estat la trans-

missió lingüística intergeneracional. Atesa la rellevància extraordinària d’aquest 
tema per al manteniment i la continuïtat de les comunitats lingüístiques, no és gens 
estrany l’èxit en la resposta a la nostra crida d’articles. Tot i la garbellada — sempre 
dolorosa per als uns i per als altres— d’algun article, la collita final ha estat esponero-
sa. Finalment, onze articles tracten aquesta qüestió, amb un domini dels treballs qua-
litatius. Quatre articles analitzen aquesta transmissió lingüística intergeneracional en 
cinc zones ben distintes: Formentera (Ollé), Catalunya del Nord (Montoya), el Ma-
tarranya (Currubí) i zones de domini catalanòfon com el Berguedà i les Terres de 
l’Ebre (Comellas, Junyent, Cortès-Colomé, Barrieras i Fuentes-Calle). Dues contri-
bucions examinen famílies etnolingüísticament mixtes amb parlants al·loglots: nipo-
catalanes (Fukuda) i francocatalanes (Bernat). Llompart descriu els casos de catala-
nització des dels fills cap amunt. Un capítol se centra en les noves immigracions 
(Sanvicén-Torné) i dos, escrits en castellà, analitzen el tema a Galícia (Loredo Gutiér-
rez i Monteagudo) i al País Basc (Kasares). Casesnoves-Ferrer i Mas ens proporcio-
nen una anàlisi quantitativa del fenomen.

Set capítols, molt heterogenis, formen la part miscel·lània del volum. Acaben com-
pletant el volum cinc ressenyes, una nova entrevista, en aquest cas amb Henri Boyer, 
i l’habitual memòria d’activitats de la Societat Catalana de Sociolingüística de l’any 
anterior.
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