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Aquesta comunicació s'ocupa dels treballs sociolingüistics catalans de 
tipus descriptiu, segons el pla següent: 

1)  Motivacions d'aquest tipus de recerques. 

2) Critica de les enquestes (quatre en total) dedicades als problemes 
sociolingüistics catalans. Mentre que dos d'aquests treballs tenen greus 
defectes metodolbgics que els invaliden en gran part, els altres dos no 
es refereixen a qüestions lligades a la sociolingiiistica mds que de manera 
tangencial; la conclusió n'és que disposem actualment de poques dades 
fundades i de primera ma sobre el tema, i aixo és degut sobretot a la 
manca d'una metodologia adequada. 

3) Estructuració d'un esquema de descripció sociolingiiistica d'un 
territori multilingüe (el que anomenem esquema descriptiu del bilingüisme 
social) adaptat a l'estudi d'una zona decisiva dels Pai'sos Catalans (l'aglo- 
meració de Barcelona), com a contribució a pal-liar aquesta manca. L'es- 
quema en qüestió consisteix essencialment en la delimitació dels diferents 
ccaspectes descriptius del bilingüisme), (adquisició, competkncia, usos i ac- 
tituds, en relació a la llengua) d'una banda, i en la definició de les varia- 
bles independents d1inter6s per al nostre proposit (origen, edat, etc.), 
d'altra banda. 



En primer lloc, i a fi de presentar el problema, examinem succinta- 
ment les motivacions dels treballs descriptius de la realitat sociolingiiis- 
tica catalana. Es tracta sobretot: 

1) Del fet que l'opinió interna (especialment al Principat, o Catalunya 
estricta) s'interroga sobre la situació lingüística i cultural actual dels 
Pai'sos Catalans, insuficientment coneguda per raó dels canvis decisius 
que ha experimentat durant els darrers decennis. 

2) De les necessitats d'informació sobre aquest tema lligades, d'una 
banda, a l'ús públic actual del catala en determinats sectors o funcions 
socials on és més o menys admes (bilingüisme en certes escoles, edicions 
en catala, etc.) i, d'altra banda, al fet que tota eventual ampliació de les 
funcions públiques de la llengua (als mass media o en altres llocs) tindra 
necessitat d'estudis previs sobre la qüestió. 

CRÍTICA DE LES ENQUESTES SOCIOLINGU~STIQUES CATALANES 

L'enquesta del professor Badia sobre la llengua dels barcelonins 

Aquesta enquesta (efectuada a la ciutat de Barcelona) és la primera 
que ha estat dedicada als problemes sociolingüístics catalans. Aquests 
són els seus objectius, tal i com Badia els anuncia a l'inici de la seva 
obra: I ) ,  coneixer l'actitud dels barcelonins davant de la seva llengua; 
2), determinar la influbncia lingüística de la immigració en la societat 
catalana, i 3), sensibilitzar l'opinió sobre aquests problemes. 

El mbtode de recollida de dades consisteix essencialment en la distri- 
buci6 d'un qüestionari a uns 20.000 barcelonins, les adreces dels quals han 
estat escollides, per sorteig sistematic, en les llistes del cens electoral 
municipal dels caps de família. El percentatge de respostes es del 16 %, 
la qual cosa representa al voltant de 3.200 responents. Badia fa al mateix 
temps una petita enquesta a domicili (unes 200 persones) amb una finalitat 
de control. 

La crítica més forta que hom pot a d r e ~ a r  a aquest treball Cs que 
les enquestes per correspondbncia són molt poc fiables: en aquest tipus 
de sondatges Únicament respon una petita part de la mostra, i els re- 
sultats són molt sovint deformats (així, en aquest cas, el 16 O/o que respon 
esta format per aquells qui estan més interessats pel problema catal&, 
com d'altra banda reconeix el mateix Badia, p. 66). Pel que fa a l'enquesta 
a domicili, la seva exigüitat -200 persones- fa que les informacions 
que ens proporciona siguin molt vagues, sobretot les que es refereixen a 
subgrups. L'argument pel qual Badia intenta compensar les desviacions 
de l'enquesta per correspondbncia i l'exigiiitat de l'enquesta personal, 6s 
el següent: segons ell (p. 225), els grafics determinats per l'un o l'altre 



d'aquests dos tipus d'enquesta s6n paraklels, el grhfic corresponent a 
l'enquesta per correspondkncia essent sempre superior pel que fa al 
catalh. Hauríem d'acceptar, doncs, les tendkncies que sorgeixen de l'en- 
questa per correspondkncia (deformada), partint de la llei segons la qual 
serien similars a les que es derivarien de l'enquesta personal (no defor- 
mada). Diguem tot seguit que aquest argument no té fonament: d'una 
part, el aparal.lelisme entre els dos grhfics)) no és realment demostrat per 
Badia, i d'altra part, com hem vist, la fiabilitat dels resultats de les visites 
personals no és molt alta. A causa en primer lloc d'aquesta critica, i acces- 
sbrian~ent d'algunes altres que hem examinat exhaustivament en un altre 
lloc, hem de dir que una gran part dels resultats de Badia han de ser 
considerats com molt poc fonamentats. 

Pel que fa a les dades sortides d'aquest estudi que podem considerar 
com d'un cert interks, es tracta sobretot d'aquelles que es refereixen al 
conjunt del grup dels 200 enquestats a domicili (percentatge de llengua 
habitual, origen i llengua, etc.); cal tenir en compte, tanmateix, que aques- 
tes dades són molt aproximatives (-- 7 O.0 d'error en condicions d'alea- 
torietat perfecta -veure Tagliacarne4-), i que es refereixen en tot cas, 
no pas al conjunt de la població, sinó a l'estrat dels caps de família 
(tenint en compte la vaguetat d'aquest concepte, i sense parlar dels con- 
dicionaments particulars del cens electoral municipal). Un altre aspecte 
interessant del treball &s el quadre de les reaccions de la població davant 
l'enquesta, que Badia presenta al principi de la sela obra. Assenyalem 
finalment el fet positiu que representa la contribució d'aquesta obra a la 
sensibilització de l'opini6 sobre aquests problemes. 

Heus ací doncs un treball a proposit del qual cal sense dubte parlar 
d'insuficiencies n~etodologiques, i on el desplegament d'un considerable 
esforq no ha aportat més que uns resultats ben magres. Té tanmateix el 
mkrit de ser pioner en un tema d'una importancia indubtable i que havia 
estat durant molt de temps considerat com a tabú, obrint així la porta 
a recerques posteriors més profundes. 

El capítol ((La comunidad regional)) de FOESSA 70 

<<Informe sociolbgico sobre la situación social en España 1970)) (FOES- 
SA 70) és una vasta obra que pretén constituir una radiografia dels princi- 
pals problemes socials d'aquest estat. Aquest treball va ser dut a terme per 
un equip de sociolegs patrocinat per la Fundació FOESSA, i el seu instru- 
ment de recol.lecciÓ de dades més important es una enquesta a domicili 
efectuada a 4.000 mestresses de casa. 

El que ens interessa ací d'aquesta obra és el qüestionari parcial de 
ccRegionalismo),, aplicat al subgrup territorial de la mostra general deno- 
minat de les ((Regiones regionalistas)) (que comprkn les enquestades del 
Principat, País Valencia, les Illes, Galicia i el País Basc) i els resultats 
del qual son comentats en el capítol ((La comunidad regional* (pp. 1261- 
1268). 

En relaci6 a la metodologia d'aquest treball, cal dir que té aspectes 
criticables. D'una part, el fet que les mares de família hispaniques formin 



un grup social sovint molt al marge dels problemes de conjunt, fa que 
la informació que en poden treure sigui més limitada o menys ((objectivan 
que si hom prenia els homes casats, per exemple. D'altra part, i aquesta 
és la crítica metodologica major, si és veritat que la dispersi6 dels punts 
d'enquesta és suficient a nivell del conjunt de llur territori d'estudi, ja no 
ho és a nivell ((regional, (12 punts d'enquesta solament al Principat, 
8 al País ValenciB i 9 a les Illes), la qual cosa fa que, per exemple, tots 
els punts d'enquesta rurals de la Catalunya estricta estiguin concentrats 
en una sola zona (regió de Lleida). A més a mCs, la petita talla de la 
mostra a nivell del Principat (600 enquestades) i sobretot del País Va- 
lencih (234 persones, de les quals FOESSA no ens diu la zona lingüística 
de residkncia!) i de les Illes (182 persones), fa que el nombre d'enquestes 
per a la major part dels subgrups (fins i tot a la Catalunya estricta; zona 
rural: 118, i zona urbana: 87) sigui insuficient. Si afegim a aixb la irrealitat 
del seu resultat referent a la llengua parlada als infants (segons ells, el 
93 % de les mares de família del Principat parlen a llurs infants o bC 
el castella, o bé el castella i el catalh, i aixo tant a la ciutat com al camp 
-veure la taula 18/75 de FOESSA 70), ens veiem obligats a dubtar de la 
validesa de conjunt de llur metodologia. 

Una altra critica a fer a aquest treball és la manca de reflexió i de biblio- 
grafia actual sobre el tema que es posa de manifest en els seus comentaris 
de resultats. Aquests són excessivament superficials (per exemple, no fan 
menció de l'emigració en la seva interpretació dels percentatges d'ús de 
cadascuna de les llengües al Principat), i fan afirmacions sense fonament, 
com és dir que no hi ha practicament res d'escrit sobre ((les actituds 
regionals a Espanya)) (p. 1263), mentre que solament als Paisos Catalans 
hi ha ja una vasta bibliografia sobre el tema. 

En definitiva, tot i que cal reconeixer que hi ha en FOESSA 70 algunes 
aportacions que poden ser interessants (essencialment els resultats que 
es refereixen a la llengua habitual, amb els pares, etc ..., amb totes les re- 
serves que hem vist; i les respostes a les qüestions d'actitud, que ens 
aporten indicacions suggestives), considerem indispensable que els seus 
autors, si pretenen continuar a ocupar-se d'aquests problemes, es prenguin 
en primer lloc la molkstia d'informar-se a fons dels treballs ja realitzats 
sobre el tema. 

El bilingilisme en l'hrea escolar de Barcelona 

Es tracta d'una obra no publicada, la finalitat de la qual 6s ((l'estudi 
de les característiques socials i psicolbgiques que presenta el fenomen 
bilingüe en 1'Area Escolar de Barcelona,. L'instrument més important 
de recollida de dades en aquest estudi és una enquesta efectuada a 1.000 
escolars de 12 anys que hom pretén representatius del conjunt d'aquest 
nivell d'edat a la ciutat de Barcelona. La mostra ha estat escollida mit- 
janqant un sistema d'estratificació. El qüestionari conté dues parts: una 
és de tipus psicolingüístic mentre que l'altra, anomenada  qüestionari 
socio-econbmic,, s'ocupa de l'aspecte sociolbgic del bilingüisme (qiiestions 
sobre la classe social i l'origen dels pares del nen; sobre la llengua em- 



prada en els diversos moments de la vida corrent, etc.). Ací ens ocuparem 
d'aquesta darrera part. 

Els principals aspectes dubtosos de la metodologia d'aquest treball 
són els següents: I) el fet que la seva mostra no compren els infants no 
escolaritzats, i 2) la manera d'obtenir les xifres de l'ensenyament primari 
de la ciutat de Barcelona, que han hagut de ser estimades a partir de les 
dades provincials. Aquests dos defectes no semblen molt greus, tanmateix, 
si pensem que 12 anys és l'edat en qui: hi ha el mínim d'infants no escola- 
ritzats, i que 11estimaci6 ha estat efectuada per un responsable de la pri- 
maria a Barcelona que sembla que mereix confianca. Els resultats tindran 
doncs una certa fiabilitat quant a les tendencies que posen en relleu, perb 
ja no tanta quant als percentatges que en resulten, puix que, donades les 
reserves que acabem de fer i el fet que la tria és per estratificació i no pas 
aleatbria, el marge d'error possible resulta bastant gran. 

Referent a les característiques positives d'aquest treball, cal citar 
sobretot les seves conclusions -que considerem bastant fonamentades-: 
I ) ,  l'us habitual de les dues llengües (catala i castella) te lloc en tots els 
nivells socials, tot i que els catalanbfons augmenten a mesura que hom 
puja en l'escala social; 2), la major part dels infants de llengua materna 
castellana tenen algun grau de coneixement del catala, i 3), el coneixement 
del catala per part del immigrats augmenta amb el temps de residbncia 
i el nivell socio-economic. 

En definitiva, es tracta d'una recerca que, realitzada amb una finalitat 
psicolbgica, presenta tanmateix aportacions interessants des del punt de 
vista de la sociologia del llenguatge. 

Una enquesta de mercat: ((La lectura en catala a Barcelona>,, 
de D E M 0  (1971) 

Aquest es un treball que s'inscriu en la preocupació d'esclarir la cccrisi 
del llibre cata lb  de finals dels anys 60, i la finalitat del qual és obtenir 
el maxim de dades sobre la clientela de les publicacions en catalh. Es 
tracta d'un sondeig per quotes, és a dir, estratificat; els enquestats (2.500 
persones) han estat escollits {(gairebé sempre, al carrer), (p. 7). 

Quant a la fiabilitat global d'aquesta enquesta, sembla que, malgrat 
les dificultats inherents al mktode de quotes i al fet de passar el qüestio- 
nari pel carrer, podem tenir una certa confianqa en els resultats, degut, 
d'una part a que l'enquesta ha estat efectuada per apersonal fix i ex- 
perimentat de DEMO* (p. 9)) i d'altra part a la gran talla de la mostra. 

Quant als resultats mCs interessants d'aquest treball des del punt de 
vista de la sociologia del llenguatge, són: I), les informacions referents a la 
relaci6 llengua-classes socials, que coincideixen amb la primera conclusió 
dlArnau/Boada (el catalh esta present a tots els nivells socials, perb 
augmenta en pujar l'escala social); 2), els percentatges de lectura en catala, 
i 3), les respostes a la qüestió sobre la llengua parlada que, fins i tot en 
llur vaguetat, ells permeten de fer comparacions interessants amb els 
resultats corresponents dlArnau/Boada i de Badia. 



En conclusió, es tracta d'una enquesta de mercat que, conduida amb 
més atenció del que 6s habitual en aquest tipus de treballs, ens aporta 
informacions interessants des del punt de vista sociolbgic. 

Altres treballs 

Existeixen, a part d'aquests treballs principals que acabem de veure, 
algunes altres enquestes que s'ocupen mes o menys tangencialment 
d'aquests problemes; perb no en parlarem ací perque, o bé llur camp d'es- 
tudi és massa localitzat, o bé llur metodologia és excessivament poc fiable. 

Conclusió a la critica de  les enquestes 
sociolingiiistiq~~es catalanes 

Acabem de passar revista a les principals enquestes que s'han ocupat 
(fins a finals de 1973) de la sociologia del llenguatge als Pai'sos Catalans. 
Hem vist en primer lloc les obres de Badia i de FOESSA que, tot i estar 
dedicades íntegrament als problemes que ens ocupen, contenen greus 
defectes metodolbgics que les invaliden en gran part. En segon lloc, hem 
considerat els treballs dlArnau/Boada i de DEMO, els quals no es refe- 
reixen més que tangencialment a qüestions sociolingüistiques. L'examen 
del conjunt ha posat en relleu que, a pesar de l'interes que suscita el 
tema, les informacions de primera ma sobre el problema són ben insu- 
ficients. És per aquesta raó que considerem que és necessari estructurar 
una metodologia que ens permeti d'avan~ar un pas important en el co- 
neixement de la realitat sociolinguistica catalana. Com a contribució 
a aquest objectiu, anem a procedir ací -partint de la critica dels treballs 
considerats, així com d'algunes altres obres de les quals parlarem tot 
seguit- a la construcció d'un esquema de descripció del bilingüisme 
social * adaptat a l'estudi d'una zona decisiva dels Paisos Catalans: l'aglo- 
meració de Barcelona. 

ESQUEMA DE DESCRIPCI~  DEL B I L I N G ~ I S M E  SOCIAL 

Per a la construcció del nostre esquema descriptiu del bilingüisme 
social aplicable a l'aglomeració de Barcelona, ens hem inspirat sobretot, 
a part de les obres que ja hem vist, en els dos treballs següents: I ) ,  el 
llibre de S. Rubin National Bilingualisnz in Paraguay, que és una descrip- 
ció sociolingüistica d'aquest país, i 2), l'article de W. F. Mackey <(Des- 
cription of Bilingualism,, que defineix un model general de descripció del 
bilingüisme. En segon lloc, hem de citar les obres de Weinreich (1953) i de 
Vallverdú (1973), que ens han estat també ben Útils. 
- 

* Entenem aci per bilingüisme social el conjunt dels fenbmens sociolin- 
güístics (en el sentit mCs sociolbgic del terme) d'una societat o territori on dues 
llengües s6n utilitzades massivament. 



El nostre esquema descriptiu és compost essencialment de dues parts 
principals: la primera és l'estudi del que anomenem els ((aspectes des- 
criptius del bilingüismen (adquisició, competencia, usos i actituds, en 
relació a la llengua), i la segona consisteix en la definició de les variables 
independents d'interks per al nostre propbsit (origen, edat, sexe, grup 
sociopro~essional, grau d'instrucció i zona de residkncia). L'examen de 
la variació dels diversos aspectes en funció de cadascuna de les variables 
ha de donar-nos un panorama sociolingiiistic alhora global i detallat de 
la nostra area d'estudi. 

Aspectes d e  la descripció del bi l ingüisme 
Adqt~isicid 

Es la manera com cadascuna de les llengües ha estat apresa. En el 
nostre cas el més interessant és veure de quina manera i en quines tir- 
cumstancies les persones de llengua materna castellana (en general d'origen 
immigrat) que coneixen el catal&, han apres aquesta ultima llengua. 

Coi1zpet2rzcia lingüística 

Ens referim ací al grau de coneixen~a de cadascuna de les dues 
llengües per part dels individus. En el nostre cas, interessa sobretot de 
conkixer la competencia en catala, puix que la quasi totalitat de la PO- 

blació estudiada té un coneixement bastant gran del castelli. Posat que 
una pregunta directa sobre aquest punt no cns donaria segurament infor- 
macions fiables (les persones que no tenen com a llengua habitual el 
catala, no tenen sovint consciencia exacta de llur grau de coneixement 
d'aquesta llengua), un test de competkncia molt succint preparat a pro- 
pbsit ens sembla la manera millor d'obtenir informacions valides sobre 
aquest aspecte del bilingüisme. 

Una altra qüestió interessant d'estudiar en aquest ordre d'idees és la 
mesura en quk té lloc al10 que Vallverdú (1971, p. 52) anomena ccunilin- 
giiisme practic),; es refereix als catalanbfons que, tot i saber parlar cas- 
tella, no el parlen quasi mai: aquestes persones responen habitualment 
en catala quan un hom se'ls a d r e ~ a  en castella. Vallverdú, igual que Lie- 
berson (Lieberson in Fishman 1972, p. 231), que estudia lJaglomeraci6 de 
Montreal, considera que aquestes persones estan sociolbgicament molt 
prop dels monolingües. Es doncs interessant de veure en quina mesura 6s 
corrent aquesta practica en la nostra &rea d'estudi. 

Usos  lingüístics 

Es el que Rubin (1968) anomena <<usagen i Mackey (1962), afonctionu. ES 
tracta de veure quina és la llengua emprada de manera dominant en les 
diferents situacions on aquesta és necessaria. Els usos linguistics es divi- 
deixen en dos grups: els interns i els externs. Els usos interns (definits com 
((inner speechn per Fishman 1966) son aquells on no existeix una inter- 



acció entre dues o més persones (comptar, resar, blasfemar, etc.); la resta 
són usos externs. Els usos externs que considerem més significatius en 
la nostra Brea d'estudi són els següents: 

1) La família: Cal veure ací la llengua emprada per cada membre en 
les seves relacions amb cadascun dels altres. 

2) Vei'natge o amistat: Es tracta de la llengua més parlada amb els 
amics en general o amb les persones que hom troba quotidiniament pel 
carrer, les botigues, etc. 

3) Llengua de la missa a que hom assisteix (en cas d'anar-hi). 
4) Llengtla parladu al treball: e s  un factor essencial en la investigacib 

de la significacio social d'una llengua, que dissortadament ha estat sovint 
deixat de banda (per exemple en Fishman 1966). 

5) Mass nledia: En el nostre cas ens hem d'ocupar únicament de 
1'6s del catala en el mercat del disc i del llibre, així com al teatre i als 
recitals de c a n ~ ó ,  per tal com són els 6nics mitjans de comunicació on 
aquesta llengua és mínimament emprada. 

6) Escola: Es tracta: a), de veure si les classes de catala organitzades 
recentment en algunes escoles o instituts han tingut algun efecte sobre 
el comportament o la competencia lingüístiques d'una part dels més joves; 
b), d'estudiar l'extensió i els efectes de la practica que consisteix en el fet 
que el mestre fa la classe en castella pero parla en catala amb els alumnes 
la resta del temps, i c), de saber quina llengua és emprada entre els com- 
panys d'escola. 

7) Correspondencia: Fins a quin punt els catalans escriuen llur cor- 
respondencia en la llengua prbpia? 

8) Llengua emprada en  el discurs coinic: Una altra qüestió interes- 
sant, i que es troba al cor del concepte de diglossia, és de saber en quina 
mesura una de les dues llengües té tendencia a ser més emprada en el 
discurs comic. 

Actituds lingüístiques 

Parlein ací d'aquest aspecte perquk la major part dels autors (Fishman, 
Weinreich, Rubin, etc.) l'inclouen en l'estudi de la realitat social de la llen- 
gua i perque és decisiu en la nostra Brea d'estudi. Heus ací les diverses 
actituds lingüístiques que considerem interessant d'estudiar en el nostre 
cas: 

1) La fidelitat lingüística. Es la ((language Zoyaltys de Weinreich (1953): 
la resistkncia per part dels parlants a la pkrdua d'usos o als canvis d'es- 
tructura en la seva llengua. Entre nosaltres, un indicador d'aquesta acti- 
tud és la mesura en que hom desitja una escola i mass media en catala. 

2) L'orgull lingüístic. Es el que Garvin i Mathiot (in Fishman 1968) 
i Rubin (1968) defineixen com a ((puideu, el sentiment d'orgull de posseir 
una llengua prbpia. En podria ser un indicador el grau d'entusiasme en 
la resposta a la qüestió: Us agradaria que els vostres fills sapiguen el 
catala? 



3) El prestigi lingüístic. Definit per Weinreich (1953) com el valor 
d'una llengua per a l'avan~ament social. La mesura en quk la població 
pensa que el catala és necessari per a trobar treball, n'és un indicador en 
la nostra zona d'estudi. 

4) La utilitat lingüística. És la necessitat d'una llengua per a la comu- 
nicació social (Weinreich 1953). Un indicador en pot ser el grau en que 
hom considera necessari que els propis fills sapiguen catala. 

5 )  EI rebuig lingüístic. Es tracta del sentiment negatiu envers l'altra 
llengua. L'indicador en podria ser la reacció de les persones en la situació 
següent: un grup on hi ha catalanofons i castellanofons (pero on tots 
comprenen el catala) i una de les dues llengües es generalitza. 

Variables independents 

Grups socioprofessionals. Aquesta variable és determinant. Poder ca- 
librar la importancia de l'us de cadascuna de les dues llengües en els 
diversos nivells socials, és necessari si volem coneixer a fons la realitat 
catalana actual. 

Grau d'instruccio, edat i sexe. Es tracta ací també de característiques 
socials importants, la inclusió de les quals en tant que variables ens 
permetria sense dubte de posar de manifest fenbmens sociolinguistics in- 
teressants. 

Origen. Pel que fa a l'origen, es tracta d'ocupar-se essencialment de 
les diferkncies entre: I ) ,  nascuts al Paisos Catalans i nascuts en altres 
llocs; 2), grups regionals entre els immigrats; 31, immigrats segons l'kpoca 
d'arribada, i 4 ) ,  sectors definits pel lloc d'origen dels pares. 

Zones de residdncia. Donat que el present model de descripció del 
bilingüisme és aplicable a una aglomeració urbana, caldra distingir al- 
menys les tres zones de residencia següents: l), el municipi de Barcelona; 
2), els municipis del continuum urba, i 31, la resta del districte urbh 
@rea metropolitana), de població menys concentrada. 

Resum de l'esquema de descripció 
del bilingüisme social 

Acabem de veure en detall el conjunt del nostre esquema descriptiu 
del bilingüisme social aplicable a l'aglomeració de Barcelona. Vejam-ne 
ara un resum sintetic. 

Acabem de veure la situació actual dels estudis descriptius de socio- 
logia de la llengua catalana. Hem presentat en primer lloc les raons que 
ens mouen a efectuar treballs de descripció d'aquesta realitat sociolingiiís- 
tica, en segon lloc hem fet una critica de les principals obres que s'han 
ocupat d'aquesta questici, i finalment hem intentat avanqar en la cons- 



trucció d'una metodologia que ens permeti de copsar millor aquesta im- 
portant problematica social. Voldríem haver contribuit així, tant a la cla- 
rificació dels coneixements actuals en aquest sector de la realitat catalana, 
com al desenvolupament d'instruments de descripció sociolinguística aptes 
per a les societats urbanes i multilingiies. 

Joaquim TORRES 
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