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L'objectiu d'aquest treball és oferir una visió panoramica i critica de les tendencies més 
recents dels estudis de sociolingüística i de pragmatica als Paisos Catalans. En principi, 
hem interpretat l'etiqueta sociolingüística en un sentit lax, i el mateix es pot aplicar al ter- 
me pragmatica. De fet, entenem que la (socio)lingüistica és el resultat d'un feix d'orienta- 
cions de recerca en que interaccionen vessants més interessats en I'estructura de la llengua 
-la pragmatica i I'analisi de discurs, la sociolingiiistica de la variació i del contacte de 
llengües, per exemple- al costat de vessants més interessats en I'estructura social -1'antro- 
pologia i l'etnografia de la comunicació, la sociologia i la planificació de la llengua i la 
psicologia social del llenguatge. 

Tot i aquesta concepció amplia, hem exclos de la panoramica alguns camps específics, 
que hem cregut que s'allunyaven dels terrenys d'interrelació fonamentals dels aspectes socials 
i els aspectes lingiiistics, i doncs del que volíem que fos l'esperit principal del repas. Així, 
per exemple, no farem referencia ni a treballs de caire historicista, ni a les aportacions del 
dret lingüístic, molt desenvolupades i dinamiques als Palsos Catalans, pero massa col.late- 
rals a les ciencies del llenguatge, ni als terrenys de la pragmatica més proxims a la tradició 
gramatical, semantica o de la filosofia del llenguatge. Tampoc no hem inclos articles i recer- 
ques del camp de l'ensenyament -experikncies i treballs de catalanització, d'analisi del 
discurs sobretot- adreqats sobretot a finalitats didactiques o pedagogiques. També queda 
fora dels nostres objectius I'enumeració de les nombroses publicacions que inclouen dades 
secundaries, en les quals es vol informar de la situació soiolingüística catalana o divulgar- 
la (veg. per exemple WEBBER i STRUBELL (1991) per al lector de parla anglesa, PUIG (1992) 
per al lector de parla francesa i COLOMINAS (1992) per al lector de parla catalana). Final- 
ment, no hem inclos en aquesta panoramica algunes investigacions provinents dels paisos 
de llengua alemanya que ja apareixen recopilades en el volum 7, corresponent a 1994, del 
Zeitschrift fur Katalanistik. 

La restricció en la tria dels límits cronologies (de 1989 a 1993, amb algunes referencies 
de 1988 i de principis de 1994) ha respost fonamentalment a dues raons: 

a) En els Últims cinc anys hi ha hagut una diversificació de les recerques i publica- 
cions en els camps esmentats. Aquesta diversificació, que en algun cas ha esdevingut proli- 
feració, dificulta, tanmateix, que puguem abastar també les publicades en períodes ante- 
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persones a qui han demanat informació per elaborar aquest estat de la qüestió I'interts i l'esperit de 
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riors. Tal com van assenyalar KREMNITZ (en la introducció de I'obra editada l'any 1979) 
i VALLVERDU (en la recopilació de 1980), fins a l'inici dels vuitanta la sociolingiiistica cata- 
lana és, sobretot, sociologia de la llengua. L'actualitat i la urgencia dels problemes deri- 
vats del conflicte lingüístic en uns anys de canvi polític i I'empenta militant de part de la 
població feien que les propostes i les idees dels sociolingüistes catalans tinguessin una inci- 
dencia social immediata. És comprensible, doncs, que aquesta part de la sociolingiiistica 
catalana hagi estat més assagistica i combativa que no pas investigadora i empírica (ARGEN- 
TE 1990). Encara avui, i en eis cercles occitans, bascos i gallecs, on té una influencia nota- 
ble, sembla que es continua percebent que aquesta part és la sociolingiiistica catalana per 
antonomasia. 

Ara bé, des de finals de la transició política espanyola, i a mesura que s'estabilitzava 
el marc democratic, s'ha donat una desmobilització política de bona part de la població. 
Paral.lelament, a comencament dels anys vuitanta la sociolingüistica s'ha expandit forca, 
i ha deixat de ser, exclusivament, una disciplina combativa o una arma de combat. D'una 
banda s'han creat institucions en diferents administracions autonomiques, les quals, en 
graus molt diferents, han donat ajut a recerques en sociolingiiistica i planificació lingüisti- 
ca en aquells camps en que podia (o volia) incidir el poder regional respectiu. Les seves 
orientacions (en el financament) han prioritzat o menystingut, per consegüent, determina- 
des línies de recerca en sociolingüistica. Destaca, entre aquestes institucions, 1'Institut de 
Sociolingüística Catalana, perque la Generalitat de Catalunya, l'administració de la qual 
d e p h ,  és la que ha tingut més voluntat política d'impulsar el procés de difusió social del 
catala. D'altra banda, hi ha hagut una professionalització creixent dels investigadors en 
sociolingüística, que en bona part s'han format en universitats estrangeres -sobretot nord- 
americanes- o hi han entrat en contacte, i han passat a participar activament en associa- 
cions internacionals especialitzades (el 1990, per exemple, va tenir lloc a Barcelona el con- 
grés de la International Pragmatics Association, organitzat conjuntament per la Universi- 
tat Autbnoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona). També a partir de la dtcada 
dels vuitanta l'ensenyament de la sociolingüistica comenca a estendre's a les universitats 
i, al costat dels estudis tradicionals de sociologia del llenguatge, s'hi introdueixen línies 
de recerca tan variades com I'antropologia lingüística, la variació lingüística, la pragmati- 
ca i l'analisi de discurs. Tot i així aquesta institucionalització academica ha estat feble. 
És prou significatiu, per exemple, que tant Lluís V. Araci1 com Rafael L. Ninyoles, verita- 
bles maitres apenser, cadascun a la seva manera, en la sociologia de la llengua, no hagin 
creat i consolidat una escola o una tradició propia en I'ensenyament superior. Com a con- 
seqüencia d'aquesta mancanca l'oferta de cursos de tercer cicle en sociolingiiistica conti- 
nua sent forca restringida als pa'isos de llengua catalana, i aquesta limitació esperona molts 
estudiants a continuar especialitzant-se a d'altres universitats estrangeres. El master de Lin- 
güística Aplicada (Planificació i Serveis Lingüístics) que ha dut a terme la Universitat de 
Barcelona (1987-1993), amb la col.laboració de la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la Normalització del Catala, ha estat 
una de les poques excepcions d'aquest panorama. 

Tot i aquest eixamplament d'horitzons teorics i academics de la sociolingüistica i la prag- 
matica catalanes, que considerem saludable perque acreix les possibilitats de sinergia i de 
creativitat intel.lectuals, l'estudi dels usos lingüístics als pa'isos catalans continua arrosse- 
gant alguns problemes, esdevinguts gairebé cronics, que Ninyoles ha resumit de manera 
excel.lent (NINYOLES 1990, MONTEAGUDO 1990,  ROMAN^ 1991). Així, en els estudis, sovint 
s'hi intenten incloure variables en nombre excessiu i amb característiques que les acaben 
fent immanejables; alhora, mentre que hi dominen els practicants ((literaris)>, escasseja la 
preocupació per la metodologia i s'elaboren poques teories explicatives. A més, si hi ha 
teoria, normalment es troba separada per un abisme de les dades empíriques. No hi ha 
doncs gaires motivacions ni suposits compartits de manera explícita pels que es diuen socio- 



lingüistes (catalans), i aquesta falta de cohesió traspua també en una panoramica del ram 
com la present, encara que quedi limitada al breu període de cinc anys. 

b) Una segona raó que justifica la tria cronologica d'aquesta repassada és que ja dis- 
posem de reculls i states of the art sobre sociolingüistica catalana previs al 1989. Pel que 
fa a reculls anteriors a l'any 1980, cal consultar I'obra de síntesi ben coneguda de VALL- 
VERDU (1980) o la de KREMNITZ (ed.) (1979). Més recentment, l'article panoramic confe- 
git per GROSSMANN al Lexicon der Romanistischen Linguistik (1991) aplega treballs sobre 
el tema fins aproximadament el 1989, i ens estalvia de donar dades anteriors a aquest any. 
També en aquest període, en concret el 1988, apareix el que es pot considerar el primer 
reader en sociolingüística escrit en catala (BASTARDAS i SOLE eds., Sociolingüística i llen- 
gua catalana); un any més tard, el 1989, se celebra una taula rodona, coordinada per Gross- 
mann, que serveix també com a reflexió i balanq sobre la sociolingüística catalana (publi- 
cada finalment l'any 1992). Els estats de la qüestió de VALLVERDU (1991), de STRUBELL 
(1993) i de MONTOYA i GIMENO (1994) ens han estat també molt profitosos per elaborar 
aquest article. Cal recordar igualment que Noves SL, els fulls informatius publicats per 
1'Institut de Sociolingüística Catalana, han estat molt útils per estar al dia de les novetats 
i feines en curs sobre sociologia i planificació de la llengua, si bé és de lamentar que s'hagin 
fet poc resso dels treballs sobre variació funcional, pragmatica i analisi de discurs. Darre- 
rament cal celebrar l'aparició d'una Bibliografia sociolingüística del catala (Institut de Socio- 
lingüística Catalana 1994), que també presenta un repertori de novetats i que es preveu 
que aparegui anualment. Finalment, val la pena d'esmentar que acaba d'apar6ixer el tre- 
ball de BOVER i STRUBELL (eds.) (1994), que inclou una panoramica molt recent de la socio- 
lingüística catalana (VALLVERDU 1994). 

A part la delimitació temporal, les fronteres de qualsevol estat de la qüestió, pel que 
fa als treballs inclosos, són difícils de traqar amb precisió, i el risc d'oblidar aportacions 
valuoses (o almenys ressenyables) és molt elevat. A fi de sintetitzar el panorama, i malgrat 
el perill de simplificar-10, hem decidit de no incloure en aquesta versió final certs tipus 
de treballs: per regla general, no s'esmenten tesis de doctorat ni de llicenciatura (cf. PEREZ 
SALDANYA ed. 1993 i els Índexs d9Estudis Socials. Tesis (Catalunya, les Illes, País Valen- 
cia), que publica anualment la Fundació Jaume Bofill de Barcelona, juntament amb el Depar- 
tament d'Historia Contemporanis i les Divisions I, I1 i V de la Universitat de Barcelona); 
també hem tendit a eliminar de la tria els manuscrits i els articles apareguts en revistes de 
difícil accés, en benefici dels treballs ja publicats i de faci1 accés (communicacions, articles 
o llibres). Per una altra banda, hem recopilat preferentment publicacions de tematica cata- 
lana més que no de tematica generica i, per últim, pel que fa als projectes, hem recollit 
només els de més envergadura, els institucionals i ja establerts, i no els personals o els sim- 
plement planificats o sol.licitats. 

Respecte a l'ordenació interna del treball, primerament classificarem les principals línies 
de recerca en sis apartats: (1) Sociologia de la llengua i planificació lingüística, (2) Psicolo- 
gia social del llenguatge, (3) Antropologia lingüística i etnografia de la comunicació, (4) 
Sociolingüistica de la variació, ( 5 )  Sociolingüistica de les varietats del catala i del contacte 
de llengües i (6) Pragmitica, analisi de discurs i sociolingüística interaccional. A continua- 
ció presentarem, a manera de conclusió i balanq, unes breus observacions generals en que 
valorarem el pes d'aquestes línies de recerca. 

2.1. Sociologia de la llengua i planificació lingüística 

La sociolingüistica catalana va néixer i ha evolucionat de bracet amb el procés de recu- 
peració de I'ús social de la llengua catalana i, per tant, com hem assenyalat, va ser -i 



encara és en bona part- fonamentalment connotada, engatjada, compromesa i militant. 
No repassarem, tal com també s'ha apuntat, els treballs classics de Lluís V. Aracil, Rafael- 
Lluís Ninyoles, Francesc Vallverdú o Antoni M. Badia i Margarit (veg. la síntesi i biblio- 
grafica de l'apartat 4.0.), les idees i teories dels quals s'han mogut dins la sociologia de 
la llengua. Les seves aportacions principals han introdu'it conceptes com els de conflicte 
lingüístic, diglossia, normalització linguistica i autoodi, i han tractat temes de tanta reper- 
cussió en l'ús lingüístic com els fluxos migratoris massius als Pai'sos Catalans. KREMNITZ, 
en la seva introducció a la sociolingüística catalana, Sprachen in Konflikt. Theorie und 
Praxis der katalanischen Soziolinguisten (1979) i, més recentment, en el seu manual, Gesells- 
chaftliche Mehrsprachigkeit (1990), presenta bona part d'aquests conceptes al lector ale- 
many, i MOLLA i PALANCA (1987) i MOLLA i VIANA (1989, 1991), en els seus coneguts 
manuals, ho fan per al lector catala. 

Aquests primers treballs, sobretot els d'Araci1, l'autor amb més volada teorica de la 
sociolingüística catalana, han estat ampliats i parafrasejats per nombrosos estudis poste- 
riors i per obres de debat polític i de divulgació, que no ressenyarem. MONTANER (1988) 
va aprofundir el concepte de minorització lingüística, i JOAN (1991), més recentment, ha 
analitzat la relació entre substitució lingüística i progrés social. Convé no oblidar que, molt 
sovint, algunes d'aquestes obres de sociologia de la llengua, bé que gairebé mai escrites 
per especialistes en sociologia -la mateixa etiqueta de sociolingüística no és ni coneguda 
ni reconeguda per molts d'ells- són les més venudes en el mercat catala. Trobem a faltar 
que els assajos i introduccions adreqats sobretot a l'ensenyament secundari (veg. especial- 
ment SOLE CAMARDONS 1991, 1992) elaborin materials practics i didactics per a l'ense- 
nyament de la sociolingüística. Els pocs llibres d'exercicis sociolingüístics de qul: disposem 
(veg. SANZ i RUIZ 1990a, 1990b, 1993), encara no presenten d'una manera prou oberta 
els diferents aspectes de les varietats socials i funcionals de la llengua -suposem que les 
limitacions que imposen els programes massa tradicionals de llengua en tractar de la socio- 
lingüística expliquen en bona part aquests deficits-. Els materials grafics i els provinents 
d'audiovisuals com els que proporcionen el suplement núm. 6 de la revista Com (Mapes 
per a ['estudi de la llengua catalana) i MOLL (1990) són especialment útils en aquest ves- 
sant didactic. 

En una tradició assagística, d'aclariment conceptual, que en bona part segueix la línia 
de les aportacions del Seminari de Sociolingüística de Barcelona (1987), cal destacar els 
manuals de sociolingüística de MOLLA i PALANCA (1987) i de MOLLA i VIANA (1989, 1991), 
les analisis de PITARCH (1989) i ~ ' INGLES (1990), com també els treballs de PUEYO (1989, 
1992), que han raonat convincentment que el concepte de diglossia no descriu el conflicte 
actual entre el catala i les altres llengües amb que es troba en contacte (cf. també sobre 
el concepte de diglossia SANZ 1991a). STRUBELL (1989, 1991a) estudia l'evolució de la 
comunitat linguistica, mentre que tant MURGADES (1992) com LAMUELA (1990, 1994), per 
la seva banda, adopten posicions crítiques sobre la política lingüística que emmarca l'ds 
de la llengua. D'altres valoracions globals i analisis sobre el procés de normalització es 
troben a STRUBELL (1990, 1992), BOYER (1990, 1992) i LEPRBTRE (1992), del Principat, 
ALPERA i GIMENO (1991), del País Valencia, i MOLL (1991), de les Illes Balears. Per des- 
comptat s'hi podria afegir un bon grapat de publicacions amb dades secundaries que 
-especialment quan tracten d'un procés dinamic com és el de l'actual conflicte lingüístic- 
esdevenen inevitablement antiquades ben aviat. 

El futur de la llengua 

Dins dels debats sobre el futur de la llengua, només citarem alguns autors que hi han 
participat amb un mínim de rigor. PRATS, ROSSICH i RAFANELL (1990) i ROSSICH (1994), 



per exemple, assenyalen que el catala pot deixar de ser considerat ben aviat pels catalano- 
parlants llengua de referbncia. Per a aquests autors, com per als autors del manifest d'Els 
Marges (ARGENTE et al. 1979), que ha reviscolat arran del desb aniversari de la seva apari- 
ció, la pervivencia del catala encara es troba amenacada per diferents raons (STRUBELL 
1993, 181): 

1) La incapacitat del país d'aconseguir que els immigrants castellanoparlants esde- 
vinguin bilingües actius catala-castella, per bé que més de la meitat ja fa més de vint anys 
que hi viuen. 

2) L'impacte simultani d'una política gairebé monolingüe per part del govern central 
espanyol i de les forces del mercat, que són desfavorables a una comunitat lingiiistica de 
mida mitjana a Europa, els parlants de la qual són, ineludiblement, bilingües. 

Aquestes proclames i ansisis més pessimistes son crits d'alarma que tenen com a objectiu 
la mobilització i la denúncia de l'actitud de laissez faire. Els planificadors lingüístics de 
l'administració, per contra, presenten els aspectes de la situació mes favorables al catala 
perque volen millorar-ne la vitalitat etnolingüística subjetiva (STRUBELL 1993, 189). VALL- 
VERDU (1990), per la seva part, adopta una posició més optimista i posa l'bmfasi en la difu- 
sió creixent de 1'6s de la llengua. ROYO (1991), pel seu cantó, aplica el concepte de mercat 
a la llengua catalana i proposa que adquireixi un valor instrumental, que en faci possible 
la difusió social. Posteriorment aquest autor ha passat a adoptar posicions mes crítiques 
envers la difusió social del catala a Catalunya (ROYO 1993). 

L'estatus de la llengua 

En la dbcada dels vuitanta, a mesura que s'ha estes 1'6s del catala en certs Bmbits públics, 
han aparegut nombroses recerques tant sobre l'estatus com sobre el corpus de la llengua. 
Ens referirem ara a l'estatus i tractarem del corpus en parlar de la sociolingüistica de les 
varietats del catala. 

Al costat d'aportacions més assagístiques com la majoria de les esmentades més amunt, 
comencen a aparbixer aportacions de caire més tbcnic, menys explícitament ideolbgiques, 
sobre la sociologia i la planificació lingüístiques. En són un exemple els llibres i articles 
de BASTARDAS (1991, 1993, 1994), AYMA (1992) i MAR[ (1989, 1992). Aquests dos últims 
autors, des de l'administració pública catalana, propugnen un model d'extensió del catala, 
gradualista i possibilista, que afavoreixi un procés unificador de la població dels Paisos 
Catalans i assoleixi un consens majoritari d'aquesta població en els temes lingüístics. 
ARGENTE (ed.) (1991) recull el debat sobre normalització mantingut a 1'Institut d'Estudis 
Catalans, i  MART^ (1990) ha assenyalat els supbsits que defineixen les estratbgies del pro- 
cés de normalització lingiiistica del catala i els que defineixen les tactiques per aconseguir 
els objectius finals. El seu desmentiment al principi enunciat, segons el qual sovint una 
llengua en conflicte o bé es normalitza o bé és substituida (cf. també MARTI 1992) ha des- 
vetllat una polemica sobre la historia social de la llengua (cf. RAFANELL 1993). MOLLA 
i PITARCH (1992) aporten un model de política lingiiistica per al País Valencia, i es comen- 
cen a presentar analisis i propostes per fer possible un multilingüisme igualitari, tant dins 
l'estat espanyol (BARERES ed. 1990, BASTARDAS i BOIX dirs. 1994) com dins la Comunitat 
Europea (BARERES 1992a, MAR[ 1993, MESEGUER mod. 1994). 

Les administracions públiques de Catalunya, i amb molta menys intensitat les valen- 
cianes, han impulsat estudis sociolbgics per avaluar la difusió del catala als diferents hmbits 
socials. Així hi ha forqa enquestes sociolbgiques sobre el coneixement i 1'6s lingüístics decla- 
rats en la joventut (ERILL, FARRAS i MARCOS 1992), i en el món del consum (Institut 
d1InvestigaciÓ Comercial i d'Opinió Pública 1992, Line Staff Consulting 1992, Metra-Seis 



1992) i de l'empresa (TORRES i BOADA 1990).  MAR^ (1991), per la seva banda, analitza el 
paper de la terminologia en la planificació lingüistica. 

La informació més completa sobre les recerques i interessos de la planificació lingüisti- 
ca institucional a Catalunya es troba a Estudis i propostes per a la difusió de I'us social 
de llengua catalana (STRUBELL dir. 1991). En els quatre volums d'aquest llibre blanc, més 
de setanta especialistes hi repassen la situació actual i l'evolució recent del catala en dife- 
rents ambits, com també la dinamica social i els factors intervinents en l'extensió de l'us 
social de la llengua; a més, s'hi revisen, amb detall, experiencies de planificació lingüística 
internacional d'interes per al cas catala. Aquest llibre blanc assenyala la voluntat d'iniciar 
una nova etapa en la recuperació de la llengua catalana, prou explicitada en una conferen- 
cia (el 9 de juliol de 1989) de Miquel Reniu, director general de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya (RENIU 1990). Una vegada assolit l'objectiu d'estendre massiva- 
ment el coneixement del catala a Catalunya, s'ha volgut passar a una nova etapa de redefi- 
nici6 del problema, en la qual cal incidir en les practiques i ideologies lingüístiques de manera 
que el catala esdevingui necessari socialment (veg. ARGELAGUET 1993, 85). Cal assenyalar 
que, tot i la intenció multidisciplinaria d'aquest volum, les teories explicatives provinents 
de les ciencies socials fora de la lingüistica -sociologia, economia i politicologia, entre 
d'altres- són molt escasses. La recerca de QUEROL (1994) sobre els processos de repre- 
sentació social de la substitució lingüistica és una bona excepció a aquesta manca d'imbri- 
caci6 entre les diferents ciencies socials. A tot estirar, els sociolingüistes solen manllevar-ne- 
alguns conceptes, a vegades desencaixant-10s del tot de la teoria social de que formaven 
part. Els treballs de NINYOLES (1994a, 1994b) analitzen 1'6s social de la llengua des de l'eco- 
nomia. Els de COLOMER (1990, 1991, 1992) i LAITIN (1989, 1992) apliquen la teoria de la 
ctescollida racional)) (rational choice theory, veg. G. BECKER (1971), The Economics of 
Discrimination, The University of Chicago Press, Chicago) a la descripció de la situació 
sociolingüística i a les tries de llengua a Catalunya. Les recerques ~'ARGELAGUET (1993) 
aclareixen, des de les ciencies polítiques, com s'ha definitit el problema de la política lin- 
güística a Catalunya des de la transició postfranquista. 

L'administració pública catalana continua subvencionant l'estudi de les dades demo- 
lingüistiques que proporcionen els censos i padrons de població (REIXACH et al. 1989). 
Actualment un grup de treball, sota la direcció de Modest Reixach, esta analitzant les dades 
del cens del 1991. Aquesta importancia atribuida a les dades censals va portar 1'Institut 
de Sociolingüística Catalana a organitzar unes jornades de demolingüística al novembre 
de 1993 (sota el retol de 111 Trobada de Sociolingüistes Catalans). Entre les enquestes recents, 
destaquen les que s'han portat a terme al País Valencia, encarregades pel govern autonb- 
mic (Serveis d'Estudis i Investigació Sociolingüística 1992a, 1992b), i a la Catalunya Nord, 
les de DAWN (1993) i WANNER (1993) i l'encarregada pel Comitk Regional de Cultura de 
Llenguadoc-Rosse11 (Média Pluriel Méditerranée 1993). Entre els treballs de repas, TORRES 
(1988) presenta les enquestes sociolingüístiques catalanes entre 1974 i 1984. STRUBELL 
(1991b), per la seva part, se centra en les possibilitats de predicció de les dades lingüísti- 
ques del cens. 

Cal fer esment també dels estudis sobre l'ensenyament. En els noranta ja s'esbrina fins 
a quin punt els estudiants coneixen les dues llengües oficials al final de l'ensenyament obli- 
gatori (VIAL 1990, BEL et al. 1992) i a l'educació secundaria (I. VILA 1991, VILA i VILA 
1992, HUGUET i SERRA 1993), sobretot des de la psicologia de la llengua. Menys freqüents 
són els estudis sociolbgics sobre l'ús espontani a l'ensenyament (Servei de Llengua Catala- 
na 1991), i sobre l'ús lingüístic en estudiants que han seguit els plans d'immersió lingiiísti- 
ca al catala (F. X. VILA 1993a). SUBIRATS i BRULLET (1992) han estudiat, des de la socio- 
logia de l'educació, les diferencies lingüístiques dels ensenyaments i la seva infldncia en 
la reproducció de comportaments i ideologies entre nens i nenes. Manquen, pero, encara, 
estudis sobre el sexisme en la llengua que tinguin horitzons tebrics ambiciosos, més enlla 



de les prescripcions i consells -necessaris perb insuficients- que malden per eliminar les 
mostres d'androcentrisme lingüístic (cf. L L E D ~ ,  1992). La immersió ha esdevingut, per 
últim, un tema central i conflictiu, alimentat per poltmiques diverses (cf. ARTIGAL, 1989, 
1990), i l'educació bilingüe en general continua sent font d'interes i d'estudis (ARENAS, 
1990; ARNAU et al., 1992). 

A part les dades censals, que tenen un abast limitat perque només informen sobre el 
coneixement linguistic declarat (tot i aixi, veg. BARERES, 1992b), per primera vegada dis- 
posem de dades representatives sobre la primera llengua dels habitants de l'area metropo- 
litana de Barcelona (SUBIRATS, 1990, 1992), i sobre el procés de catalanització que hi té 
lloc (VALLVERDU, 1988). SIGUAN (1994), a partir d'una de les primeres enquestes subven- 
cionades per organismes centrals de I'estat espanyol, proporciona dades del 1993 sobre la 
llengua principal de la població del País Valencia, Catalunya i les Illes Balears. Darrera- 
ment, aixi mateix, BOIX i FARRAS (1994) presenten un estudi, basat en una enquesta i en 
una serie d'entrevistes sernidirigides, sobre el coneixement i ús del catala dels joves de secun- 
daria del Principat d'Andorra. Continuen apareixent analisis dels efectes lingüístics de les 
immigracions, sobretot a les Illes Balears, on el seu flux no s'ha estroncat des dels anys 
cinquanta (MELIA, 1992, 1994; MOLL, 1992). 

El creixement relatiu important de les parelles lingüísticament mixtes a la regió metro- 
politana de Barcelona i dels individus joves que es consideren bilingües familiars (veg. 
l'enquesta metropolitana de SUBIRATS, 1990), ha portat a una eclosió d'estudis qualita- 
tius sobre aquests sectors de població. RAMBLA (1993) ha analitzat quines posicions d'inter- 
secció social (entre catalanoparlants i castellanoparlants) afavoreixen l'aprenentatge i 1'6s 
quotidians del catala. Emili Boix i Michael Malloy treballen sobre entrevistes semidirigides 
a parelles lingiiisticament mixtes amb infants entre 3 i 7 anys. O'DONNELL (1991a, 1991b) 
estudia també el mateix sector de parelles lingüísticament heterogenies a Mataro, i actual- 
ment a la ciutat de Barcelona. QUEROL (1990) ha estudiat la transmissió lingüística inter- 
generacional a Morella, al País Valencia, i MONTOYA (1991, 1992a, 1994a) esta investi- 
gant la transmissió lingüística intergeneracional a Palma de Mallorca i a Alacant. Un estat 
de la qüestió recent sobre el tema és el de F. X. VILA (1993b). 

Pel que fa als estudis de política linguistica als mitjans de comunicació, i després dels 
treballs pioners de Josep GIFREU (veg. GIFREU, 1992, 1994), destaca l'estudi de COROMI- 
NAS (1991). Per últim, i pel que fa a trobades i congressos, a part els ja esmentats, cal des- 
tacar que durant aquests Últims anys s'han dut a terme les tres primeres trobades de socio- 
lingüistes catalans (1990, 1991, 1993), i les primeres de serveis lingüístics (1990) (pel que 
fa a les publicacions veg. Servei de Llengua Catalana (coord.) 1990, Direcció General de 
Política Lingüística (ed.) 1991, Institut de Sociolingüística Catalana (ed.) 1991, 1994). A 
les actes d'aquestes trobades cal afegir les de forca arees del I1 Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana, celebrat l'any 1986, de tematica sociolingüística, i les de les Jornades 
sobre Normalització Lingüística celebrades a Castelló el desembre de 1992 (Universitat Jaume 
I 1994). Entre els reculls, MARTI (ed.) (1991) aplega un seguit de contribucions sobre 
I'extensió de l'ús social de la llengua i la normativització, i MARI (coord.) (1992) sobre 
les polítiques lingüístiques i l'estat de la llengua als Palsos Catalans. 

2.2. Psicologia social del llenguatge 

D'enga dels treballs primerencs de ROS i GILES (1979) i de WOOLARD (veg. a l'apartat 
4.3. WOOLARD, 1984, 1985, 1989 a partir d'una recerca inicial de 1979-1980, represa el 1987, 
i WOOLARD i GAHNAG, l99Oa 1990b), s'han introdu'it diferents tecniques de psicologia social 
en l'estudi de les actituds i els usos lingüístics als Paisos Catalans. Algunes tecniques, com 
la d'aparellament de veus disfressades o matched-guise technique i la tecnica del diAleg seg- 



mentat, s'han adaptat o imitat d'una manera acritica, com assenyala B I E R B A C H ' ( ~ ~ ~ ~ ) .  
Des del 1989, cal destacar sobretot el treball de VILADOT (1993; cf. VILADOT i SIGUAN, 
1992; YTSMA et al., 1993), en que ha mesurat la vitalitat etnolingüística subjectiva de grups 
de joves barcelonins, dins la tradició de la teoria de l'adaptació interpersonal de Giles i 
Tajfel. SANZ (1991b) i BOIX (1993a) han mesurat les actituds lingüístiques dels joves bar- 
celonins, aquest Últim mitjanqant una adaptació de la tecnica del dialeg segmentat, experi- 
mentada per Bourhis i Genesee al Canada. 

2.3. Antropologia lingüística i etnografia de la comunicacio 

Tot i els treballs pioners i estimuladors de CALSAMIGLIA i T U S ~ N  (1980) i de WOOLARD 
(1984, 1985, 1989), la tradició d'estudis etnografics i antropolbgics sobre l'ús lingüistic encara 
és molt modesta, com també el nombre de treballs més recents. Disposem de dues recer- 
ques antropolbgiques sobre els comportaments i les ideologies lingüístiques, dutes a terme 
mitjanqant períodes d'observació participativa, en zones urbanes amb majoria de pobla- 
ció d'origen immigrant i de primera llengua castellana: d'una banda la de RODR~GUEZ 
(1992), sobre Santa Coloma de Gramenet i, de l'altra, la de PUERTAS (1990), sobre ((la 
Mariola)>, un barri marginal de la ciutat de Lleida. Pel que fa a l'altre pol de l'estructura 
social catalana -les elits socials i econbmiques, que en part han deixat de transmetre la 
llengua catalana en el seu món privat- només disposem per ara de la investigació de 
MCDONOGH (1990) sobre la histbria social de les ((bones families)> de Barcelona. 

La majoria dels treballs sobre les alternances i tries de llengua recullen dades de parla 
espontania de grups de joves de la zona metropolitana després de períodes d'observació 
participativa; es el cas d'estudis esmentats en d'altres apartats com els de NUSSBAUM (1993), 
BOIX (1993a) i F. X. VILA (1993a). PUJOLAR (1993) esta investigant les tries de llengua 
en converses entre joves, des de la perspectiva de l'anhlisi crítica del discurs, especialment 
a partir de les propostes de N. Fairclough (cf. Language and Power, Longman, Londres, 
1989, i Discourse and Social Change, Polity Press, Cambridge, 1992). 

Per una altra banda, la investigació en curs de TURELL i PUJADAS (1994) constitueix 
un treball interdisciplinari entre l'antropologia i la sociolingüistica variacionista, mentre 
que PUIG (1988) i MIRA (1990) es decanten més cap al vessant de l'antropologia cultural. 
L'assaig de JUNYENT (1992) sobre la substitució i les tipologies lingüístiques té també un 
component antropolbgic destacable. Per Últim, d'altres estudis de caire antropolbgic s'han 
centrat en aspectes diversos. LAITIN i RODR~GUEZ (1992), per exemple, analitzen les repre- 
sentacions socials de la realitat a través de la premsa publicada a Catalunya, i VILA (1991) 
se centra en el tabú. P A Y R A T ~  (1994) presenta una aplicació a un programa televisiu de 
la graella d'analisi tradicional de l'etnografia de la comunicació. Pel que fa a les contribu- 
cions lligades a dominis altres que el catala, BOIX (1990) exposa les recerques de Xavier 
Albó sobre els contactes i conflictes de llengües als palsos andins -especialment entre el 
quítxua i l'aimara i el castella- NUSSBAUM i TUSON (1992) descriuen una experiencia 
d'alfabetització a Dakar (Senegal). El recull de PUIG (coord.) (1992), i el més específic de 
BERTHELOT i PUIG sobre la comunitat israeliana de Barcelona, ofereixen mostres de l'inte- 
res en la recerca intercultural, resultat immediat de les immigracions creixents, sobretot 
des del món magribí i subsaharia. 

2.4. SociolingüÍstica de la variació 

La sociolingüistica quantitativa, que estudia el canvi lingüístic dins la tradició labovia- 
na, ha entrat als Paisos Catalans forqa lentament a traves de la Universitat d'Alacant i 
per la influencia en investigadors catalans que han fet estada als EUA, i ja ha estat resse- 



nyada als treballs de TURELL (1988) i GIMENO i MONTOYA (1989). En els Últims anys han 
augmentat significativament els estudis dins d'aquesta orientació, per exemple ALTURO i 
TURELL (1990), sobre els canvis vocalics en la parla de Pont de Suert (Alta Ribagorqa), 
COLOMINA (1992), sobre el parlar de la Canyada de Biar, i MONTOYA (1993), sobre aspec- 
tes relacionats amb el prestigi a la parla de Valls i 1'Alt Camp. Aquest nombre creixent 
d'estudis variacionistes culmina en La sociolingüística de la variació, un volum (en prem- 
sa) a cura at: Maria Teresa Turell que inclou articles tebrics (TURELL 1994a), sobre la 
dimensió social i estilística de la variació (MONTOYA 1994b, PRADILLA 1994, PLAZA 1994, 
PLA 1994), sobre el canvi lingüístic (ALTURO 1994), sobre la variació discursiva (VALLDU- 
vi 1994) i sobre variació i contacte de llengües (TURELL 1994b). 

Entre els estudis sobre el canvi lingüístic que no se situen en el corrent variacionista 
labovia (BERNAT 1991, CARRERA 1993, ESPAULELLA et al. 1993), destaca la investigació 
de Pons (1992)' en qut analitza el procés d'iodització i palatalització en una localitat indus- 
trial de la regió de Barcelona. 

Pel que fa als projectes de recerca sobre variació, es poden destacar els que duen a ter- 
me les universitats d'Alacant i de Barcelona. En la primera, i amb el títol de ((Variació 
lingiiística generacional i ensenyament del valencia)) (J. J. PONSODA, investigador princi- 
pal), l'objectiu és descriure la incidtncia de l'ensenyament del catala sobre el model de llengua 
emprat a les comarques valencianes meridionals, a partir de la comparació de diverses varia- 
bles (fonttiques, morfosintactiques i ltxiques) en tres generacions (avis, pares i fills). A 
la Universitat de Barcelona, i amb el títol de ((Variació en el llenguatge. Un corpus de cata- 
la contemporani)) (A. M. BADIA i MARGARIT, investigador principal), l'objectiu perseguit 
és constituir un corpus representatiu del catala actual que permeti investigar, en els dife- 
rents plans o nivells de la llengua, qüestions relacionades amb la variació. Es treballa actual- 
ment amb quatre subcorpus associats a les varietats següents: (1) llengua escrita (premsa), 
(2) llengua oral dels mitjans de comunicació de masses (radio i televisió), (3) llengua oral 
dialectal (capitals de comarca fonamentalment) i (4) llengua oral espontania (variació social 
i funcional). 

2.5. Sociolingüística de les varietats del catala i del contacte de llengües 

Els estudis sociolingüístics recents sobre varietats del catala han girat al voltant de dos 
eixos (connectats entre si): la llengua estandard i els anomenats models de llengua. Tant 
MURGADES (1989), pel que fa a la literatura, com LAMUELA (1994), mes extensament, han 
analitzat teoricament les restriccions en el repertori del catala que comporta el fet que el 
seu funcionament social no sigui autonom. Pel que fa a l'estandard, han aparecut treballs 
que en plantegen tant la concepció teorica com la concreció practica (cf. Institut d'Estudis 
Catalans 1990, 1992, LACREU 1990,, JOAN 1993). Tots dos vessants tenen una estreta rela- 
ció amb la qüestió dels models de llengua, que es tradueix, d'una banda, en polemiques 
recurrents (simplificades en els termes de catala heavy ((contra)) (sic) catala light, cf. SABA- 
TER 1991, Grup d'Estudis Catalans 1992, P ~ z o s  (ed.) 1994) i, d'una altra banda, en la 
proliferació (no pas injustificada) de llibres d'estil, tant de mitjans de comunicació comn 
de grans empreses (cf. especialment Diari de Barcelona 1987, COROMINA 1991 i SOLA (dir.) 
1991). La llengua dels mitjans de comunicació rep, com es lbgic, una atenció preferent 
M MART^, PONS i SOLA (eds.) 1989, FERRANDO (ed.) 1990, MOLLA 1990, TUBAU 1990a, 
TUBAU 1990b, Institut d'Estudis Catalans 1991). 

Al marge de l'estandard, les varietat més estudiades continuen sent les específiques o 
tecniques (cf. DUARTE 1990, MARQUET 1993 i RIERA 1993), reforcant-se així la tradició 

r ICU- d'estudis terrninologics en general (CABRE 1992) i sobre el catala administratiu en ap t' 
lar (cf, Escola d'Administraci6 Pinblica de Catalunya 1988 i DUARTE 1993). Alguns eslu- 



dis esparsos s'apiiquen a varietats coi.ioquiais o orals en general (PAYRAT~ 1990, 1992, 
MONTOYA 1992b), a varietats simplificades (FREIXA 1993) o a varietats prbpies d'altres 
menes de discursos (veg. l'apartat 2.6). S'acaba de publicar també un dossier sobre els regis- 
tres catalans, amb contribucions diverses sobre aquestes varietats (Escola Catalana 308, 
1994 i, per últim, P A Y R A T ~  (ed.) (1994) reuneix un conjunt d'estudis sobre variació fun- 
cional elaborats a partir d'un primer corpus de registres catalans orals. Sobta que, a part 
propostes prespectives que intenten evitar la discriminació sexual a través del llenguatge, 
les aportacions tebriques sobre les diferencies lingüístiques de gknere -la seva formació, 
legitimació i reproducció- siguin encara forca febles, sobretot en comparació amb l'eclo- 
si6 impressionant de recerques en aquest tema arreu del món. 

Els estudis sobre contacte de llengües, per la seva banda, han analitzat temes gentrics, 
com la constitució de l'ambit d'estudi (ARGENTE i P A Y R A T ~  1990), la situació actual 
( T u s b ~  1990, ARGENTE ed. 1991, BOIX 1993a) o el conflicte de llengües (BOYER 1991), 
i d'altres de més específics, ja sigui I'analisi de comunitats i parlars particulars (MOYER 
1991, BERTHEOLOT i PUIG 1992) o d'aspectes lligats a les conseqü~ncies lingüístiques del 
contacte: la interferkncia (MONTOYA 1989, 1992c, RAMOS 1990, ARGENTE i PAYRAT~ 1991, 
BLAS 1993) i sobretot el canvi de codi o alternanca de llengües. Molts estudis sobre aquest 
Últim tema s'apleguen en els diversos volums publicats del Network on Code-Switching 
and Language Contact (organitzat per 1'European Science Foundation, veg. NUSSBAUM 
1992). Una altra font de nombrosos treballs es troba a les actes del congrés de 1'Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes celebrat a Alacant l'any 1991, i en el qual 
el tema central de lingüistica va ser justament el contacte de llengües (veg. ALEMANY et al. 
1993). Pel que fa als projectes, Joan A. Argente (com a investigador principal, i des de 
la Universitat Autbnoma de Barcelona i 1'Institut d'Estudis Catalans) coordina recerques 
encaminades a l'anhlisi del procés de substitució/manteniment del catala, i a la Universitat 
Rovira i Virgili, dirigit des de les Seccions d'Anglogermaniques i d'Antropologia Social, 
es duu a terme el projecte ((la Canonja)), amb l'objectiu d'analitzar aspectes sociolingiiís- 
tics del contacte interknic (concretament els fenbmens de contacte interlingüistic catala- 
castella). 

2.6. Pragmatica, analisi de discurs i sociolingüística interaccional 

L'escassa tradició d'estudis en aquests dominis s'ha vist lleugerament compensada en 
els últims cinc anys, en que les aportacions, fins llavors més aviat diverses i inconnexes, 
han anat deixant pas a línies de recerca cada cop més coherents i solides. Un dels camps 
més explorats ha estat -ben comprensiblement, atesa la dinamica tradició pedagogica del 
país- el de la interacció a l'aula, amb treballs com els de  SAL^ (1990), BONILLA (1991) 
i NUSSBAUM (1992). En el cas de l'analisi de discurs, el número 7 de la revista Caplletra 
(amb data de 1989, perb publicat en realitat l'any 1991) s'ha convertit en el primer -i per 
ara únic- volum monografic d'estudis d'aquesta mena; el volum aplega, entre d'altres 
contribucions (que s'esmenten més avall), treballs sobre la concepció de la disciplina (SAL- 
VADOR 1989a), orientacions bibliografiques (PAYRAT~ i SALVADOR 1989) i estudis sobre 
aspectes sintactics (VIANA 1989), com també un plantejament de les relacions entre la prag- 
matica i l'analisi del discurs (BASSOLS 1989). Unes relacions semblants, les que impliquen 
la pragmatica amb la sociolingüística, es plantegen per primera vegada a CALSAMIGLIA 
i T u s 6 ~  (1991); en el cas de NUSSBAUM i PUIG (1990), el que s'emfatitza és el vincle entre 
la lingüistica i la sociolingüistica, i a PUIG (1990), l'article pioner d'aquesta skrie de refle- 
xions, el caracter interdisciplinari de la sociolingüística amb relació, especialment, a la recerca 
intercultural. 

Per una altra banda, el discurs jurídic, des d'una perspectiva sbcio-pragmatica, ha meres- 



cut l'atenció dels treballs de CASANOVA (1991a, 1991b, 1993, 1994). MOYA (1989) i LAGU- 
NA (1993) s'han centrat, al seu torn, en el discurs de la malaltia mental, i LAGUNA i VAY- 
REDA (1994) proposen un model d'analisi discursiva i en mostren aplicacions. CALSAMIGLIA 
et al. (1994) analitzen un exemple dels anomenats talk shows televisius i, com a projecte 
de recerca, actualment, contrasten programes (també televisius) de debat. 

D'altres'estudis monografics s'han dedicat a aspectes com les endevinalles (BASSOLS 
1990), la metafora (SALVADOR 1989b), la paremiologia (CONCA 1989) i els emblemes o ges- 
tos autonoms (PAYRATO 1989, 1993). També han aparegut els primers estudis que ence- 
ten en el món catala temes de recerca que arreu són nuclis de corrents molt estesos: l'argu- 
mentació (BASSOLS 1992), la interacció conversacional (SALVADOR 1988, TUSON 1988, COTS 
et al. 1989, COTS 1992), i els connectors i els marcadors discursius (cf. SALO i LLOBERA 
1989, CUENCA 1989, CASTELLA i CUENCA 1993 i el suplement núm. 8 de la revista Com, 
1991). Aquest últim tema enllaca directament amb tot el camp de la lingüística textual, 
on les aportacions han estat en conjunt més nombroses (cf. CAMPS et al. 1990, CASTELLA 
1992 i l'esmentat suplement de Com), algunes decantant-se cap a aspectes literaris (CAR- 
BO 1989, AZNAR 1993). LABORDA (1993) combina l'assaig i el manual en un treball cen- 
trat en els aspectes persuasius de la retorica. 

El balanc que s'ha de desprendre d'un estat de la qiiesti6 sempre és relatiu, ates que 
acaba depenent dels punts amb que s'estableixi la comparació: camps d'estudi correspo- 
nents en d'altres palsos o comunitats investigadores, camps vei'ns (per exemple dins les cien- 
cies del llenguatge) en el mateix país o comunitat, altres epoques pel que fa al mateix domi- 
ni i al mateix país, etc. La sociolingüistica catalana es presenta, a primera vista, i com ja 
s'ha apuntat, com un corrent engagé, que ha anat lligat estretament -i tradicionalment- 
al procés de normalització de la llengua catalana. Aquest és un dels trets que li són més 
característics -i més inevitables, segurament- i no s'ha alterat substancialment en els Últims 
cinc anys. En aquest període, malgrat una diversificació notable, i malgrat l'escassa dedi- 
cació dels sociolegs a aquest camp, la sociolingiiistica catalana ha continuat concretant-se 
sobretot en sociologia de la llengua i en planificació lingüística (cf. la desproporció entre 
els apartats 1- 6); per aixo es continuen prenent aquests conceptes com a sinbnims. De fet, 
sociolingüística s'identifica encara massa sovint amb el que col.loquialment forqa gent coneix 
com mixb de catala)). Per aquesta confusió i per un afany de distinció ben raonable, inves- 
tigadors que fa uns anys afirmaven dedicar-se a la sociolingüistica, ara s'estimen més con- 
siderar-se investigadors de sociologia, antropologia, pragmitica o analisi de discurs. 

En els termes classics, el gros més important de la sociolingüistica catalana continua 
sent macrosociolingüístic, és a dir, es decanta cap a l'analisi de les macrorelacions entre 
la llengua i la societat; aprofitant la presentació de R. A. HUDSON (1980) en el seu cone- 
gut manual (Sociolinguistics, Cambridge University Press, Cambridge), es pot dir que domi- 
na l'estudi de la societat amb relació a la llengua, mentre que es menysprea o, com a mínim, 
s'oblida, I'estudi de la llengua en relació amb la societat (el vessant rnicrosociolingüísric); 
no es realitzen tampoc treballs en que es doni una imbricació efectiva dels dos vessants. 
El buit resultant d'aquesta situació és evident, i es manifesta sobretot en la gairebé total 
absencia d'estudis (contrastius i sociolingiiistics) sobre varietats socials (i en especial de 
gtnere), generacionals i funcionals de la llengua catalana. Només les varietats tecniques 
i la problematica del contacte de llengües s'escapen d'aquesta precarietat, curiosament con- 
tradictbria amb la vitalitat de les polemiques sobre els models de llengua (d'un catala a 
penes descrit enlloc!). Els estudis de pragmatica i d'analisi de discurs han aflorat amb for- 
ca, esperonats sobretot per la prictica educativa, i malgrat les encara reduides dimensions 



del conjunt, sembla que comencen a assentar-se en línies de recerca cada cop més estables 
i coherents. En definitiva, i com a exercici orientat cap a la diversificació de la recerca, 
un cop d'ull als dos volums de Sociolinguistics. Soziolinguistik, An Znternational Hand- 
book of the Science of Language and Society. Ein internationaler Handbuch zur Wissens- 
chaft von Sprache und Gesellschaft (editat per U. AMMON, N. DITTMAR i K. J. MATT- 
HEIER, de GRUYTER, Berlin, 1987-1988) mostraria molts dels problemes i preguntes que 
encara no s'han plantejat la sociolingüistica i la pragmatica catalanes. 

Com a complement d'aquesta imatge, ens trobem també amb una sociolingüística en 
general més assagística que no pas empírica o descriptiva (cf. ARGENTE 1990 i GROSSMANN 
(coord.) 1992), amb una inclinació que, aprofitant també els termes de HUDSON (1980), 
porta cap a una ctarmchair sociolinguistics~~, una sociolingüistica ((de sofa)) o ((des del sofa)). 
De retruc, aquesta tendencia duu també en ocasions a una preferencia per la teoria que 
pot fer oblidar els vessants més aplicats, i en general contribueix a donar motiu a treballs 
que, de sociolingüistica, no en tenen sinó el nom o les intencions. Sovint s'acaba amb la 
impressió, com han assenyalat GIMENO i MONTOYA (1989), que atot és sociolingüística~~, 
i la banalització o els usos deformats de part de la terminologia sociolingüística establerta 
són una de les conseqüencies més visibles de l'abús. 

Un desenvolupament més cohesionat de la sociolingüística i la pragmatica catalanes 
no sembla que pugui oblidar els apartats més ttdesprotegits)) ressenyats al llarg d'aquest 
repas. Una evolució d'aquesta mena contribuiria, a més, a la normalització de la llengua, 
i aportaria beneficis no solament a la sociolingüistica catalana (i a la internacional) sinó 
també als panorames generals de la lingüística descriptiva i de la lingüística aplicada del 
catala. Aquest desenvolupament més integrat de la recerca de l'us lingüístic hauria de con- 
tinuar situant-se dins del ((programa d'investigació)) que Vicent Salvador, des del camp 
de I'analisi del discurs, ja va esbossar prou clarament fa uns quants anys a ((Cap a un nou 
programa d'investigació en l'ambit de la lingüística catalana)) (dins Miscel-ldnia Sanchis 
Guarner, Universitat de Valencia, Valencia, 1984, I, 343-348). Perque aquest ((programa 
d'investigació)) avanci convé coordinar esforqos practics i teorics des d'orientacions prou 
diferenciades. Ja no n'hi ha prou, doncs, amb els sobreentesos -el ((tu ja m'entens)) tan 
criticat, que caracteritza sovint el món social catala- sinó que cal construir nous territoris 
comuns per a una sociolingüistica i una pragmatica reflexives, conscients de les seves man- 
cances i virtualitats. Des del camp de la sociologia, veiem que s'ha comenqat la difusió 
en catala d'orientacions qualitatives que presten gran atenció a l'ús lingüístic (veg. P. BOUR- 
DIEU i L. J. D. WACQUANT, Per a una sociologia reflexiva, Herder, Barcelona, 1994). Pot- 
ser aquests són els primers indicis que es comencen a construir els ponts del dialeg que 
permetran la interconnexió i els ajuts mutus -tan reclamats i tan poc practicats- entre 
la (socio)lingüística i les altres ciencies socials. 
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