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Llindar

Comitè de Redacció
Societat Catalana de Sociolingüística

E ns complau presentar el trenta-dosè número de treballs de sociolingüís-
tica catalana, portaveu de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Enguany, i com ja és habitual, hi trobareu en 

primer lloc una part monogràfica, que en aquesta ocasió està dedicada a l’avaluació 
de les polítiques lingüístiques.

Tot i que inicialment vam dubtar si en els nostres països hi havia prou massa críti-
ca sobre el tema, finalment estem satisfets d’haver pogut rebre i seleccionar vuit arti-
cles relacionats amb aquesta qüestió normalment menystinguda. Sovint, en política 
lingüística (i en política tout court) s’actua sense mesurar els efectes dels intents d’in-
tervenció en la realitat. Aquestes mesures d’avaluació són necessàries si volem per-
feccionar les nostres polítiques i ponderar-ne bé els costos de tot tipus. 

Tres articles formen la secció miscel·lània d’aquest número i tretze ressenyes per-
meten fer una ullada a novetats bibliogràfiques que esperem que siguin d’interès per 
als nostres lectors. L’apartat de notes inclou una síntesi de les reflexions del cicle 
sobre el model lingüístic de l’educació obligatòria a Catalunya, que fou organitzat 
per la SOCS. Com és costum, també hi incorporem una nova entrevista, en aquesta 
ocasió a Joan A. Argenter, que té una trajectòria professional llarga i profunda en 
lingüística i sociolingüística. El mateix Argenter també ens ofereix un article en me-
mòria de Michael Silverstein (Brooklyn, Nova York, 1945-2020), el gran antropòleg, 
filòsof i lingüista, desaparegut fa poc temps. Com a novetat hi trobareu un apartat 
de notes de recerca («El Sistema d’Indicadors Lingüístics: diagnòstic i avaluació  
en política lingüística», a càrrec de Carla Bruguera, Anton Ferret i Anna Torrijos). 
Completen el número la memòria d’activitats anual de la SOCS i les normes de pu-
blicació de la revista.

Cal destacar també que el Comitè de Redacció (els qui portem el dia a dia de la re-
vista) ha estat ampliat amb Maria del Mar Vanrell (Llucmajor) i Avel·lí Flors (Caste-
lló de la Plana). Així es millora la representativitat territorial, generacional i de gène-
re d’aquest comitè, del qual actualment formen part també Maria Sabaté-Dalmau 
(Vallbona d’Anoia), Natxo Sorolla (Pena-roja) i Emili Boix-Fuster (Barcelona). 
Agraïm la feina de Miquel Strubell i Trueta (Oxford) i de Joaquim Torres-Pla (les 
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Escaldes i Engordany), que durant molts anys han format part amb eficàcia d’aquest 
comitè. Dissortadament, la mort recent de Miquel Strubell i Trueta representa la pèr-
dua d’un puntal insubstituïble per a la revista i per al país.

Finalment, enguany són necessaris uns paràgrafs editorials. Com sap el lector, 
aquesta revista fa temps que malda per assolir ésser reconeguda de màxim nivell, fet 
que significaria que els autors que hi publiquen veuen valorada la seva feina, també 
pels organismes d’avaluació i acreditació, i més investigadors hi voldrien publicar 
amb contribucions de qualitat. Fa poques setmanes vam rebre el text següent de  
Scopus, en què, entre altres coses, se’ns encoratjava (si ho voleu, se’ns forçava) a fer la 
revista en anglès. Us fem arribar una còpia del missatge perquè us feu una idea de 
com aquesta anglicització és percebuda com una condició sine qua non per al reco-
neixement com a revista internacionalitzada i de qualitat: «There is a clear trend 
towards opening up the journal to an international audience, without changing its 
identity and I would encourage the colleagues to continue working on the three areas 
as per our earlier review; namely: (a) more English-language content […]». 

Actualment estem preparant una resposta a aquests dictats homogeneïtzadors, 
coordinada amb altres revistes catalanes que també volen continuar publicant arti-
cles d’alt nivell i en català. És veritat que aconseguir una economia d’escala, en la 
cultura i arreu, no sempre és senzill des d’una comunitat lingüística mitjana com  
la nostra, però estem segurs que no podem empobrir-nos amb una homogeneïtzació 
que seria incompatible amb la nostra tradició i amb la nostra història.
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