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Introducció

El text que teniu a les mans és un material de suport per a l’assignatura Sociolingüística catalana. Cal remarcar el seu caràcter de material de suport i que,
per tant, ha estat concebut per tal que tingueu una base mínima que us permeti afrontar el treball que haureu de fer durant el curs. De fet, el conjunt de
materials de l’assignatura ha estat elaborat pensant en un estudiant que participa activament a l’aula i que elabora petites recerques de manera autònoma.
Acompanyen aquest text un conjunt de materials (dades, textos, guies per a
debats i treballs) que trobareu al web de l’assignatura.
L’assignatura en conjunt té l’objectiu que l’estudiant es familiaritzi amb els
conceptes i procediments principals de la sociolingüística, amb especial èmfasi en aquells que s’han aplicat en l’estudi de l’ús de la llengua catalana. En
aquest context, també es pretén que l’estudiant arribi a un coneixement fonamentat en criteris i dades contrastades sobre les perspectives del procés de
normalització o recuperació del català. Com que el procés de recuperació de
la llengua catalana és objecte de polèmica pública regular, un segon objectiu
clau d’aquesta assignatura és que l’estudiant se sàpiga situar en aquests debats
i aprengui a qüestionar els pressupòsits i prejudicis en què es fonamenten les
ideologies lingüístiques.
Si interpretem el terme sociolingüística en un sentit ampli, aquest curs hauria
d’abastar un conjunt molt extens de camps d’estudi. El terme suggereix un
espai d’encontre entre la sociologia i la lingüística, però de fet el prefix socio
es refereix més aviat al conjunt de ciències socials (sociologia, antropologia,
història, psicologia, ciències polítiques, etc.). Per això, en aquesta assignatura
hem volgut acotar una mica el temari, tot concentrant-nos en allò que és més
important per a la formació d’un llicenciat en Filologia Catalana i deixant de
banda també les qüestions que ja es tracten en altres assignatures de la carrera.
Atenent a aquestes consideracions, en aquesta assignatura tractem força superficialment aspectes com la variació i el canvi lingüístics (estudiats en el camp
anomenat sovint dialectologia urbana), ja que ens centrem fonamentalment en
els aspectes socials i polítics associats al contacte de llengües i al procés de recuperació de la llengua catalana. Pràcticament tampoc no tractem els antecedents del procés de substitució lingüística als Països Catalans, que s’expliquen
a Història de la llengua catalana II. Els temes de bilingüisme, adquisició de llengües i polítiques lingüístiques educatives es poden estudiar en l’assignatura
Multilingüisme i educació. Tampoc no estudiarem qüestions de política lingüística, que es tracten en les assignatures Política i planificació lingüístiques (per
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la banda de l’estatus) i Normativa de la llengua catalana (per la banda del corpus). De tota manera, és probable que us hàgiu de documentar sobre alguns
d’aquests temes segons els debats i els treballs de curs en què participeu.
Per tant, aquest curs es focalitza especialment en els estudis sobre usos de
llengües en contextos bilingües i multilingües i en allò que s’ha treballat des
d’aquesta perspectiva en l’àmbit català.
Aquest text de suport està dividit en diferents mòduls. El primer mòdul és
una introducció als estudis sociolingüístics. S’hi presenten els investigadors,
els conceptes i els mètodes més importants d’aquells camps d’estudi que s’han
basat fonamentalment en la recerca empírica; és a dir, en la recollida sistemàtica de dades sobre usos lingüístics: la sociologia de la llengua, la sociolingüística interaccional, la sociolingüística del conflicte i de la crítica i, finalment,
la psicologia social de la llengua. En el segon mòdul ens fixem en l’evolució
diacrònica de la subdisciplina en els països de llengua catalana i repassem els
darrers intents de sintetitzar les actuals tendències. En el tercer mòdul expliquem de manera resumida les dades que hi ha sobre l’ús de la llengua catalana
i també els detalls procedimentals dels principals mètodes de recerca. A continuació, en el quart mòdul, aprofundim en una de les àrees més prolífiques
en els darrers temps, els estudis demolingüístics. I finalment, el cinquè mòdul
tracta de la sociolingüística aplicada a la planificació lingüística: veurem com
els conceptes i els mètodes de la sociolingüística, més en uns territoris que en
uns altres, incideixen en la política.
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Objectius

Els objectius que s’han d’assolir amb aquesta assignatura són els següents:

1. Conèixer els conceptes més importants de la sociolingüística i en particular aquells que han tingut una rellevància especial en la sociolingüística
catalana des dels seus orígens.
2. Conèixer els diversos mètodes de recerca associats a la sociolingüística.
3. Adquirir familiaritat amb la subdisciplina de manera que es puguin llegir
textos i llibres especialitzats.
4. Conèixer les dades que hi ha sobre el coneixement i l’ús de la llengua
catalana.
5. Poder expressar de manera fonamentada el propi criteri sobre les problemàtiques sociolingüístiques més corrents, especialment aquelles que afecten la llengua catalana.
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Mòdul didàctic 1
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Emili Boix-Fuster
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Delimitació

2.
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1.
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2.
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3.
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Mòdul didàctic 4
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Natxo Sorolla Vidal
1.
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6.
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La demolingüística i la metodologia de l’anàlisi social: un exemple
d’interacció entre la teoria i la pràctica
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