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Jordi Sedó i Sole (Barcelona. 1954) 
és llicenciat en filologia catalana, so- 
ciolingiiista i diplomat en llengua 
francesa per la Universitat de Tolosa 
de Llenguadoc i en llenqua anglesa 
per la de Cambridqe. A mes. parla co- 
rrectament el portugues. I'italia i I'ale- 
many. (5 la persoria adequada -i ben 
preparada-. doncs, per a parlar-nos 
del catala en iuna comarca que el1 co- 
neix molt bé. 

Sedo viu i treballa al Valles Orien- 
tal i, efectivament. dins Llengua i so- 
cietat al Valles Oriental ens explica 
quina 6s la situació real del catala. 
Des d'una acurada analisi arnb meto- 
des objectius, partint de diverses da- 
des oficials -padrons inunicipals d~ 
diversos anys, informacioní rebudes 
del ServPi d'Ensenyament del Catala 
del Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat. de I'lnstitut de Socio- 
lingüistica, etc- passa revista a tots 

els pobles que integren la comarca 
on viu. El resultat d'aixb es una inte- 
ressant obra adreqada a tot aquel1 qui 
tingui interes a descobrir quina és la 
relació dels seus habitants amb la 
llengua del país I que. alhora, consti- 
tueix una eina d'innegable utilitat per 
als instituts que desitgin iniciar el seu 
alumnat en la situació sociolingiiistica 
del seu entorn més proxim. 

El Valles Oriental aplega municipis 
ben diversos. amb iines grans di- 
ferencies pel que fa als indexs d'im- 
migració, factor determinant a I'hora 
de diagnosticar sobre la salut de la 
llengua. Des de la divisió cl2ssica per 
aptituds -1'entén. el sap parlar, el 
sap Ilegir, el sap escriure-, i sempre 
considerant la població mes gran de 
dos. ens confirma, per exernple, que 
Canovelles és una de les ciutats de 
Catalunya amb un tant per cent mes 
elevat d'habitants que diuen no en- 

tendre el catala (14'16%). només su- 
perat per Santa Coloma de Grame- 
net, Cornella, Sant Adria, Viladecans i 
Ripollet. 

La conclusio general 6s que a ma- 
jor taxa d'immigració. menor conei- 
xement de la Ilengua catalana, o - 
des del punt de vista sociologic- 
que el coneixement del catala 6s més 
alt en indrets de poca densitat de po- 
blació (que han rebut. per tant, 
menys immigració). evident que es 
tracta de situacions poc satisfactories. 
Sedó. textualment ens ho fa avinent 
cap al final del Ilibre: .Les localitatr 
amb percentatge mes alt de coneixe- 
ment del catala soii les menys pobla- 
des.)) I avisa que s'ha referit sois al 
coneixement de I'idioma, en cap cas 
a I'us efectiu, que encara esta en pit- 
jors condicions. El concepte de ne- 
cessaria fidelitat a la llengua dels ca- 
talanoparlants ens hi és plantejat 
com a única possibilitat objectiva de 
supervivencia del catala. 

Retornant al primer capítol del Ili- 
bre, intitiilat <(Les Ilengües infortuna- 
des». veiem com Sedó, fent un bon 
rephs d'altres Ilengües sense estat 
propi abans d'entrar a parlar de la 
nostra, ens fa veure que no tot son 
flors i violes i constata que són moltes 
les que pateixen una conjuntura rnolt 
pitjor que la del catala i que. en molts 
mes casos del8 que podriem arribar a 
imaginar, la situació es terminal. 

Cai agrair I'estudi d'aquest socio- 
lingüista i les receptes que proposa. 
No fos cas que, tard o d 'ho r~ ,  aca- 
bessim essent una iiengiia ivfortcina- 
da mes. 


