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El 1975 es va elaborar a
Catalunya el primer cens
lingüístic, centrat en les
comarques barcelonines.
El pare d’aquesta primera
incursió en els usos de la
llengua i de moltes altres
que van venir després va
ser l’osonenc Modest Rei-
xach, un dels pioners de la
sociolingüística a Catalu-
nya, que va morir a princi-
pis d’aquesta setmana a
l’hospital de la Santa Creu
de Vic a conseqüència
d’un càncer, segons ha
transcendit ara.

Reixach havia estat
també, des del 2006 fins al
2010, president del Patro-
nat d’Estudis Osonencs.
Durant la seva presidèn-
cia, aquesta institució,
amb seu al Temple Romà
de Vic, va rebre el Premi
Nacional de Patrimoni
Cultural 2008, concedit
per la Generalitat.

Autor d’una extensa bi-
bliografia sobre sociolin-
güística, Modest Reixach
va estudiar amb perseve-
rança l’ús de la llengua ca-
talana, i ho va començar a

fer en temps gens propicis.
Llicenciat en teologia per
la Universitat Gregoriana
de Roma i en sociologia
per la Universitat Catòlica
de Lovaina, Reixach va ser
un dels fundadors del
Grup Català de Sociolin-
güística, gestat a la Uni-
versitat de Prada el 1973 i
constituït legalment el
1974 durant el VII Con-
grés Mundial de Sociologia
de Toronto. Impulsat per
Lluís V. Aracil, en el grup
de fundadors també hi ha-
via Antoni Badia i Marga-
rit, Jordi Carbonell, Joan
Fuster, Joan Martí, Aina

Moll, Vicent Pitarch i
Francesc Vallverdú, entre
altres. Aquest grup va ser
el germen de la Societat
Catalana de Sociologia,
avui en dia filial de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.

Radiografia lingüística
A més del primer cens lin-
güístic català elaborat el
1975, Reixach també va
ser l’ànima d’estudis sem-
blants posteriors, que van
contribuir de manera no-
table a radiografiar el co-
neixement de la llengua
catalana a Catalunya. Els
resultats de tota aquesta
feina estan concentrats
en nombrosos estudis,
amb anàlisis rigoroses que
van més enllà de les xifres.

El conseller de Cultura
de la Generalitat, Ferran
Mascarell, va voler remar-
car la feina del sociòleg
desaparegut en pro de la
llengua catalana: “Gràcies
a la perseverança de gent
com ell ha estat possible,
malgrat les grans dificul-
tats i la voluntat contrària
de moltes institucions,
que la llengua catalana si-
gui la sòlida realitat que és
avui.” ■
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Mor Modest Reixach, un dels pioners
de la sociolingüística a Catalunya

Adéu al pare
dels censos

El sociolingüista Modest Reixach, en una fotografia del 2008, quan acabava de rebre el
Premi Nacional de Patrimoni Cultural de la Generalitat ■ ORIOL DURAN

Modest Reixach
també va ser
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Patronat
d’Estudis
Osonencs




