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llanceta. Un segon grup, manco detallat, es limita a anomenar, sense gaire detalls, alguns recursos eva-
cuatives com són la sagnia o altres consemblants, que s’ha entès com una mesura per evitar que fossen 
aplicades per algú sense la qualificació necessària.
 El text crític de l’opuscle reposa sobre els tres únics exemplars, dos a la Península i un als Estats 
Units, que es conserven de l’obra. Tots tres són descrits acuradament, destacant-ne les anotacions margi-
nals i peculiaritats de cadascun. Arrizabalaga també ha tengut presents les diverses transcripcions i edici-
ons que se n’han fet. A més de les nombroses notes a peu de plana, l’edició disposa d’una àmplia biblio-
grafia i tres índexs terminològics, molt complets i útils, a través dels quals resulta molt fàcil cercar el 
significat dels mots tècnics i més poc habituals actualment, que apareixen a les planes del llibre d’Alcanyís. 
El primer és sobre els termes mèdics, de filosofia natural i teologia. El segon és referent als aliments, con-
diments i medicaments, mentre que el tercer reuneix els termes toponomàstics. Hi ha també un glossari 
que complementa les notes i on s’explica, de forma resumida i precisa, alguns dels termes i les expressi-
ons més poc conegudes que figuren en el text, d’acord amb diversos repertoris de vocabulari.
 La utilització correcta dels materials i fonts disponibles, tant primàries com noves, completades 
amb significats materials secundaris, ha permès bastir una nova i modèlica edició d’un text científic 
medieval. La revisió de la biografia d’Alcanyís, la curosa identificació dels seus llibres que hem pogut 
conèixer, feta amb la col·laboració de Lluís Cifuentes i Comamala, així com la detecció de diversos trets 
i peculiaritats als seus escrits i actuacions, han proporcionat una nova llum sobre la formació i persona-
litat intel·lectual de l’autor del Regiment. La publicació d’aquesta edició aporta una nova fita per al 
coneixement de les obres dedicades a combatre, amb les migrades forces d’aquells temps, el temut 
flagell de la pesta als anys de la Baixa Edat Mitjana. Permet col·locar plenament aquesta primerenca 
obra de la medicina catalana al lloc honorable que mereix ocupar. Les seves planes són ara més acces-
sibles, no tan sols pels filòlegs, els metges o els historiadors, sinó també per a qualsevol persona que 
vulgui saber més sobre com era i com pogué enfrontar-se la nostra societat medieval amb un dels esde-
veniments més desastrosos de la seva història.

Antoni Contreras

Alén Garabato, Carmen, Actes de résistance sociolinguistique. Les défis d’une production pé-
riodique militante en langue d’oc. Paris : L’Harmattan, 2008, 208 p.

 Qualsevol que s’ocupi dels problemes de les minories lingüístiques coneix la dificultat dels mitjans 
de comunicació en aquestes llengües: d’un costat, aquests mitjans, esdevenen cada vegada més impor-
tants per a la capacitat comunicativa de les llengües i, per tant, per a la seva vitalitat –però també per la 
informació i l’enteniment dels seus parlants que alhora esdevenen oients o/i espectadors– i de l’altre 
costat són en general un dels punts febles de les minories perquè necessiten una infraestructura que 
funcioni almenys fins a un cert grau. Per això no és sorprenent que també per a grups relativament pri-
vilegiats els mitjans de comunicació moderns siguin un problema. El mateix català no queda exempt del 
dilema: és ben cert que existeixen una premsa diària, emissores de ràdio i canals televisius, però tot això 
és també assequible, i en general amb més riquesa i diversitat, en castellà, i el lector que cerca productes 
més especialitzats deu admetre moltes vegades que la producció catalana és escassa. Hom pot imaginar-
se fàcilment que la situació de la premsa en occità, llengua que no coneix més que una infraestructura 
mínima i es troba sotmesa a una cruel manca de suport de l’estat, serà més delicada encara.
 Carmen Alén Garabato és originària de Galícia i per això des del seu naixement s’ha vist sensibi-
litzada pels problemes de les llengües dominades. Des de fa molts anys s’interessa per l’occità i la seva 
presència en la societat actual de la França meridional. El volum que presento aquí és el resultat d’una 
llarga observació de la premsa occitana que comença el 1990 i s’acaba en el moment de la redacció del 
llibre. Primerament, l’autora exclou de la seva llista els periòdics científics, els títols que no es publi-
quen a França sinó a altres països i alguns altres per als quals l’occità juga només un paper reduït. 
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D’aquesta manera arriba a un corpus de 135 títols, els quals són presentats individualment de manera 
breu (p. 29-70). 18 d’aquests periòdics van desaparèixer durant el període d’observació, potser alguna 
publicació de mínima distribució va escapar a l’atenció de l’autora i això vol dir que cal comptar amb 
uns 120 periòdics occitans en l’actualitat; l’existència efímera d’algunes publicacions no permet una 
precisió absoluta. Aquestes xifres semblen impressionants quan hom observa el context social, però les 
realitats es presenten molt més modestament si tenim en compte que sols una publicació apareix cada 
setmana, poques són mensuals i moltes es publiquen només una o dues vegades l’any. Això vol dir que 
una informació i una discussió pública denses o quotidianes en occità i sobre l’occità no són possibles. 
Un altre element que cal observar són els tiratges: només 18 títols es publiquen amb més de 1000 còpi-
es (3500 sembla ésser el tiratge màxim), el 69 % dels títols no depassen les 500 còpies. Això vol dir que 
malgrat la multiplicitat relativa dels títols, els periòdics occitans arriben solament en dimensions mo-
destes a la societat. Es pot pensar –tot i que l’autora no esmenta aquest punt– que molts multiplicadors 
socials en consulten una part i que la seva importància real augmenta d’aquesta manera. Però hi ha un 
greu problema de distribució: la majoria de les publicacions es pot obtenir únicament per abonament, 
només una part petita es troba normalment a les llibreries o als quioscos.
 El treball fa referència també a la distribució geogràfica de les publicacions i constata un punt fort 
a Provença, els altres en el Llenguadoc i a Aquitània. Els editors intel·lectuals són majoritàriament as-
sociacions culturals, una part importants dels quals es troba en relació amb l’Institut d’Estudis Occi-
tans, un altre amb el Felibritge o amb el moviment Parlaren estretament relacionat amb aquest. Altres 
associacions locals funcionen també com a editors. Això significa que són poques les publicacions que 
cerquen beneficis (segons el meu parer en serien tres), les altres depenen de subvencions públiques, de 
les quotes dels membres i/o de l’esperit de sacrifici dels editors i dels socis de les associacions. Aques-
ta és una de les raons per les quals s’explica la escassa durada d’algunes publicacions. D’altra banda, hi 
ha periòdics que es mantenen malgrat els innegables problemes financers. Són bons exemples de l’ab-
negació dels seus editors, però al mateix temps no faciliten una professionalització més acusada de la 
producció i de la distribució (que caldria amb urgència). Evidentment cal preguntar-nos, vist el nombre 
de parlants i sobretot d’alfabetitzats en occità, si un mercat comercial per una premsa en occità podria 
sobreviure en els temps actuals.
 Per a més del 60 % dels periòdics l’occità és la llengua (gairebé) única o llargament majoritària de la 
publicació, al 18 % hi ha més o menys un equilibri entre occità i francès, i solament al 20 % el francès és 
en general majoritari; sembla que en les publicacions fundades després del 2000 aquesta tendència cap a 
una accentuació de l’element occità s’intensifica encara més (contràriament a allò que es podria pensar). 
L’autora detalla aquesta classificació global encara més dins el marc de les seves anàlisis (p. 83-100). Al 
57 % de les publicacions l’occità es presenta vestit del sistema gràfic «clàssic», que després de les prime-
res temptatives d’Antonin Perbosc (i Prosper Estieu) va ésser fixat durant els anys 30 per Loïs Alibert i 
que des d’aquella època no ha sofert gaire canvis. El 35 % dels periòdics fan servir la grafia Mistral-
Roumanille, fixada a mitjans del segle xix, mentre que el 10 % de les publicacions s’escriuen en els dos 
sistemes i dues més empren altres sistemes de grafia (p. 101-125). Això ens permet de fer la següent 
constatació: després de lluites prolongades durant decennis es van imposar aquests dos sistemes (encara 
que moltes vegades no s’utilitzin de manera correcta). El de Mistral es fa servir gairebé de manera exclu-
siva a Provença i als departaments veïns del Llenguadoc, mentre que el sistema «clàssic» es troba en totes 
les regions occitanes, però a Provença és absolutament minoritari. De tota manera, les lluites han estat 
més o menys superades, avui preval una coexistència pacífica, això ho demostren els periòdics que accep-
ten els dos sistemes. Nogensmenys, aquesta duplicitat de grafies (i de sistemes referencials) suposa una 
debilitació de la importància comunicativa de la llengua. Avui, altres sistemes gràfics juguen només un 
paper molt marginal i la seva pràctica és limitada. Una de les raons d’aquesta concentració és el fet que 
avui un nombre creixent de parlants ha estudiat l’occità (almenys en part) en institucions i que al mateix 
temps el nombre dels parlants primaris que moltes vegades no són alfabetitzats en occità es troba en dis-
minució. En general, l’ús d’una o altra grafia es presenta paral·lelament amb una orientació més panocci-
tana (per a les publicacions en grafia «clàssica») o local (per als periòdics en grafia mistraliana). L’autora 
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mostra amb l’exemple de la revista Lo Cobreto/La Cabreta, publicada en el Cantal des de 1895 (amb al-
gunes interrupcions), el procés llarg i laboriós que suposa per a una publicació el canvi d’un sistema a 
l’altre (encara que en aquest cas no es tracta de la grafia mistraliana, p. 126-140).
 El llibre assaja també de classificar els continguts, cosa que és gairebé impossible tenint en compte la 
gran diversitat d’aquests, i s’interessa per la (rara) publicitat i les seves llengües. Tracta d’esclarir les con-
cepcions (identitàries) dels editors de les publicacions, tot analitzant els seus títols i subtítols, però els re-
sultats en són per força ben sumaris. Finalment es pregunta sobre els objectius i les funcions que els editors 
preveuen per als seus productes. Naturalment es posen al servei de la llengua i cultura occitanes, donen 
informacions sobre actes culturals i s’ocupen de les relacions entre els socis de les associacions respecti-
ves. Alguna vegada es llegeixen termes com normativització (lingüística) o normalització (social). Car-
men Alén Garabato termina dient que es tracta de «actes de résistance (plus ou moins ambitieux, plus ou 
moins réussis) au processus d’homogénéisation linguistique et culturelle en France» (p. 198).
 M’he dedicat a escriure sobre aquest llibre de manera bastant exhaustiva perquè penso que l’obser-
vació de la situació dels mitjans de comunicació de les minories és summament important. Molt més 
que a la premsa escrita, això valdria per als mitjans electrònics actuals; hom pot suposar que les llen-
gües que aconsegueixin conquerir un lloc en aquest domini tindran un futur més assegurat que les altres. 
D’altra banda, tant la metodologia d’anàlisi de l’autora com l’important corpus que recull el seu treball 
fan que el projecte presentat sigui d’enorme interès i d’un alt valor informatiu. L’empatia per al grup 
considerat és un altre punt simpàtic d’aquest treball. Atès que pot ser transferible a altres comunitats, la 
seva importància pot esdevenir exemplar per a altres investigacions en aquest àmbit. Malauradament, 
no podem tenir les mateixes paraules de lloança cap al lectorat professional de l’editorial.
 Seria interessant comparar aquesta investigació amb les anteriors; aquestes existeixen, encara que 
sigui en nombre limitat. D’aquesta manera es podria obtenir un ventall diacrònic que podria multiplicar 
la importància del treball. A més dels exemples que es troben a la bibliografia cito  també: Georg Krem-
nitz, «La situation de la langue d’oc à travers une enquête sur les mass-media», Revue des Langues 
Romanes, LXXX, 1973, p. 249-315; Daniel Margnes, «Une enquête sur la presse occitane contempo-
raine: hypothèses et commentaires», Lengas, no. 6, 1979, p. 59-98.
 Espero que aquest llibre trobi tota l’atenció merescuda.

Georg Kremnitz
Universitat de Viena

Anglada i Arboix, Emília (2008): Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre 
d’Estudis Voltreganesos, 260 p.

 El llibre que breument intentarem presentar o comentar, és un magnífic i valuós aplec d’onomàsti-
ca d’un sector de la Plana de Vic, el Voltreganès, una de les moltes denominacions que van apareixent 
per individuar o destacar diferents sectors de la comarca d’Osona com són el Lluçanès, el Bisaura, la 
Vall del Ges, el Cabrerès i Collsacabra, la pre-Guilleria, la Falda del Montseny, la Vall del Congost i 
altres. En el nostre cas el Voltreganès és la suma de tres municipis, els de Sant Hipòlit de Voltregà (de 
0,90 km2 d’extensió), el de Masies de Voltregà (de 22,31 km2) i el de Santa Cecília de Voltregà (de 8,57 km2) 
o sigui d’una extensió total de 31,78 km2. La seva població global, segons les darreres estadístiques és 
de 6.720 habitants, dels quals 3.379 pertanyen al municipi o nucli de població de Sant Hipòlit, que, com 
s’ha dit, no arriba al quilòmetre quadrat d’extensió, 189 a Santa Cecília de Voltregà i la resta al de Ma-
sies de Voltregà que envolta per totes parts el de la vila de Sant Hipòlit.
 Són tres municipis configurats entre el 1782 i el 1801, dins del marc de les terres que havien per-
tangut a l’antiga jurisdicció del castell de Voltregà, que és la que li dóna el nom, encara que amb algunes 
modificacions puix que també va pertànyer a la jurisdicció del castell de Voltregà la parròquia de Sant 
Martí de Sobremunt, la qual per trobar-se enfilada al sector considerat del Lluçanès, fou sempre un 
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