
formante lémbrame á xente sardófona do Logudoro, a de Ulìena ou a de Nùgoro, por ex., vilas
ben afastadas de l’Alguer.

No glosario sinálanse con asterisco (*) as formas que non aparecen no DCVB, tanto as va-
riantes léxicas e fonéticas, como as acepcións dunha palabra, variantes morfolóxicas e locucións
e frases feitas. Ademais, sinálanse con dobre asterisco (**) formas con maior extensión cá ano-
tada no DCVB, como é o caso de llavò, que tal como salientan os editores ten unha extensión
maior cá das Baleares; e tamén se marcan deste xeito as formas dos etnotextos que no DCVB se
consideran anticuadas ou arcaísmos.

5. Os etnotextos agora publicados constitúen unha excelente contribución para o estudio
da dialectoloxía catalana e asemade un excelente material para todo tipo de traballo descritivo.
O glosario, á parte de contribución a aspectos da gramática, é unha magnífica contribución le-
xicográfica, aínda que sería discutible se non sería mellor editar un glosario completo de todo
o material, especialmente léxico, e non só do que non figura no DGLC. E polo que respecta ós
textos en audio, a súa utilidade e o seu interese son indubidables, sobre todo para o investiga-
dor que queira coñecer como é a fonética e a entoación dos catalanfalantes nas diferentes co-
marcas orientais, e dun xeito especial para os que vivimos moi lonxe do dominio de lingua ca-
talana e o contacto diario que temos con esta lingua é, fundamentalmente, a través da TVC-I
vía satélite.

Parabéns para o profesor Joan Veny, indiscutible mestre da dialectoloxía catalana, e para-
béns para a a profesora Lídia Pons. Agardamos que axiña editen os etnotextos do catalán occi-
dental, que sen dúbida terán o rigor e calidade dos orientais.

FRANCISCO FERNÁNDEZ REI

Universidade de Santiago de Compostela

RAFEL, Joaquim (ed.) (1997): Documents normatius 1962-1996 (amb les novetats del dic-
cionari). Barcelona: IEC, 228 p. (Biblioteca Filològica, XXXII).

El llibre que ressenyem ací aplega en un volum diverses propostes normatives de caire or-
togràfic, morfològic i lèxic que l’IEC havia aprovat durant un període de temps certament llarg
(1962-1996) i que s’havien donat a conéixer abans, en bona part, a través dels Documents de la
Secció Filològica (DocSF) (vol. I [1990], II [1992] i III [1996]). És una bona iniciativa de reunir
en una mateixa obra una sèrie de textos normatius apareguts esparsament: això en facilitarà la
consulta i n’augmentarà l’eficàcia.

Obrin aquest volum, editat a cura de Joaquim Rafel, les «Noves normes ortogràfiques sobre
els noms en -es», aprovades el 7 de febrer de 1984 i publicades per primera volta l’any 1990, dins
els DocSF (I, p. 79-80). El manteniment de grafies en -as del tipus àlias, mecenas o messias no
s’adeia amb un dels trets més característics de la nostra fonètica històrica, ben reflectit en la tra-
dició ortogràfica: el tancament en e (vocal neutra en els parlars orientals) de les aa àtones finals
travades. Bé és veritat que afectava un grup contret de mots (vocables cultes i noms propis d’as-
cendència clàssica i hebrea); representava, però, una certa incoherència dins la convenció or-
togràfica catalana i una excepció més que l’usuari havia d’aprendre.

Hi ha, tot seguit, dos documents més vinculats amb qüestions ortogràfiques: el primer trac-
ta «Sobre la grafia dels mots compostos i prefixats que contenen formants amb una essa inicial
etimològica seguida de consonant»; aquest text és revisió de l’aprovat per la Secció Filològica de
l’IEC el 17 de gener de 1992 i publicat aqueix mateix any dins els DocSF (II, p. 85-96). El segon
document s’ocupa de «L’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició o per
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prefixació»; aquest va ser aprovat el 15 de març de 1996 i es va publicar aqueix any, també, dins
els DocSF (III, p. 22-39).

L’elaboració del DIEC ha estat una bona ocasió per a revisar dues qüestions ortogràfiques
vinculades amb mecanismes fonamentals de producció lèxica (la prefixació i la composició);
són procediments amb un grau de freqüència important en la generació de mots i termes nous,
parcel·la de gran interés en l’actual procés de normalització terminològica i en la difusió del ca-
talà en àmbits de molta influència sobre l’ús de la llengua, com ara els mitjans de comunicació.
Totes les dues qüestions han desvetlat més d’un dubte i, fins i tot, han generat polèmica. Pel que
fa a la primera, podíem trobar, convivint fins i tot dins un mateix municipi, rètols del tipus po-
lisportiu i poliesportiu, o, en un mateix text, aerosquí i aeroesquí. La proposta normativa pro-
va de fer llum, especialment, sobre els casos en què cal introduir una e protètica, terreny no
exempt de dificultats.1

El document sobre l’ús del guionet també està vinculat estretament amb l’objectiu de siste-
matitzar i de simplificar certs aspectes de l’ortografia catalana. Certament, com ja reconeix el
preàmbul del document, «la normativa sobre aquesta qüestió no havia estat resolta fins en aquest
moment d’una manera prou satisfactòria» (p. 19); els guionets, mitjans adreçats, si més no de bon
principi, a facilitar la comunicació escrita, havien esdevingut una font de dubtes i vacil·lacions.
Un recurs gràfic com aquest ha consumit tradicionalment molts d’esforços dels mestres i dels es-
tudiants. Paral·lelament, tot i que la composició havia estat de sempre un mecanisme de genera-
ció lèxica molt productiu, a les hores d’ara s’ha fet cada volta més freqüent; hi deuen haver in-
fluït el llenguatge tècnic i els mitjans de comunicació, sovint sensibles, especialment aquests
darrers, a les modes i a les maneres d’altres llengües. El concepte i la tipologia de mots composts
s’ha enriquit considerablement, i són la qüestió de base sobre què recolza l’escriptura mateixa
d’aquesta mena de mots.

Aquest document simplifica la pràctica seguida fins ara en l’ús del guionet per a escriure
composts i mots prefixats. Hi observem un esforç per regular aqueix ús amb senzillesa i amb ma-
jor precisió, i una reducció de la presència d’aquest element gràfic.2

Tenim en aquest volum un tercer grup de documents centrats en qüestions morfològiques. El
primer (p. 25) inclou dos acords, breus i remarcables, publicats per primera volta l’any 1962 en
el número 3 dels fulls informatius de la Secció Filològica (segons acord pres el 15 de juny de
1962); havia aparegut posteriorment, l’any 1990, en els DocSF (I, p. 77). Aquests acords afecten
l’admissió com a normatives de les formes meua, teua, seua, etc., a la vora de meva, teva, seva,
etc.; i, també, de les formes en -am, -au, del present d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació, i
en -às, -assis, etc., de l’imperfet de subjuntiu d’aqueixa mateixa conjugació. Aquests acords s’a-
diuen amb el caràcter composicional o participatiu que el mateix IEC reconeix per a la normati-
va lingüística, segons la drecera oberta per Fabra (vid. p. 34 d’aquest volum).3

Seguint aqueix mateix enfilall d’acceptació de la diversitat dels parlars catalans, hi ha un
segon document centrat en aspectes morfològics: «Sobre la grafia de la persona 1 del present
d’indicatiu dels verbs a les Illes Balears»; va ser aprovat el 15 de maig de 1992 i es va publi-
car per primera vegada aqueix any en els DocSF (II, p. 97-100). Aquest document s’ocupa dels

RAFEL: «DOCUMENTS NORMATIUS 1962-1996»

1. Hi ha, com reconeix el mateix document, casos «aparentment contradictoris» (p. 16), sobretot,
als ulls de l’usuari mitjà de la llengua; per exemple, cal escriure infrascrit, però sotaescrit o infra-
estructura.

2. Hi ha encara marge per al dubte i algun cas que exigeix la memorització de regles. I és que, al
capdavall, no ens trobem davant una qüestió només formal; com suggeríem adés, convindrà aclarir el
concepte i la tipologia dels mots composts.

3. Siga’ns permés d’expressar la sorpresa que provoca, sobretot (però no exclusivament) des del
País Valencià, el qualificatiu de «més normals» aplicat en el document que comentem (p. 25) a les for-
mes del possessiu del tipus meva.
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problemes gràfics plantejats pel fet que el català de les Illes no prenga cap terminació especí-
fica per a aqueixa persona verbal, llevat d’alguna excepció (ja ressenyada en aquest document,
p. 30), i que mantinga la consonant final del radical. S’hi generen grups consonàntics finals
poc habituals i una diversitat de solucions, segons el radical i la conjugació, que calia siste-
matitzar.4

Sens dubte, és en el tercer document sobre qüestions gramaticals (p. 31-39) on més es pale-
sa la voluntat de continuar i d’aprofundir el caràcter composicional o participatiu de la normati-
va catalana a què hem al·ludit, amprant els qualificatius als redactors d’aquest text. Segons ad-
verteix en una nota el mateix volum, el document conté la versió revisada de la representació de
la flexió verbal de les «Instruccions de maneig del diccionari», incloses en la primera edició del
DIEC. La revisió ha consistit, en primer lloc, en la introducció d’una «Nota prèvia», on es fa ex-
plícita la voluntat integradora que inspira l’acció de l’Institut; i, en segon lloc, en la correcció dels
models verbals publicats en la primera edició del diccionari esmentat.

Hem de congratular-nos que s’hagen incorporat al model normatiu les formes verbals ba-
lears, valencianes i, en part, del català occidental, i de la Catalunya Nord. Com ja havia obser-
vat Fabra mateix (Fabra 1927, ed. de Vallverdú 1980: 171), la variació en la morfologia verbal
és un dels trets més característics del català modern i que, potser, s’avé més malament amb un
model de llengua estàndard que volgués seguir motles unitaristes. Dins el procés (complex i,
fins i tot, avalotat) d’arrelament de la llengua normativa, és fonamental que la gramàtica i el
diccionari incorporen també la diversitat morfològica; si més no, a les hores d’ara, no sembla
que hi haja cap altra possibilitat per a fer eficaç un corpus codificat que ha de ser (i que vol ser-ho)
per a tot el català. Cal tenir present, a més, que la diversitat de solucions en aquest nivell de la
llengua no sol entrebancar la comunicació entre parlants de modalitats diferents; no compro-
met, per tant, la viabilitat del model estàndard, una de les funcions bàsiques del qual és, preci-
sament, garantir la comunicació interdialectal.

Una qüestió, aparentment menor, que havia provocat polèmica i una certa desorientació ha
estat l’ús dels signes d’interrogació i d’admiració. El document aprovat per la SF de l’IEC l’11
de juny de 1995 ha volgut omplir el buit que hi havia en la nostra normativa en aquest tema;
s’havia publicat en els DocSF (III, p. 91-94) i el trobem ara incorporat en el volum que ressen-
yem ací (p. 41-44). Com és sabut, darrerament observàvem com més d’un autor, empreses edi-
torials, manuals d’estil, llibres de text i la premsa tendien a emprar aquests signes tant al final
com al començament de les frases interrogatives i exclamatives. El document de l’IEC proposa
el manteniment «d’allò que certament era un hàbit prou ben establert» (punt 2., p. 43): l’ús dels
signes d’interrogació i d’admiració exclusivament al final de l’oració (punt 3, p. 44); considera
la possibilitat de posar, si més no, el signe d’interrogació al principi quan l’oració és «extrema-
dament llarga i no conté cap element gramatical suggeridor del seu valor interrogatiu» (punt 1,
p. 43).5

JOSEP MARTINES

4. El document descriu perfectament aquest tret de la morfologia verbal de les Illes, com és sa-
but, hereva dels usos de la llengua antiga i coincident, en algun aspecte, amb part del català dels va-
lencians. Sobta una mica, per això, que es referisca en el punt 2 al fet que «Els verbs regulars de les
conjugacions 2 i 3 (purs) no prenen tampoc la terminació -o per a la persona 1» (p. 30); aquesta ter-
minació -o, pròpia del català occidental i del central, només apareix a les Illes, com el mateix docu-
ment adverteix (punt 1.2, p. 30), en casos molt concrets: en «els radicals acabats en -u consonàntica»
(p. ex. enaiguo, adequo).

5. Aquesta mena de signes són, fonamentalment, mitjans que han d’ajudar-nos en la comunica-
ció escrita. Tot i la càrrega simbòlica que comporta l’adopció d’una convenció gràfica o una altra,
sembla que la posició més assenyada en aquesta qüestió no hauria d’oblidar aqueix objectiu pràctic.
Així, per exemple, no és sempre fàcil de preveure quina serà la llargària d’una frase en un text que
ha d’imprimir-se; pensem en factors com el format de lletra, els finals de ratlla o la simple disposi-
ció del text sobre el paper.
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La major part d’aquest volum (p. 45-228) de Documents normatius 1962-1996 està ocupada
pel que arreplega les «Diferències del DIEC respecte del DGLC6 quant a la presentació de les en-
trades i la nomenclatura». Com és sabut, la publicació del diccionari renovat de la llengua cata-
lana ha estat un dels esforços més importants que ha dut a terme darrerament l’IEC. La revisió i
l’ampliació del DGLC era, sens dubte, una veritable necessitat social: la gran diversificació de
l’ús del català havia fet insuficient una obra com aquesta, concebuda ja originalment pel seu mà-
xim inspirador, com a «canemàs» del futur diccionari més complet.7

La publicació del DIEC va moure, sobretot al Principat, discussions que van arribar a tocar l’a-
critud. No és ara el moment d’aturar-nos-hi; tot i així, siga’ns llegut de destacar els aspectes posi-
tius que, a parer nostre, ha tingut aquella polèmica. Hi podem veure un símptoma de la importàn-
cia que han pres en la societat obres que, com els diccionaris, fan un paper referencial: ajuden a
dibuixar la fita entre el bon i el mal ús de la llengua i, al capdavall, ajuden a perfilar la identitat de
la llengua mateixa; són peces claus en el procés constant de construcció de l’idioma. La polèmica
ha oferit, a més, una bona oportunitat per a reflexionar sobre el concepte de diccionari normatiu i
sobre el model de diccionari que necessita una societat com la catalanoparlant, sotmesa a un con-
text de llengües en contacte. Sembla que hem d’avançar cada vegada més vers un diccionari pen-
sat més en la producció lingüística i no sols en la resolució de dubtes puntuals. Això comportarà,
entre altres coses, la diversificació de les vies d’accés a la consulta i l’augment de la informació que
han de fornir aquestes obres (pronúncia, valors semàntics específics i afegits, comportament sintàc-
tic dels mots, morfologia, combinatòries, fraseologia, sinonímia, variació funcional...).

Ens sembla una pensada excel·lent fer explícita quina és l’aportació concreta del DIEC da-
vant el DGLC, i donar-la a conéixer; és un objectiu que s’acompleix amb la publicació d’aquest
document. El lector troba ací la llista de 1) «Modificacions en la representació de les entrades»
(p. 52-88), que inclou «Modificacions en la forma dels mots» (p. 52-65), «Modificacions en la
categoria gramatical dels substantius i dels adjectius» (p. 65-86) i «Modificacions en la categoria
gramatical dels verbs» (p. 86-88); 2) «Supressió d’articles» (p. 88-96), que inclou «Articles su-
primits» (p. 88-93), «Articles substituïts per altres articles» (p. 93) i «Articles integrats en altres
articles» (p. 94-96); i 3) «Addició d’articles» (p. 96-228), que inclou «Articles nous» (p. 96-222)
i «Articles segregats d’altres articles provinents del DGLC» (p. 223-228).

Donar compte detallat d’aquesta llarga sèrie de novetats supera de molt les possibilitats d’u-
na ressenya com aquesta. Parem atenció ací sobre algun aspecte, com ara la modificació de cer-
tes grafies:

Bolig (en comptes de bolitx), d’acord amb la pronúncia sonora dels derivats corresponents.
Calamar, en comptes del singular analògic calamars, trobador en part del català central i, se-

gurament, generat a partir del plural calamarsos (cfr. nusos, reixos).
Cuquello (en comptes de cuquelló), l’única forma d’aquest ornitònim de què tenim notícia

al País Valencià.
Endarrere (en comptes d’endarrera), coherent amb darrere.
Rerecor, rereguarda, reressaga, etc. (en comptes de reracor, reraguarda, rerassaga, etc.),

coherents amb rere.
En la línia de fer concordar la grafia, la fonètica catalana històrica i viva, i, en algun cas, la

morfologia, hi ha també, a la vora dels exemples anteriors, casos com ara:
Càntera (en comptes de càntara).8

Escalemera (en comptes d’escalamera, derivat d’escàlem) i escàlom (en comptes d’escà-
lum; al capdavall, variant d’escàlem a l’estil escàndol o ségol per escàndel o séguel).

RAFEL: «DOCUMENTS NORMATIUS 1962-1996»

6. Diccionari general de la llengua catalana (19542).
7. Badia i Margarit ja es referia en la «Introducció» que obri la primera edició del DIEC (p. XI) a

la gran expectació que va suscitar l’anunci de l’aparició d’aqueixa obra.
8. Ja emprat per Alegre / Lleonart / Veny (1992).
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Faralló (en comptes de farelló)...9

És ben considerable, l’entrada de material lèxic vinculat amb la terminologia específica. La
incorporació d’una representació important d’aquest tipus de mots està justificada per les neces-
sitats de l’usuari d’un diccionari com aquest. El parlant contemporani viu dins un context cultu-
ral en què la terminologia cientificotècnica, almenys de nivell mitjà, no és gens ni mica estranya.
Hi ha, a més, un bon grapat de vocables nous motivats per les novetats socials i materials. L’e-
volució de la societat contemporània exigeix una actualització constant del bagatge lèxic de les
llengües (abatible, aparcament, aparcar, aplic, biquini, bungalou, cablar, cablatge...)

No és menys remarcable la incorporació de material lèxic dels diversos parlars catalans. L’u-
suari trobava en el DGLC absències, a voltes importants, que no col·laboraven gens a la materia-
lització d’aqueixa voluntat integradora de la diversitat, que adés comentàvem, ni al paper refe-
rencial que corresponia a un diccionari general i normatiu de la llengua. Pel que fa a lèxic
valencià, sovint compartit amb altres parlars, especialment el català occidental, cal destacar la in-
corporació d’un volum de vocables important; sense que vulguem ni puguem ser exhaustius ací,
hem de destacar-ne algun, com ara els següents: abadejo; abatoll i abatollar; acatxar; acorar;
acurtar; afaenat; ahuixar; alacrà; albardí; albellatge; alfabeguera;10 alficòs; algepseria i algep-
sot; aliacrà; almanco; alteró; ametla i ametler; apegar; aponar-se; assegador;11 bac, bacada
‘caiguda forta’; bacoreta; bafaner, bafanejar; baila; bajoca, bajocar, bajoqueta; baldador, bal-
dar-se ‘gronxar-se’; baldragues; barxa; basquet ‘caixa per a transportar fruits’; baticul; batidor;
becar; bellota; blaüra, blaürar, blavura; boçar ‘vomitar’; bogamarí; a bondó; bonicària; bo-
rumballa; botijós; brull ‘mató’; busquereta; butoni; butza; cabrerot; cabuderia; caguerada; cal-
cetí; canyaret ‘avalot, embolic’; catxerulo; encabotar-se; encisam; ensobinar-se; entabuixar; es-
garrar ‘esquinçar, estripar’; esguell i esguellar ‘esquinçar, estripar’;12 esguit, esguitar i esguitós;
fato; fiçó; flixar-se i flixat; furro; de gaidó; gatxull; llavador; llepó;13 lligallo; llima ‘llimona’, lli-
mera ‘llimoner’; lloma; llomello; marturi; matalaf, matalafer, matalaferia; milotxa; monyica,
monyicot, monyicotada; motle; murta; naia; nyivit; nyora; òbila; oroneta; palometa ‘papallona’;
pardalada, padaleria; romer ‘romaní; tella; tendur;14 tomell;15 tonya; vetla i derivats; xicó,16 xi-
cona; xona; xorroll; xuplar...

Aquesta mostra il·lustra la diversitat dels materials incorporats: variants formals de mots co-
muns, locucions, mots d’origen hispànic (aragonés o castellà), paraules de vocabulari bàsic i d’al-
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9. Convindria demanar-nos si llebretó, segons proposa el DIEC (en comptes del llebrató del
DGLC), va d’acord amb llebrat ‘llebre petita’ o amb un doble diminutiu sobre llebret (+ ó); cfr. altres
derivats d’aquesta mena en -at: pinatell, llobató (cfr. Colomina 1991 i 1995: 86; Martines 1999a).

10. Sobta que alfàbega, el mot base i variant etimològica, no haja estat incorporada al DIEC.
11. Assagador i assegador ‘camí ramader’ són variants vives al País Valencià; les vacil·lacions

entre a i e, en contextos com aquest, no són infreqüents en català occidental. Hem documentat assaga-
dor en textos valencians del s. XIV (Martines 1999b); la 1a documentació del mot era fins ara del s.
XIX. El DECat proposa la grafia assegador, suposant un origen mossàrab del vocable, a partir d’un lla-
tí *SECUTORIUM; en Martines (1999b) provem de mostrar que probablement no hi ha motius sufi-
cients per a rebutjar un origen àrab del mot (àr. sâqa ‘rereguarda’, d’on el cat. saga i derivats), com ja
havia exposat el DCECH, i que, per tant, potser la grafia més adequada continua sent assagador.

12. Hem observat que esgallar, probablement la forma originària (1a documentació del s. XIV;
Colón 1960) i viva al nord del País Valencià i en tortosí, manté l’entrada pròpia i la definició (‘esber-
lar’) que li atorgava el DGLC; no hi ha cap remissió en el DIEC entre tots els dos articles.

13. Llepó és, a més de ‘llepaire, adulador’ (DIEC), ‘xafarder’ i ‘delator’; un bon equivalent per al
castellà chivato.

14. Bon equivalent de l’espanyol mesa camilla.
15. Sembla que la forma més corrent és, però, tomello; cfr. adés la incorporació de cuquello o

llomello.
16. La variant més corrent i documentada és xicon.
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tres de més específiques, termes més aïnes col·loquials, etc. Hi ha materials que poden ser molt
valuosos per al conjunt de la llengua; poden omplir buits en certs registres i substituir barbaris-
mes: vid. adés, canyaret («Armar un canyaret» ‘muntar un número’), llepó, tendur...

Ha estat motiu de polèmica l’acceptació o el rebuig de mots forasters. En la llista de novetats
del DIEC, hi ha un grapat de vocables d’aqueix tipus: caldo, monyo, matxo, guapo, trago...;17 són
paraules molt arrelades en l’ús popular i males de substituir per equivalents genuïns. No podem ob-
viar la situació de minorització en què encara viu el català: l’exposició intensa a l’espanyol, en la
major part del nostre territori, i, també, al francés o a l’italià, obri les portes a l’entrada en la con-
versa diària d’un gran volum de vocabulari foraster; ens hi tornem a referir més avall. Aquest és un
fenomen d’un abast molt profund, que va més enllà de la simple incorporació de segons quins bar-
barismes. Sense un espai cultural propi, resta ben compromesa la supervivència de qualsevol llen-
gua com a instrument viable i diferenciat per a la conceptualització i la representació del món.

Comptat i debatut, ens trobem, davant un llibre important per a l’arrelament i la difusió de la
normativa catalana. És un exemple de la necessària adequació del procés de codificació a les ne-
cessitats d’ús de la llengua en un període de canvis socials i culturals pregons. Sortosament, el ca-
talà és cada vegada més cosa de tots els catalanoparlants; a mesura que amera els diversos àmbits
d’ús, des dels més formals als més populars, es diversifiquen les necessitats i les exigències dels
parlants. Cal, doncs, que hi haja una comunicació fluïda i més àgil entre les institucions acadè-
miques i aqueix cos social. La codificació és essencialment un procés de construcció constant de
la llengua: l’elaboració, avui i ara, d’un model que ha de perpetuar-se en el futur, sobre els fona-
ments de la tradició.

Els canvis socials i culturals a què ens referim tenen en la nostra societat manifestacions par-
ticulars, de gran importància per al futur de la llengua. Hi ha, d’una banda, els produïts per fenò-
mens universals vinculats amb la mundialització: el desenvolupament tecnològic permet la difu-
sió ràpida i general de les novetats culturals i, per tant, lingüístiques. Hi ha l’exportació fàcil i de
gran abast de les coses i de les maneres de categoritzar-les, de comprendre-les i d’expressar-les
amb paraules.

De l’altra banda, la convivència quotidiana i íntima amb l’espanyol (o amb el francés i l’ita-
lià) ha arribat a assolir graus desconeguts fins ara entre els catalanoparlants; la bilingüització de
la població i la presència massiva d’aqueixes llengües en tots els contextos socials (des del lleu-
re als àmbits formals), condicionen molt directament el model de llengua (col·loquial i formal)
d’ara i, previsiblement, del futur. No som els primers a advertir fenòmens com ara la inseguretat
en l’ús de la pròpia llengua o la naturalització, sobretot en certs grups generacionals i socials, de
solucions lingüístiques que, fins no fa gaire, haurien despertat la sospita dels parlants (vid. Solà
1996: 98 i següents.). Paral·lelament, disposem de mitjans per a difondre el coneixement de la
llengua d’una gran capacitat d’influència; en realitat, els mateixos que han permés la difusió d’al-
tres llengües a casa nostra: el sistema educatiu, els mitjans de comunicació, el cinema, l’esport...

L’objectiu d’acceptació de la diversitat i de convergència progressiva dels parlars catalans
exigeix un aprofundiment en l’esperit, que com hem mostrat, impregna la redacció dels docu-
ments aplegats en aquest volum.

Aquesta realitat tan complexa fa preveure que el corpus normatiu haurà de ser capaç de res-
pondre a una realitat social cada vegada més diversa. Haurà de continuar servint com a referent
per a una tipologia d’usuaris del català progressivament més variada: des dels professionals de la
llengua (traductors, correctors, ensenyants, escriptors, periodistes) a publicistes, polítics, comer-
ciants, empresaris, advocats... Cadascú amb graus de coneixement intuïtiu de l’idioma diversos i
amb necessitats d’ús concretes. Cal, doncs, continuar per la via que ens duga a un corpus norma-
tiu àgil, pràctic, polièdric.

RAFEL: «DOCUMENTS NORMATIUS 1962-1996»

17. Com també ocorre en altres regions de l’idioma, trago conviu al País Valencià amb glop. Com a
equivalent de l’espanyol «Echar un trago», per ací es diu «Fer-se’n una», «Pegar o fer-se un colp o colpet».
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CANOBRIO, Sabina / GENRE, Arturo / MARTINI, Stefano / TELMON, Tullio (ed.) (1997): La len-
go de ma maire. Tradizione e lingua nella Valle Stura di Demonte. Demonte: Comu-
nità Montana Valle Stura di Demonte, 95 p.

La pubblicazione fa parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio linguistico e
culturale delle Valli occitane promosso dalla Comunità Montana Valle Stura di Demonte, con
il contributo della Commissione della Comunità Europee all’Istruzione Formazione e Gio-
ventù, della Regione Piemonte, dell’Università di Torino - Dipartimento di Scienze del Lin-
guaggio.

Il libro documenta le due attività tradizionali della Valle Stura di Demonte: l’allevamento
ovino, un’importante fonte di reddito in particolare per coloro che vivono in Alta Valle, e la rac-
colta delle castagne che, per anni, sono state definite «pane dei poveri» e hanno rappresentato uno
degli alimenti basilari dei montanari.

Linguisticamente le parlate della Valle Stura appartengono alla famiglia occitana che, in
area italiana, continua quella del sud della Francia, e questo volume si presenta come utile stru-
mento per approfondire la conoscenza del patrimonio sia culturale sia linguistico della Valle.

Gli Autori hanno attinto da un corpus realizzato dalle risposte date a un questionario utiliz-
zato come guida per la raccolta e sottoposto agli allievi delle scuole elementari e medie, e dalle
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