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Aquest volum reuneix un bon nombre de comunicacions presentades al col.loqui de Neuchâ-
tel esmentat al títol. La intenció dels organitzadors tenia quelcom de repte, en invitar els partici-
pants a prendre en consideració la tensió existent entre el concepte de sistema (puntal de la lin-
güística del segle XX) i els diversos aspectes de canvi (que s’imposen pertot en els nostres dies).
Podem dir que hom ha aconseguit l’objectiu, per tal com els textos aplegats tracten d’evolució, va-
riació i «heterogeneïtat», sempre, però, valorades des del punt de vista de l’estructura que defineix
la llengua. Cal remarcar dues propietats que, recíprocament alienes, caracteritzen el col.loqui: que
la sociolingüística hi té un volum considerable i que hom hi constata una notable atenció a la pers-
pectiva diacrònica. L’anàlisi del canvi hi és feta, a partir d’un cert grup de comunicacions, a dife-
rents nivells: en fonètica i fonologia, en morfosintaxi, en la gramaticalització, en el discurs, en els
locutors-escriptors. D’altra banda, les comunicacions restants hi han estat distribuïdes en els cinc
temes següents: la lingüística històrica, el paper de la «parla» (o el discurs) i el canvi lingüístic,
l’adquisició del llenguatge, la relació entre contactes de llengües i canvi, i les manifestacions del
canvi en els locutors.
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Els que de fa anys seguim la producció escrita del prof. J. A. Pascual, ja estem habituats al seu
to alhora planer i erudit, a la seva original manera de dir les coses, al seu discurs sempre elaborat i
ric en citacions d’altri (des dels clàssics fins als textos més recents, sovint periodístics). Senzillesa
i originalitat que l’autor trasllada als títols de cadascun dels seus treballs. El que ara glossem respon
a aquestes senyes d’identitat bàsiques. Llegit com a discurs d’ingrés a la RAE, l’humanista salmantí
passeja en aquest text per la història de l’espanyol, i més en concret pels viaranys que la reflexió eti-
mològica suscita en àmbits com la literatura i el periodisme, o entre els professionals del món de la
filologia, els etimòlegs. Els epígrafs principals del discurs, no menys originals i elegants que el tí-


