
El català no tenia prou coneixements de si mateix. Aquest equip l’ha posat al dia. Amb
tota la bibliografia sobre el català, sobre qualsevol altra llengua que ens interessés, i sobre lin-
güística general, que en conjunt ocupa cinquanta pàgines. Les altres gramàtiques del mercat
són selectives, focalitzen els temes i aprofundeixen en uns i no en altres. Aquesta vol ser ex-
haustiva. «El que fem els lingüistes és sistematitzar les intuïcions» que qualsevol parlant pot
tenir, per exemple a propòsit del comportament dels adjectius. Amb els índexs generals d’a-
questa obra (60 pàgines) es pot comparar el català amb qualsevol llengua, amb comoditat; serà
útil a professors d’institut, professionals diversos, assessors...

Ens explica la feinada que han fet entre tots. La triple redacció de cada capítol, entre l’ori-
ginal i les successives revisions; els missatges de correu electrònic que es van arribar a enviar;
els acords sobre terminologia, per aconseguir que l’obra fos entenedora per a un públic amb una
formació mitjana... La feinada de revisió que van fer els quatre directors sobre els textos origi-
nals i sobre les proves de composició. L’agraïment als componedors per la paciència i per l’o-
bra ben feta que n’ha resultat. Destaca la quantitat i la qualitat de la feina, el valor dels col.la-
boradors. Entre els cinquanta-nou que són, n’hi ha de tot el domini lingüístic, i dos de fora. La
majoria són joves... Els agraïments s’allarguen, entusiàstics. Hi entra tothom que ha tingut res
a veure amb l’obra. Regracia també Xavier Folch per la seva generositat i la seva empenta.

«Hem fet això per aquesta llengua: la resta, és cosa dels pedagogs i, sobretot, dels polítics.»
El discurs es descabdella en l’ambient calorós de la sala, i ens fa venir ganes de llegir, de

consultar, d’utilitzar l’obra que ens presenta.
Després parla el President de la Generalitat: «Hi sóc per subratllar la importància d’una

obra com aquesta i la importància que el govern de la Generalitat dóna a la llengua. Hem es-
coltat un discurs excitant, exciting, apassionat. Es nota que és un llibre cuit en un ambient
d’entusiasme. Els vull felicitar per l’obra que han fet.» Fa pensar que el país té potència. A Ca-
talunya hi ha passió per la llengua. «En Solà és un apassionat elevat al cub. Però en Solà no hi
seria sense el públic. Vull ressaltar l’entusiasme d’en Solà i del públic». És una garantia de su-
pervivència. Fent obres d’aquesta categoria, amb aquesta exigència de qualitat, ens situem en
un nivell que ens defensa de la mediocritat i del deixatament. «Això, que, interpretin-ho bé, és
un luxe, és també una necessitat.»

—Vostè, Solà, disfruta molt!
—Home, depèn dels dies!
—Aquesta gormanderia amb què parla fins dels detalls...
Al final, encaixades de mans, felicitacions, abraçades, copes de cava, mirades de satis-

facció i somriures entre els assistents. Tots ens sentim partícips d’aquesta obra, encara que no
hi hàgim posat ni una línia: els que aplaudeixen un quatre de vuit des d’un racó de la plaça
també el viuen com a seu, encara que ni tan sols portin el mocador de la colla que l’ha carre-
gat i descarregat. Però l’aire té una vibració d’una qualitat que fa que tots se sentin un. I
aquesta vegada l’enxaneta no era una criatura espantada. Es va permetre fer l’aleta una bona
estona. [O. C.]

Presentació del Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara.—El dia 19 de se-
tembre de 2002 es feu l’acte de presentació a l’església de Santa Maria de l’impressionant con-
junt romànic de Terrassa del Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara, Terrassa (958-
1207) (Barcelona: Fundació Noguera, 2001). En l’acte, presidit pel senyor Pere Navarro i
Morera, alcalde de Terrassa, hi intervingueren en primer lloc Mn. Josep Pausas, prior de Te-
rrassa, i seguidament Pere Puig i Ustrell, que parlà dels antecedents i l’elaboració de l’edició,
i Joan Soler, que analitzà diversos aspectes de la història del conjunt monumental de Terrassa
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que poden ser reinterpretats a la llum dels documents publicats en aquest diplomatari. Clo-
gueren l’acte les paraules del senyor Marc Mayer, director general de Patrimoni Cultural, i de
Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa.

En el Diplomatari, a càrrec de Pere Puig i Ustrell, Vicenç Ruiz i Gómez i Joan Soler i Ji-
ménez, s’editen 222 documents; l’edició va precedida d’un extens estudi sobre les esglésies de
Sant Pere i Santa Maria d’Ègara i sobre el diplomatari en sí, i es clou amb els índexs habituals.
Cal destacar que aquest és el volum vint-i-quatrè de la col.lecció «Diplomataris» de la Funda-
ció Noguera, que continua així aquesta tasca tan benemèrita i important per al coneixement del
nostre món medieval. [M. R. B. i R.]

Presentació de l’Atles Lingüístic del Domini Català a l’Institut d’Estudis Catalans (21
de març de 2002).—El dijous dia 21 de març de 2002 tingué lloc, a la sala Prat de la Riba de
l’Institut d’Estudis Catalans, la memorable presentació del tan esperat primer volum de l’Atles
Lingüístic del Domini Català, de Joan Veny i Lídia Pons, publicat amb el suport de la Funda-
ció Gas Natural i la Universitat de Barcelona, que ha de constar de 9 volums.

Fa just cinquanta anys que els professors Antoni M. Badia i Margarit i Germà Colón en
van fer conèixer el projecte. Poc després, s’hi va afegir Joan Veny, que n’havia d’esdevenir el
director únic, amb el qual ha col.laborat Lídia Pons a partir de 1964.

La presentació va anar a càrrec del professor Hans Goebl, de la Universitat de Salzburg,
que va fer gran elogi de la tasca duta a terme sobre l’ingent treball de camp realitzat a 190 lo-
calitats del domini català des de 1957 fins a 1978. Badia i Veny van preparar un qüestionari
amb 2.096 preguntes, que eren respostes per l’enquestat en tres o quatre dies. A continuació
Goebl va fer un elogi no menys entusiasta de la tasca de cartografia i d’informatització dels
materials. L’edició de l’obra, de gran format i molt acurada, presenta molts mapes d’una gran
nitidesa, qualitat i bellesa formal. Nou mapes introductoris ofereixen dades sobre la presenta-
ció de l’atles i 179 més són mapes del territori català amb la transcripció fonètica de mots re-
ferits, en aquest primer volum, a temes sobre el cos humà i les malalties. D’altra banda, grà-
cies a la informàtica, s’ha pogut per fi accelerar un treball que, en cas contrari, hauria durat
molt més.

Joan Veny va fer una mica d’història de l’atles, plena de vicissituds de tota mena. Des del
projecte inicial ideat per Badia i Colón el 1952 fins a la realització dels primers treballs de
camp, el 1964, varen transcórrer dotze bons anys. Però l’optimisme no va faltar mai. Veny re-
cordava que, després de la primera enquesta, feta per ell mateix i per Badia a la localitat de
Sant Pere de Ribes, Badia li va dir: «Ànim, Joan, només ens en queden 189!». S’han passat mo-
ments durs, sense rebre cap mena de subvenció, però les enquestes van anar tirant endavant
gràcies a un grapat de col.laboradors desinteressats i engrescats en la bella tasca d’anar per les
nostres terres cercant informadors adequats i idonis, que poguessin respondre a moltes qües-
tions relacionades amb les feines del camp, eines, animals, vegetals, oficis..., és a dir, elements
de la vida patrimonial de la zona enquestada. En general, els informants, homes del camp, in-
tel.ligents i desperts, però no cultes, ja grans i experimentats, gaudien parlant i recordant les
tasques bàsiques que havien omplert la seva vida.

Els primers anys el treball de camp va ser lent, amb força incomoditats materials, que ara
poden semblar impensables: calia agafar el tren, carregar un magnetòfon antic que pesava ca-
torze quilos i un feix de cintes grans lligades amb un cordill, que calia arrossegar fins al taxi
que per fi menava a la localitat desitjada. En alguns pobles no hi havia fonda, i l’alcalde o el
mestre o el capellà adreçava els enquestadors a alguna bona família que els volgués acollir per
uns pocs dies.
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