
tre lèxic, i descriu les aportacions de Colón al Nebrija català, adaptació feta pel pare Gabriel Busa,
del qual comenta la seua pertinença geogràfica. Clou dient que «faig vots perquè la tasca iniciada
pel nostre homenatjat siga continuada pels filòlegs que vindran, per a major honor de la nostra llen-
gua» (p. 91).

El sisè és d’Antoni Ferrando, «Germà Colón i el País Valencià» (p. 93-114). Ferrando conta,
en una primera part, l’activitat de Colón relacionada amb el valencià i l’intercanvi de corres-
pondència amb valencianistes com Nicolau Primitiu o Josep Giner. En una segona part parla dels
reconeixements institucionals i el rearrelament al País que ha tingut Colón des de 1982, convertit en
un referent per la mort del mestre Sanchis Guarner. Esmenta com les afinitats temàtiques van fer
que Colón, a més de mestre, tinguera sempre una relació amical amb una part dels professors va-
lencians de les tres universitats dedicats als estudis de filologia catalana, i la seua entrada en l’IIFV
el 1995. I en una tercera part explica les seues activitats connectades amb el País Valencià, amb el
qual ha anat vinculant-se cada vegada més. Acaba destacant com la seua «obra ha marcat i marca
unes fites importants en la nostra filologia» (p. 113) i posa l’exemple de la superació d’un fantas-
magòric mossàrab del temps de Jaume I. L’article és una història, ben documentada, de totes les ac-
tuacions i de la influència de Colón en la filologia valenciana dels darrers 20 anys.

El setè és el de Josep Massot i Muntaner «Germà Colón, filòleg castellonenc de Basilea» (p.
115-122). Hi explica la seua amistat i la seua comunicació franca i cordial amb Germà, la tasca d’a-
quest en l’AILLC, el paper de Marie-Louise en la seua vida, la constància de Colón que fa que ara
ja jubilat haja mamprés l’edició del vocabulari medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain, i aca-
ba dient que «m’alegro enormement que ara des de València es reconegui també la seva feina de
tota una vida» (p. 122).

El darrer, el huitè, és d’Amadeu-J. Soberanas i Lledó, «Germà Colón Doménech. Esbós bi-
bliogràfic». L’autor, després de repassar la vida de Colón esmenta els títols de la seua obra tant so-
bre el català com sobre l’espanyol, i destaca que Colón és l’únic membre actiu i abnegat del consell
assessor d’«Els Nostres Clàssics», des de 1986, i esmenta dos dels guardons que ha rebut: La Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio (1999) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1985).

En suma, el volum conté una panoràmica prou completa de l’obra, de les aportacions més im-
portants i de la tasca de Colón per la filologia catalana. I és presentat amb una prosa clara i amena, i
feta amb objectivitat a pesar de l’amistat i de la complicitat dels participants, protagonistes també de
moltes de les activitats de Colón. Per tot això, és un llibre molt recomanable per a tots els públics.

Emili CASANOVA

Universitat de València

VENY, Joan (2001): Llengua històrica i llengua estàndard. València: Universitat de València,
268 p. (Col.lecció Biblioteca Lingüística Catalana, 26).

Joan Veny i Clar, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de l’IEC, director
i coeditor de l’ALDC, president del projecte europeu Atlas Linguistique Roman, director del pro-
grama de recerca Scripta i projecció dialectal, autor de llibres bàsics com Els parlars catalans i In-
troducció a la Dialectologia Catalana, mereixedor de nombrosos premis per la seua tasca docent i
investigadora, i sobretot un professor que escolta els seus alumnes i col.legues, que motiva i espe-
rona els recercadors joves, respectat pels seus coneixements lingüístics, per la seua humanitat i per
la seua prudència i objectivitat d’anàlisi, ens ofereix un nou llibre, molt oportú, destinat en una gran
part a establir i aclarir conceptes que, en mans d’apassionats i ideologitzats, es converteixen en una
arma que impedeix el diàleg constructiu i la convivència entre zones de la nostra llengua. Per això
és destacable i significatiu que el llibre, amb doctrina contrastada sempre amb la documentació
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adient, s’edite a València on aquests conceptes s’enterboleixen una mica més per un sentiment de
valenciania molt arrelat i respectable però esbiaixat pel que fa a la llengua. Concretament, el llibre
tracta del concepte de llengua històrica o llengua dels dialectes i del concepte de llengua estàndard
o llengua codificada, i d’altres aspectes que relacionen la dialectologia i els instruments i criteris
d’estandardització. Són deu articles que ja havien estat publicats prèviament en revistes, en actes de
congressos i col.loquis, que formen una unitat i que és convenient poder llegir plegats.

Amb el seu estil clar i directe, minuciós i entenedor, farcit amb molts exemples de tot el terri-
tori lingüístic i de totes les èpoques, que traspuen els seus coneixements pregons i viscuts, ens
mostra molt bé la modernitat de la dialectologia i el seu paper i relació amb la llengua normativa i
estàndard.

Joan Veny, bon dialectòleg, impulsor de la dialectologia moderna catalana, ens demostra, com
en altres obres seues, la vàlua dels estudis dialectològics no només per a la ciència etimològica, per
a estudiar el canvi lingüístic o per a la història de la llengua, sinó també com a punt de referència
per a la codificació ortogràfica de la llengua, com a font de mots genuïns populars per a l’expressió
de significats que poden substituir els barbarismes d’altres zones del domini, com a font de creati-
vitat lèxica on puguin poar els escriptors i com a indici de les relacions entre les zones que confor-
men un mateix domini lingüístic.

I també fa veure com la varietat codificada no és millor que les varietats diatòpiques sinó que
són diferents per la seua funció: la llengua històrica és anterior a l’estàndard, però l’estàndard és ne-
cessària per a la vida cultural d’avui, amb una escola i uns mitjans de comunicació influents. O mos-
tra com la valoració de les varietats dialectals pels seus parlants depèn de factors històrics d’hege-
monia d’un dialecte, de relacions entre els dialectes, però això no contradiu el concepte objectiu de
llengua i dialecte.

Com assenyala el prologuista i editor de l’obra, el professor Antoni Ferrando, en el llibre s’a-
pleguen contribucions bàsiques pel que fa al coneixement de la variació diatòpica de la llengua ca-
talana al llarg de la seua història; l’evolució del fabrisme en relació als problemes específics de cada
una de les grans àrees dialectals; reflexions sobre la necessitat de conjuminar l’adhesió emotiva a
les formes amb què la llengua s’ha manifestat en cada una d’aquestes àrees i l’adhesió intel.lectual
a les convencions que comporta tot registre estàndard.

El mateix Joan Veny ho diu: «Els treballs d’aquest llibre giren tots a l’entorn d’aquestes dues
cares de la llengua, amb el desig de desfer equívocs i aclarir conceptes» (p. 14).

El primer article del volum «Llengua històrica i llengua estàndard» (p. 19-40) és un resum del
que ja explica en la Introducció a la dialectologia catalana, però enfocat ara a aclarir les diferèn-
cies entre llengua històrica i llengua estàndard. Destaca la caracterització doble d’aquest segon con-
cepte, com a estàndard 1 i estàndard 2: l’1 correspondria a la llengua literària dotada de gran varie-
tat estilística, que pot estendre’s per amunt cap a l’arcaisme i el cultisme, i per avall cap al
vulgarisme i el dialectalisme, i estàndard 2 que correspon a la comunicació de massa oral i escrita,
que és la modalitat més neutra, de tots i de ningú, la predominant actualment. Després d’explicar les
diverses alternatives per a la formació d’una llengua codificada, afirma que la idea era «d’integrar
a la cultura els parlants de tots els dialectes a través d’un estàndard enriquit de variants regionals per
tal de suavitzar la distància entre el català col.loquial i el català més formal, més comú, d’un grau
més alt de formalitat» (p. 34). Fa notar el paper de formació lingüística i cultural de l’estàndard i
critica, com el professor Badia i Margarit, la proposta dels llibres d’estil de prioritzar les formes
pròpies del seu territori per damunt d’altres. Acaba amb unes conclusions com sempre molt clares.

El segon, «Scripta i projecció dialectal» (p. 43-57), tracta de la fragmentació de la llengua oral
antiga per sota de l’escrita, gràcies a factors geogràfics, socials, agents històrics i registres culturals.
Presenta unes mostres dialectals de diferents èpoques de tot el territori, una espècie de resum del
seu llibre Dialectologia filològica. Mostra com l’onomàstica conté testimonis riquíssims dels fets
dialectals i esmenta els problemes d’interpretació dialectal davant d’un text: a causa de les fórmu-
les estereotipades, l’extensió d’un tret, la intervenció d’un copista d’un altre lloc, les còpies de ma-
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terials, com passa en els diccionaris, o la polivalència fonètica-grafemàtica. Acaba afirmant que la
dialectologia medieval i postmedieval està en bolquers i ens invita a treballar-la.

En el tercer, «Noves dades sobre la partió català occidental / català oriental» (p. 61-82, mapes
p. 213-218), afig nous trets als proposats el 1978 per a caracteritzar i dividir els dos blocs dialectals.
Concretament, els trets de dimarts/dimats, heura/hedra i llombrígol/melic. Entre altres suggeri-
ments, ens fa veure com en casos de coexistència de variants en grans centres d’al.luvió demogrà-
fic com Barcelona, a més d’una anàlisi de la transmissió de les fonts lexicogràfiques, cal recórrer al
mètode sociolingüístic.

Són remarcables, com en altres ocasions, les metàfores i comparacions literàries que usa: per
exemple, per a fer entenent l’acció limitada de les lleis fonètiques, com: «el corrent del riu no sot-
met totes les fulles que hi han caigut a la mateixa força d’arrossegament» (p. 63).

Joan Veny, és l’autor que millor i més ens ha explicat les propostes de l’IEC pel que fa a l’a-
profitament dels materials dialectològics. En aquest respecte, centrant-se ja més en la relació entre
dialectes i llengua estàndard, ens ofereix altres articles, com «Les varietats geogràfiques i la nor-
mativa» (p. 85-94). Parla, ací, de la codificació i dels dialectes en la normativa i reconeix que el va-
lencià i el balear hi participen escassament, i afirma, molt encertadament, que li «fa l’efecte que Fa-
bra no volia entrar en aquest terreny, tot deixant la responsabilitat a valencians i balears de depurar
les seves respectives modalitats i confluir d’aquesta manera en un tipus de llengua molt afí» (p. 87).
Acompanya el seu article amb una proposta amb exemples dels criteris que Pompeu Fabra devia
utilitzar abans d’acceptar una paraula dialectal com a normativa. En concret, 1) tradicionalitat o do-
cumentació del mot en la llengua antiga; 2) extensió geogràfica; 3) suplència d’un castellanisme (o
mot forà) sense tradició; 4) coherència estructural amb els elements que ja hi figuren; 5) pragma-
tisme, economia, precisió; 6) origen popular; 7) caràcter denotatiu; 8) testimoni literari; 9) redistri-
bució de formes geosinònimes; 10) expressivitat (fonètica i semàntica) i, complementàriament, 11)
el prestigi de la forma, la vigència d’ús i el valor estètic.

Creu que, davant de la lematització, cal donar prioritat com a entrada principal a la forma del
català central davant de l’etimològica. És l’article-guia per a la incorporació de propostes normati-
ves referents al lèxic dels distints territoris.

En el cinquè, «El valencià en la proposta del català estàndard» (p. 95-103), després d’afirmar
que el valencià està poc representat en el Diccionari Fabra, propugna una estratègia matisada sobre
la manera d’estandarditzar el valencià que ens aconsellà Fabra. En concret, coneixedor de l’evolu-
ció de la llengua a València entre el segle XVI i l’actualitat, diu que «cal actuar amb mesura en aquest
recolzament en el valencià del segle XV, en l’elevació del model de llengua per damunt dels parlars
actuals i en la descastellanització, perquè aleshores el distanciament entre llengua col.loquial i llen-
gua estàndard podria ser abismal» (p. 98), ja que a partir del XVI s’han creat nous elements que no
poden ser ignorats per un estàndard flexible i participatiu.

La idea és aconseguir unitat de la llengua i identificació dels usuaris amb els models, però no
uniformitat; i acaba afirmant, molt oportunament, que és bo dinamitzar formes valencianes però
també fer sentir als valencians formes generals.

En els dos següents, «L’alguerès i la llengua estàndard» (p. 105-111) i «El Diccionari català
de l’Alguer, eina d’estandardització» (p. 113-117), Joan Veny, coautor de la normativa de l’IEC per
a l’alguerès, ens ofereix una caracterització d’aquest dialecte i en postula un estàndard inserit en el
del català general, però acceptant els algueresismes més generals i bàsics, alhora que anima els par-
lants d’aquest dialecte a mantindre i usar les formes populars, monument de tots, com arreplega el
diccionari de Josep Sanna, en els àmbits d’ús que corresponga.

El huitè, «Diatopia i llengua estàndard» (p. 119-171), és un article on fa un repàs al paper de la
variable geogràfica en els models de llengua dels principals gramàtics del segle XX. Hi trobem, en-
tre altres, la presència descriptiva dels dialectes en les obres de Fabra, la condemna de l’apitxat, les
velaritzacions i l’imperfet en -ara, -era, -ira del valencià. Mostra com el Diccionari Aguiló és per
a Fabra la gran font d’aprovisionament de materials dialectals de procedència geogràfica diferent
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de la central, i disculpa alguna de les propostes fabrianes errades per l’estat immadur de la dialec-
tologia. Explica per què l’IEC ha eliminat la marca de dialectal, en concret, per estigmatitzadora i
per la visió composicional de la llengua, i com es prioritza una forma sobre altres geosinònimes o
sinònimes afegint-li la definició.

Continua destacant el paper oxigenador de les propostes de Coromines, la doctrina de Francesc
de Borja Moll del polimorfisme convergent, amb acceptació dels elements coherents dins del siste-
ma, rebuig de vulgarismes excepte en els escrits de caire popular, transigent amb els dialectes dins
d’una concepció unitària de la llengua, el mateix que propugnarà Sanchis Guarner, qui en la seua
Gramàtica Valenciana assenyalarà el grau d’acceptabilitat d’un mot, d’una forma, d’una construc-
ció i intentarà integrar els valencianismes en el lèxic general. Acaba esmentant que el nou DIEC ha
introduït més de 1700 nous mots de procedència dialectal, 700 de les Balears —hi afegisc jo—,
quasi 600 del valencià.

En el novè, «El Diccionari de la llengua catalana (1995), una obra actual i integradora» (p.
173-177), explica com el DIEC parteix del Diccionari Fabra, i no és encara el gran diccionari que
vol fer l’IEC. Per això encara es troben a faltar alguns mots. Així i tot, per l’esforç i per l’entrada
de mots d’origen diatòpic, creu que el DIEC «serà una eina apta per a expressar les necessitats de
la vida moderna, dels progressos tecnològics i que permetrà la identificació dels parlants amb la
pròpia llengua. Varietat en la unitat. La part innovada no és tan a prop de la llengua parlada com
voldrien els més audaços ni tan ancorada en el purisme com voldrien els més essencialistes. Una
voluntat d’equilibri plana damunt les seves pàgines» (p. 177).

L’article que tanca el llibre, «Les varietats dialectals i els estudis dialectològics» (p. 181-210),
és una visió de la història de la dialectologia a casa nostra entre 1953 i 1985 on s’explica la meto-
dologia de l’estudi dialectal, les relacions de la dialectologia amb altres ciències, el mètode eti-
mològic, on destaca la necessitat de resseguir la història del mot dins del camp o el sistema on viu.
L’article és també un repàs crític a la bibliografia de la matèria.

Clou el llibre el llistat de la rica bibliografia usada (p. 221-244) i un índex dels 1.527 mots es-
tudiats (p. 247-268).

Tot plegat converteix aquest llibre en un manual adequat per als estudiants universitaris, per als
professors d’ensenyament mitjà, per als tècnics lingüístics i per a qualsevol interessat en la relació,
competències i funcions de la llengua històrica i la llengua estàndard. Una vegada més la «Biblio-
teca Lingüística Catalana» de la Universitat de València aporta un granet més en la formació cultu-
ral i lingüística dels valencians i de tots els que compartim la mateixa llengua, anomenada indistin-
tament des de segles valencià o català.

Emili CASANOVA

Universitat de València

COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra —acostament lin-
güístic als monuments de les lletres catalanes. Barcelona: Fundació Germà Colón Domè-
nech - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 480 p.

Amb el títol De Ramon Llull al Diccionari de Fabra, Germà Colón —reconegut filòleg i ca-
tedràtic emèrit de la Universitat de Basilea— ens ofereix un recull de trenta-tres articles, esdevin-
guts aquí capítols de llibre. Si resseguim el que es detalla a l’índex relatiu a la procedència d’aquests
treballs, podem apreciar que s’havien donat a conèixer bàsicament dins del període 1996-2003 en
revistes, obres miscel.lànies, ponències, etc. La laboriositat de la confecció d’aquests estudis, que es
pot percebre en llegir-los, ens assenyala el ritme de treball certament important que manté l’autor.

El llibre, un volum consistent i de presentació acurada, inaugura la «Col.lecció Germà Colón
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