
en una altra, sinó que recorren a les aportacions de la teoria gramatical per explicar millor les dades.
En segon lloc, també es posa èmfasi en el fet que es tracta d’obres col.lectives (l’equip de redacció
de la Grande grammatica italiana di consultazione estava format per 34 membres, el de la Gramá-
tica Descriptiva de la Lengua Española per 73 i el de la Gramàtica del català contemporani per 58)
i que, per tant, ha calgut un esforç important de coordinació entre els continguts dels diferents capí-
tols per tal d’evitar incongruències i contradiccions.
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DIAZ FOUCES, Oscar / GARCÍA GONZÁLEZ, Marta / COSTA CARRERAS, Joan (ed.) (2002): Traducció
i dinàmica sociolingüística. Barcelona: Llibres de l’Índex, 239 p.

No és freqüent trobar-se davant d’un llibre que tracte sobre la relació entre traducció i socio-
lingüística. De fet, la connexió entre les dues disciplines ha estat generalment menystinguda i per
això aquest volum resulta tan innovador com necessari . Es tracta d’una obra col.lectiva que combi-
na aportacions teòriques i alhora estudis de cas i que recull diversos treballs d’un grup de professors
i investigadors de les Facultats de Traducció de la Universitat de Vigo i de la Universitat Pompeu
Fabra.

Hom ha estructurat el llibre en tres seccions consagrades a la relació que s’estableix entre l’a-
nomenada “mediació lingüística” i tres àmbits d’activitats que tenen a veure amb la sociolingüísti-
ca: l’ “agençament lingüístic”, la configuració de l’estàndard i la configuració dels discursos socials.

D’antuvi, el lector troba a faltar una definició o clarificació dels termes que s’empraran al llarg
de l’obra, com ara traducció i mediació lingüística. Per saber que la “traducció” és una de les acti-
vitats compreses en la “mediació lingüística” cal arribar a l’article del professor Diaz Fouces (La
planificació de la mediació lingüística, p. 85-110), inclòs en darrer lloc de la primera secció. Més
greu ens sembla la manca absoluta d’una definició del terme “agençament” que alterna sovint amb
el de “planificació” (i “normalització”). No queda clar si s’usen com a sinònims (com seria lògic, ja
que es tracta d’una importació directa del francés “aménagement” emprat pels sociolingüistes que-
bequesos) o és una part de la planificació (i més concretament, del “corpus”, seguint la clàssica dis-
tinció proposada per Kloss, corresponent al desenvolupament funcional de Haugen).

La primera secció sobre l’agençament lingüístic i la traducció comença amb l’article de Yan-
nick Garcia. L’autora destaca ja des del principi la necessitat de lligar el procés de traducció al seu
context social i ho demostrarà amb el cas d’una llengua que ha sofert un procés de minorització,
com ho és el català. En l’article s’analitza la influència que la traducció ha tingut i està tenint sobre
la normativa del català en tres àmbits d’actuació: la literatura, els mitjans de comunicació i l’em-
presa privada.

L’article de Marta García que també té a veure amb el paper que tenen els mediadors lingüís-
tics en la fixació i codificació de la llengua presenta un magnífic estat de la traducció al/del gallec.
Les diferències entre els dos treballs, l’un sobre el català i l’altre sobre el gallec, dificulta la seva
comparació. D’una banda, en el cas del gallec, les dades provenen, a banda de fonts documentals,
de qüestionaris i entrevistes realitzades a diferents sectors relacionats amb el camp de la traducció.
Per una altra, tot i que ambdós treballs diferencien el sector públic del sector privat, els àmbits ana-
litzats no coincideixen. I, finalment, el grau d’implicació del poder institucional i les conseqüències
que hi tenen en la planificació de la llengua resulta força revelador en el cas de Galícia, mentre que
en el de Catalunya no s’hi entreveuen clarament.

La secció es tanca amb la magnífica i original proposta de Diaz Fouces sobre els elements que
deuria integrar un model de planificació de la mediació lingüística i que es poden agrupar en tres
grans categories segons el tipus de regulació que impliquen: d’accés, d’execució i d’impacte en el
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sistema lingüístic. L’autor aporta, a més d’un programa racional, nombroses idees que ens fan re-
flexionar sobre la importància cabdal de la mediació en les llengües minoritzades. A tall d’exem-
ple, assenyalem el valor simbòlic que té el fet de traduir del català al castellà i, al contrari, el que re-
sulta de fer-ho del castellà al català. En el primer cas, l’objectiu de la traducció no és la
comunicació, ja que tots els parlants del català entenen el castellà, sinó d’establir fronteres simbò-
liques entre els dos grups lingüístics. En el segon, en canvi, es tracta de manifestar una igualtat,
existent o no, entre les dues llengües.

A la segona secció, que tracta sobre la relació entre la configuració de l’estàndard i la media-
ció lingüística, s’inclouen els articles de Jenny Brumme, de Victòria Alsina i de Carlos Garrido. El
treball de Brumme documenta la formació del romanès estàndard, comparable, segons l’autora, al
català i al gallec per les necessitats lingüístiques que comporten processos d’estandardització tar-
dans (adaptar la llengua estàndard a una societat moderna). L’article d’Alsina tracta sobre les difi-
cultats de traslladar a una llengua minoritzada, com el català, textos que reprodueixen la llengua
col.loquial oral en l’original. La traducció d’aquest nivell informal en general és complicada perquè
tota traducció tendeix a estandarditzar i perquè allò que és genuí en l’obra original pot resultar es-
trany i inacceptable en l’obra traduïda. En català, a més, aquest estàndard col.loquial no està fixat
i, per tant, els dubtes i vacil.lacions del traductor augmenten més encara. Aquests dos darrers arti-
cles comparteixen la mateixa feblesa i és que no ens queda gens clar com ha contribuït la traducció
a la formació d’aqueix estàndard, siga d’un tipus (llengua comuna utilitària en el cas del romanès,
seguint la distinció de López del Castillo) o d’un altre (col.loquial). L’article de Garrido, inclòs tam-
bé en aquesta segona secció, presenta l’estat de la traducció científicotècnica en gallec (o gallego-
portugués de Galícia, com també l’anomena l’autor), avalua els efectes que hauria de tenir i propo-
sa succinta però raonadament i coherent les pautes que deuria seguir un programa de traducció
d’aquest tipus de llenguatge especialitzat. L’objectiu final del programa consisteix a promoure i es-
tendre socialment el prestigi del gallec.

Amb el text d’Henrique Peres s’enceta la tercera i última secció del llibre sobre la mediació i
la configuració dels discursos socials. Peres argumenta, partint de la hipòtesi de Sapir-Whorf sobre
la vinculació entre llenguatge i cultura, l’estreta relació que existeix entre la qualitat del discurs tra-
duït en una societat i el seu grau de desenvolupament cultural. L’originalitat de l’article, però, rau
en el fet de qüestionar l’existència dels anomenats universals de la traducció, inherents a tota tra-
ducció, i proposar-ne, en canvi, una altra que ja no seria universal, denominada efecte embut. Per
tant, si la qualitat de les traduccions pot ser controlada i , a més, el seu grau de difusió social sol ser
més elevat que el del discurs no traduït, la planificació de la traducció haurà de tenir, conclou l’au-
tor, una gran incidència en el desenvolupament cultural de la societat.

El següent article, de Joan Miquel, exposa detalladament i il.lustrada el panorama actual de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), analitza el seu impacte en la societat i,
concretament, en les traduccions i les llengües. Ens alerta que el futur de qualsevol llengua de-
pendrà sobretot de la competència dels tècnics i enginyers lingüístics i també dels usuaris. Tot i que
el tema del treball està perfectament documentat (les referències bibliogràfiques estan classificades
temàticament) i extensament explicat, no hem sabut trobar la relació entre aquest article i el títol
d’aquesta secció (la mediació lingüística en la configuració dels discursos socials). La mateixa
mancança podem atribuir-li a l’excel.lent article de Joaquín Sueiro. Això, però, no treu que el tema
tractat, el paper de la traducció i la interpretació de caire religiós durant el període de colonització
espanyola a les illes Filipines, resulte força interessant perquè obre la porta a nous camps d’inves-
tigació. A banda d’una argumentació ben raonada i la presentació d’un corpus documental exhaus-
tiu, l’autor avalua la influència d’aquesta activitat de mediació en la història interna i externa de les
llengües d’aquell país.

Les febleses o mancances que hem pogut fer a determinats treballs es deuen fonamentalment a
la variació de temes analitzats que de vegades no semblen atènyer l’objectiu de la secció, simple-
ment perquè no s’hi correspon amb la finalitat de l’article. La contribució original de l’obra no de-
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cebrà el lector interessat en el camp de la mediació lingüística ni tampoc els sociolingüistes. El lli-
bre suscita moltes qüestions, obre noves línies d’investigació i, sobretot, ens fa reflexionar sobre la
importància cabdal de la mediació lingüística en els processos de normalització lingüística.

Raquel CASESNOVES FERRER

Institut Universitari de Lingüística Aplicada

PEREA, Maria Pilar (2005): Antoni M. Alcover dialectòleg, gramàtic, polemista. Fundació
Germà Colón Domènech / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 399 p. (Col.lecció
Germà Colón d’estudis filològics, 2).

Tenim al davant el segon volum de la col.lecció «Germà Colón d’estudis filològics», iniciada
el 2003 amb un recull d’estudis esparsos de lexicologia del mateix Germà Colón (vegeu-ne la res-
senya, de Montserrat Adam, a Estudis Romànics, XXVII, any 2005).

Antoni M. Alcover és plenament reconegut com el gran dialectòleg català de l’inici del segle XX,
però la seva imatge va acompanyada de les famoses polèmiques amb l’IEC i el distanciament sub-
següent de la institució i dels filòlegs barcelonins. Germà Colón, en el pròleg del llibre que resse-
nyem, recorda que Francesc de B. Moll, amb Un home de combat, del 1962, «llançà el senyal de la
rehabilitació». Moll, afegim-hi, va reconduir la situació amb l’adopció de la normativa fabriana en el
DCVB. No fa gaire l’Institut ha dedicat una jornada a Alcover, n’ha publicat una biografia i ha inclòs
en el seu portal de la xarxa el Diccionari català-valencià-balear, amb la transcripció fonètica actua-
litzada. Coses, aquestes, ben conegudes, però que vénen a tomb per dir que, al segle XXI, la polèmi-
ca entre Alcover i l’IEC fabrià és del tot acabada. Per això és innecessària la justificació de Perea
dient que l’objectiu del llibre és desterrar de manera definitiva la visió d’un Alcover acusat de bos-
querol i de rústic: ningú ja no ho pensa, sinó que, ben al contrari, hom ha situat Alcover al lloc dels
clàssics de la lingüística catalana. Ha passat el període de repòs i distanciament que calia per retro-
bar Alcover sense els malentesos, els prejudicis ni les polèmiques viscerals en què s’havia vist im-
mergit. El llibre l’hem de situar, més aviat, dins del conjunt de les múltiples recerques recents de l’obra
alcoveriana i del seu temps, algunes de les quals van sortir a la llum amb motiu del congrés de Ma-
llorca del 2001 dedicat a Alcover (Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 2003).

Maria Pilar Perea és, d’entre les darreres generacions de filòlegs, qui més ha fet per aprofundir
en els treballs d’Antoni Maria Alcover, i sobretot per facilitar-nos l’accés a obres tan imprescindi-
bles com La flexió verbal en els dialectes catalans —amb un excel.lent treball de compleció i una
nova presentació—, els Quaderns de camp o el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, dis-
ponibles en disc compacte, amb els avantatges que comporta. El format digital es mostra molt ade-
quat en els casos com el d’Alcover, amb una obra lingüística riu —butlletins, dietaris, replegues i
quaderns amb tota mena d’anecdotari que es mescla amb precises dades lingüístiques, veritables ro-
man-fleuve lingüístics. Germà Colón, en el pròleg breu i eficaç a que ja hem al.ludit, en fa esment,
a aquesta feina de Perea, com també als diversos estudis que ha dedicat l’autora a Alcover.

El llibre se centra en tres aspectes que no s’estudien per primera vegada, però sí que es tracten
amb la intenció d’aprofundir-hi a través d’una aproximació detallada i minuciosa. I és això el que,
segons el meu parer, té el llibre de Perea com a valor fonamental: una lectura atenta del dialectòleg
recopilador d’una ingent quantitat d’informació lingüística i amb una percepció alhora molt fina de
les circumstàncies —sociolingüístiques, evolutives, situacionals— que envolten les dades.

El conformen tres parts ben diferenciades: «Antoni M. Alcover i la dialectologia», «Antoni M.
Alcover i la gramàtica» i «Antoni M. Alcover i la polèmica». La primera part conté cinc capítols:
«Les eixides filològiques», «Els quaderns de camp», «El Bolletí del Diccionari de la Llengua Ca-
talana», «La Flexió verbal en els dialectes catalans» i «El Diccionari català-valencià-balear». La se-
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