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O corpus de estudo consiste em três amostras, lidas em galego, de um conto tradicional italiano “La 
tramontana e il sole” (o vento do norte e o sol), utilizado pela Associação Internacional de Fonética para 
elucidar sobre as propriedades fonéticas gerais das línguas. As principais variáveis temporais examina-
das foram: velocidade de articulação, número de pausas, nº de intervalos vocálicos e consonânticos. Os 
resultados obtidos permitem afirmar que o galego é uma língua isossilábica, ao contrário do português.

Maria Celeste Augusto, «Em torno da torneira: coisas, nomes, lugares».
Quem diria que um objecto tão simples, a torneira, nos possibilitaria um “passeio” pelo jardim 

zoológico e um périplo “turístico” por muitos recantos românicos, com um “extra” pela Germânia e 
Escandinávia e, até, pela arquitectura!

É o que permite esta aproximação de “semântica motivacional” ao conceito “válvula simples que 
se destina a regular ou deter a saída de um fluido”.

Para isto, a autora também se obrigou a um longo “passeio” pelos atlas linguísticos e outras fontes 
informativas, o que lhe permitiu reunir em três grupos motivacionais as denominações do conceito. 
Apenas refiro os nomes, para os quais é fornecida a sua etimologia, bem como a polissemia de alguns 
deles. Grupo I (zoomórfico): grifo, (mitologia), grua (fêmea do grou), galo e família, carneiro, cabra, 
grilo e bica (fem. de bico). Grupo II (“forma e/ou processo de actuação do dispositivo”): torneira, billa, 
canella e variantes, fausset e chantepleure. Grupo III (“motivação e percurso etimológico questioná-
veis”): jeta/cheta e aixeta.

Trata-se, pois, de uma abordagem muito válida que abre caminho a outros estudos mais completos 
com a inclusão de outros objectos, da mesma área semântica, que podem ser analisados num “tratamen-
to etimológico motivacional”.

Termino com um voto: que a torneira, por onde jorrou este “jacto” de amizade românica, nunca se 
feche...

João saramago
Centro de Linguística da Universidade de Lisboa

argenter, Joan A. / LüdtKe, Jens (ed.) (2020): Manual of catalan Linguistics. Berlin / Boston:  
De Gruyter, 784 p.

Una obra magna hauria de tenir una ressenya magna, però no serà pas aquesta..., perquè vuit pà-
gines no poden estiregassar-se de cap manera per descriure i valorar —de forma representativa, justa i 
argumentada— les esplèndides i atapeïdes 784 pàgines d’aquest manual.

Segurament el primer que cal dir d’aquesta obra és que calia: és oportuna i útil. Continua una tradi-
ció, té precedent il·lustres —se’n parlarà més endavant—1 i contribueix a la difusió i coneixement dels 
estudis lingüístics sobre la llengua catalana.

Presentació
L’obra s’inclou en la sèrie Manuals of Romance Linguistics (MRL), dirigida i editada per Günter 

Holtus i Fernando Sánchez-Miret, que pretén, com diuen en el text de presentació inicial, «offer an ex-
tensive, systematic and state-of-the-art overview of linguistic research in the entire field of present-day 
Romance studies». Un objectiu ben ambiciós, que es concretarà en nombrosos volums (aproximada-

1.  D’entrada, val la pena esmentar, almenys, La linguistique catalane, actes publicades per Antoni Badia i 
Margarit i George Straka, París: Klincksieck, 1973 (en francès), i el Lexikon der Romanistischen Linguistik. Volum 
V, 2, Okzitanisch, Katalanisch, editat per Günter Holtus, Michael Metzeltin i Christian Schmitt, Tübingen: Nie-
meyer, 1991 (amb capítols en castellà, francès i italià). També, però en català, l’Enciclopèdia de la llengua catalana, 
editada per Francesc Vallverdú, Barcelona: Empúries, 2001.

Lluís Payrató

Argenter / Lüdtke: Manual of Catalan Linguistics
441-594
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ment 60, de 400 a 600 pàgines cada un) de dos tipus: o dedicats a una llengua específica (com és el cas 
del volum ressenyat) o a un camp de recerca.

En els agraïments, Joan A. Argenter explica que la gènesi del volum s’ha de situar al 2013, quan els 
editors de la sèrie MRL van proposar a Jens Lüdtke la creació del manual corresponent al català. Al cap 
d’un temps de desenvolupar funcions inicials com a assessor, Argenter s’incorpora al projecte com a 
coeditor. Després de la mort de Jens Lüdtke al gener del 2019, queda com a únic editor.

Descripció dels continguts
En el que ja és pròpiament el primer capítol de l’obra («0 Introduction», p. 1-15), Joan A. Argenter 

explica els trets bàsics, el pla i l’estructura del Manual (p. 1-5), com és lògic. No sembla gaire lògic, en 
canvi, que es dediquin les 3 pàgines següents de la introducció a l’apartat titulat «4 Webs of words: 
translation and literary language. A case in point», ni les gairebé quatre pàgines següents (p. 8-11) a «5 
The Catalan-speaking community». Són apartats que semblen col·locats amb calçador i que no venen al 
cas, el primer perquè —com es comentarà més endavant— és d’un tema que lamentablement no es trac-
ta al manual (estilística o pragmaestilística), i el segon justament pel contrari, perquè és un tema sobre-
tractat al llarg de tot el manual (el sociolingüístic).

En efecte, les absències i els biaixos són —ja es pot avançar— els aspectes més criticables d’aques-
ta obra, i ja queden reflectits a la introducció, que s’acaba amb unes notes referents a l’edició (ortogra-
fia, citacions i llocs de nom) i una bibliografia. S’hi diu que els editors van suggerir que els autors 
adaptessin els textos a les noves normes ortogràfiques, però que pot haver-hi variacions per la seva tria 
«or the lack of comprehensive adjustments by revisers» (p. 11). Sorprèn aquest últim comentari sobretot 
perquè, de fet, l’edició és realment molt neta, i s’hi detecten poquíssimes errates.2

Al capítol 1 Joan F. Mira fa una exposició sobre «Languages, Cultures, Nations: A History of  
Europe» (p. 17-35), i Joan Julià-Muné, de qui lamentem profundament el seu recent traspàs, fa una 
«History of Catalan Linguistics» (p. 37-78). Es tracta de dos capítols necessaris i excel·lents. Expliciten, 
això sí, un dels biaixos —també se’n parlarà més tard com a crítica— de l’obra: l’històric. Arreu del 
llibre domina el vessant històric (o diacrònic, si es vol dir així) sobre l’actual (o sincrònic), i el sociolò-
gic sobre el comunicatiu (o semiòtic).

Els quatre primers epígrafs dels apartats del capítol de Mira desvetllen ja l’interès intrínsec del que 
escriu: «1 A people without a language of its own», «2 Is “speaking” “being”?», «3 On culture and Lan-
guage», «4 Reading and writing: literatura?». En el cas del capítol de Julià, es fa un exercici de síntesi 
més que notable, però és evident que descriure tota la història de la lingüística catalana i la seva situació 
actual en 42 pàgines (incloses 15 de bibliografia i apèndix cronològic) és impossible. El capítol s’hauria 
hagut de dividir i tractar els últims apartats (de lingüística contemporània) com un capítol separat (el 
mateix Julià hauria estat el més indicat segurament per encarregar-se’n, tal com demostra en el text i 
amb la seva visió àmplia i rigorosa alhora). El contrast entre el capítol i el conjunt del volum no és una 
contradicció amb el que s’ha dit abans, però resulta més aviat estrany o absurd: s’hi parla molt d’història 
(de la llengua) i poc d’història de la lingüística catalana (sobretot de l’actual); de més a més, Julià pre-
senta nombroses àrees que després no es tracten. Només una comparació de mostra: el capítol de Julià 
és més breu que cada un dels tres primers dedicats a la morfosintaxi (5.1, 5.2 i 5.3), que sumen 118 pà-
gines (!), o que els dedicats a la història de la llengua o a la sociolingüística.

Acabada aquesta part introductòria, el volum s’estructura en tres grans blocs: «Language Descrip-
tion» (p. 79-434), «Language History» (p. 435-593) i «Catalan Today» (p. 595-750), que es descriuen 
molt sintèticament a continuació.

2.  A les bibliografies, però, s’haurien hagut d’esmentar tots els autors de les obres col·lectives, i no fer ús de 
l’abreviatura et al., adequada només per al text central (i si s’han citat tots els autors primer o es citen al final a la bi-
bliografia).
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Descripció de la llengua
Xavier Lamuela tracta l’ortografia («3 Spelling», p. 81-99), i Nicolau Dols, la fonologia, la fonèti-

ca i l’entonació («4 Phonology, Phonetics, Intonation», p. 101-128). Al marge de la qualitat de les con-
tribucions —que és una constant en tot el volum, i segurament el més destacable— el desequilibri pel 
que fa a l’extensió (i, doncs, a la importància que es dona a cada àrea i a la consegüent imatge de la lin-
güística catalana) torna ara a ser evident. Si l’ortografia requereix 19 pàgines, com es pot encabir tota la 
fonètica, la fonologia i l’entonació en 28? L’entonació catalana, de la qual precisament ja se n’ha fet fins 
i tot un atles, o manuals, estudis dialectals..., s’acaba tractant en a penes quatre pàgines..., en un manual 
de lingüística de 784 pàgines! Amb prou especialistes per fer-ho, no es mereixia un capítol a part? Igual-
ment, s’hauria pogut separar en capítols la fonètica de la fonologia, amb un reconeixement més clar de 
tota la tradició catalana de la fonètica experimental, per una banda (ben recollida en l’article de Julià), i, 
per una altra, de les aportacions a la fonologia (general i internacional) de la fonologia teòrica feta (i que 
s’està fent) des del català, amb noms prou il·lustres i coneguts.

Mar Massanell estrena els capítols de morfosintaxi (5) amb «5.1 Word Classes, Inflectional Cate-
gories and Paradigms» (p. 129-164), i la segueixen Gemma Rigau i Manuel Pérez Saldanya amb «5.2 
The Simple Sentence» (p. 165-210) i «The Complex Sentence» (p. 211-246). Es tracta novament de 
contribucions molt ben exposades i clares. Ara bé, hi ha repeticions que s’haurien hagut d’evitar entre 
els dos capítols, per exemple pel que fa als elements nominals: cf. 5.1 (7) i 5.2 (3), amb informació du-
plicada sobre determinants (articles, demostratius, possessius), pronoms personals —cf. 5.1 (7.4) i 5.2 
(4)—, adjectius —cf. 5.1 (2.1.2) i 5.2— i preposicions (dono la numeració de la manera que considero 
més entenedora; en el manual no és gaire clara). Certament en algun cas el capítol 5.2 aporta informació 
nova respecte del que es deia a 5.1, però es podrien haver evitat repeticions en força aspectes de les clas-
ses de paraules.

Ingo Feldhausen i Xavier Villalba escriuen el capítol següent («5.4 Modality and Information 
Structure: Focus, Dislocation, Interrogative and Exclamatory Sentences», p. 247-269), i Jaume Mateu, 
el que tanca la part de morfosintaxi: «5.5 Lexicalized Syntax: Phraseology» (p. 271-286), centrat en la 
distinció entre unitats idiomàtiques («idioms») i col·locacions («collocations»).

Maria Josep Cuenca és l’autora del capítol següent («6 Pragmatics and Text Linguistics», p. 287-
310). La impossibilitat de resumir unes temàtiques tan àmplies en tan poques pàgines és tan òbvia que 
no cal comentar-la, si de cas la sorpresa ve del fet de dedicar un espai molt reduït a una dimensió ja tan 
estudiada en el panorama lingüístic internacional (De Gruyter té una col·lecció de pragmàtica de tretze 
volums enciclopèdics i una altra de més de vint monografies...). Cuenca salva amb solvència la papereta 
i se centra en diversos temes d’interès: les pressuposicions (i l’article personal), la dixi, les partícules 
modals i els marcadors discursius.

S’obre a continuació la part dedicada al lèxic («7 Lexicon», p. 311-369). Josep Martines és l’autor 
del primer capítol («7.1 Lexicon», p. 311-350), gairebé amb el doble d’extensió que l’anterior, un altre 
exemple clar dels desequilibris del volum, i Jens Lüdtke, l’autor del segon («7.2 Word-Formation»,  
p. 351-369).

La part dedicada a la variació («8 Variation and Varieties», p. 371-434) s’enceta amb un capítol de 
Mar Massanell sobre la variació dialectal («8.1 Dialects», p. 371-396). Sobta també que s’hagi dedicat 
tan poca extensió a un tema tan rellevant, i el mateix es pot dir del capítol següent («8.2 Social and 
Functional Variation in Catalan», p. 397-420), firmat per Miquel Àngel Pradilla. En aquest últim cas 
sobta també que es barregin dos tipus de variació que es podien tractar perfectament per separat, i amb 
unes formes més adequades i representatives dels estudis duts a terme en la lingüística catalana. De la 
mateixa manera que no es barreja diacronia i diatopia, no s’entén per què ara es barregen i minimitzen 
les dimensions diafàsica i diastràctica.

Joan Soler tanca aquest primer bloc de l’obra amb un capítol sobre els corpus («9 Language Corpo-
ra», p. 421-434).
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Història de la llengua
Philip D. Rasico és l’encarregat d’iniciar la part pròpiament històrica («10 Early Medieval Cata-

lan», p. 437-469), seguit per Antoni Ferrando («11 The Growth and Expansion of Catalan (1213-
1516)», p. 471-484). Es tracta de dos capítols bastant diferents pel que fa a l’extensió (el segon, força 
breu), l’orientació del tema (el primer, més decantat cap a la història interna; el segon, centrat gairebé 
exclusivament en l’externa) i el to (el primer, més especialitzat, més divulgatiu el segon).

Miquel Nicolás tracta breument el català modern («12 The Origins of Modern Catalan: Cultural 
and Linguistic Evolution», p. 485-495), i Jenny Brumme la Renaixença («13 Renaixença», p. 497-515), 
un terme que curiosament després apareixerà amb interrogant en el quart epígraf del capítol 16.3

El capítol 14 es titula «Towards Language Institutionalization» (p. 517-560) i es compon de dos 
subcapítols, tots dos firmats per August Rafanell: «14.1 The Language Reform, the Institut d’Estudis 
Catalans and the Work of Pompeu Fabra» (p. 517-543) i «14.2 From Pompeu Fabra to the Present Day: 
Language Change, Hindrance to Corpus and Status Planning» (p. 545-560), molt detallats i amb alguna 
repetició respecte del que s’exposava en el capítol anterior de Brumme (i el de Julià d’història de la lin-
güística, en aquest cas més justificable).

Albert Turull és l’autor d’un capítol sobre onomàstica («15 Onomastics: Personal Names and Place 
Names», p. 561-580), i Montserrat Bacardí i Joaquim Mallafrè, sobre traducció («16 Translation», p. 
581-593). L’últim apartat d’aquest capítol es dedica a les traduccions des del català («8 Translation 
from Catalan», p. 590-591).

catalan Today
Malgrat que el títol d’aquest últim bloc fa pensar més en un llibre de divulgació que no en un manu-

al especialitzat de lingüística, els capítols que el componen són bàsicament de sociolingüística, amb al-
guna píndola de lingüística aplicada (però sense fer servir aquest terme).

Joan A. Argenter enceta aquesta part amb «17 Languages in Contact: A Sociocultural Approach» 
(p. 597-628). Es tracta d’una llarga i detallada contribució, amb la qualitat pròpia d’un especialista en el 
tema. També hi resulta evident el biaix que ja s’ha insinuat més amunt, social i històric. La perspectiva 
triada és lògica, necessària i legítima, però tant com la pregunta que provoca: ¿on és el capítol sobre els 
fenòmens de contacte des de la perspectiva (pròpiament, estrictament, bàsicament...) lingüística? Seria 
tan esperable com l’anterior, però no hi és. La desaparició és flagrant si es té en compte la tradició d’es-
tudis, ben documentada i farcida des de fa segles.

F. Xavier Vila tracta la demografia a «18 Language Demography» (p. 629-648), Eva Pons dedica 
el seu capítol a «19 Language Law and Language Policies» (p. 649-668) i F. Xavier Vila repeteix amb 
«20 Teaching and Learning of Catalan» (p. 669-682).

No se sap molt bé per què —atesa l’absència de capítols sobre retòrica, estilística i varietats funci-
onals—, però a continuació figura el capítol firmat per Oriol Camps i Aina Labèrnia titulat «21 Catalan 
in the Mass Media: The Rise of Stylebooks» (p. 683-692), el més breu del llibre i que s’hauria pogut 
encabir en la part de descripció funcional. Contrasta que s’hi presenti un cas específicament del català 
i molt concret (de to molt local) amb l’inici del següent capítol («22 Terminology and Neology», p. 
693-707), de M. Teresa Cabré i M. Amor Montané, en què les sis primeres pàgines parlen —amb un to 
molt general— del que és la terminologia (i la seva aplicació i evolució). Potser aquestes ambivalènci-
es són inevitables en obres d’aquesta mena, però combinades amb les absències esmentades provo-
quen en el lector —si més no en el recensor— una sensació de laisser faire i de mosaic o trencadís no 
gaire coherent.

Aquesta sensació s’incrementa quan a continuació del que s’ha exposat tornem a la sociolingüística 
més estricta: Emili Boix i Kathryin Woolard tracten les ideologies a «23 Language Ideologies in Soci-
ety» (p. 709-721), i Joan Pujolar la «24 Migration in Catalonia: Language Diversity in the Global Era» 

3.  ¿Què entendrà, un lector que no conegui la polèmica sobre el terme, quan trobi a la p. 584 un epígraf que es 
titula «Renaixença?», sense cap més explicació?
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(p. 723-737). El bloc i el llibre acaben amb el capítol d’August Bover titulat «25 Catalan Worldwide» 
(p. 739-750), en què es fa un repàs de la presència del català més enllà dels Països Catalans, històrica-
ment i actualment, i dels casals, revistes i associacions de catalanística d’arreu del món.

Però què és, la lingüística catalana?
Sembla que al final tornem a l’inici de tot, però aquest últim bloc —i l’últim capítol— fa pensar en 

un tema tan elemental que pot passar inadvertit: què és, exactament, la lingüística catalana? Algú podria 
pensar que no cal definir el terme..., de tan evident que és. Però sovint les coses i els conceptes bàsics 
són molt difícils de definir, de delimitar, o sigui de posar-hi límits. Realment, en el llibre no es defineix, 
el que és la lingüística catalana, i així s’evita un debat (universal) i una duplicitat que porta d’una lin-
güística (antiga) molt nyicris i gairebé sempre confosa amb la gramàtica a unes ciències del llenguatge 
(modernes) molt àmplies i amb orientacions descriptives, teòriques o aplicades molt diverses. Així 
s’amaga o s’oblida, igualment, la polèmica entre una lingüística volguda i pensada com a ciència imma-
nent o independent, i una altra lingüística (inevitable) que, si no és ja pròpiament transversal, com a 
mínim és forçosament interdisciplinària, tant en la dimensió teòrica com en l’aplicada.

En el llibre s’eviten termes com lingüística teòrica o aplicada justament perquè no hi ha cap capítol, 
fora del de Joan Julià, que plantegi què ha estat, què és i que serà la lingüística catalana. I cal dir en ho-
nor seu que, malgrat les poques pàgines de què va disposar, en comparació a d’altres capítols, se’n surt 
molt bé i, amb honestedat i una capacitat de síntesi admirable, repassa amb una visió generosa una pano-
ràmica complexa i diversa. Més enllà del seu capítol, el volum oscil·la molt, massa, i sovint de forma 
inexplicable. De fet, acaba amb una sèrie d’apartats que semblen més propis d’una enciclopèdia de la 
llengua (i la cultura) catalana que no d’un manual de lingüística prototípic i tradicional: «4.1 The ca-
sals: a network of Catalan communities», «4.2 Magazines», «4.3 Radio, TV, Internet and the digital 
world», «4.4 Catalan studies abroad», «4.5 The Institut Ramon Llull» (p. 743-748). La qüestió no seria 
criticable si al costat de tot això apareguessin també les àrees desaparegudes que molts especialistes 
posarien molt més a prop de la lingüística (o almenys a la mateixa distància) que la història, la sociolo-
gia o la divulgació cultural. Em refereixo sobretot a àrees tan variades i extenses com l’anàlisi del dis-
curs o la lingüística aplicada, que en el volum ni es plantegen. O a dominis més concrets i parcials com 
la lingüística computacional (no existeix, en la “lingüística catalana”?), la neurolingüística o la psicolin-
güística, amb aplicacions tan evidents en el nostre entorn i en la nostra història (ensenyament de la 
llengua, logopèdia i trastorns del llenguatge...); també terrenys seculars com la retòrica i l’estilística, o 
recents com la lingüística forènsica, la llengua de signes catalana, etc.4

No s’hi troba res de tipologia, tampoc, i malgrat que sigui contradictori en una col·lecció de roma-
nística, hi ha ben poca lingüística romànica, en tota l’obra. En temàtiques com la variació (sobretot 
funcional), i en camps tan tradicionals com la dialectologia o la lexicografia, el volum dona una imatge 
molt escarransida de la realitat i la història de la lingüística catalana, i aquest és probablement el seu 
defecte principal, perquè fa passar una orientació determinada —historicista, sociològica, i en un segon 
nivell, gramatical— com la principal, i n’oculta d’altres o hi passa de puntetes, com si no es tingués més 
remei que fer-ho (molt de tant en tant) i es fes a disgust.

Tampoc certes escoles lingüístiques actuals queden gens ben representades (ni la cognitiva ni la 
funcional, per exemple), ni s’aborden de ple dos temes que haurien resultat molt interessants i espera-
bles: com s’han integrat en la lingüística catalana les teories predominants arreu i com ha influït la recer-
ca duta a terme en la lingüística catalana en aquestes teories (o, dit d’una altra manera, els fluxos teòrics 
d’importació i exportació).

En definitiva, pel que fa a la selecció temàtica, resulta evident que el volum no sembla gaire amant 
de les novetats i deixa un aire molt clàssic i tradicional (ben comparable a l’editat per Badia i Straka 

4.  No deixa de ser curiós que bastants d’aquests terrenys siguin esmentats explícitament com a signe de mo-
dernitat per Holtus i Sánchez-Miret en la introducció, i que s’anunciï que seran centres temàtics de respectius volums 
de la col·lecció (MRL), al costat de les temàtiques tradicionals de la romanística.
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l’any 1973, derivat del col·loqui de 1968, i esmentat a la nota 1).5 Tal vegada hi té a veure la gran quantitat 
d’autors de capítols relacionats d’una manera o una altra amb l’Institut d’Estudis Catalans, i per tant una 
visió que sovint potser tendeix a coincidir amb la institucional, heretada i que s’entén com a canònica.6

Índex temàtic
Les crítiques anteriors es poden acabar d’exemplificar amb l’índex final, segurament el més fluix 

—utilitzant un eufemisme— del llibre. Un volum com aquest, magnífic en tants aspectes, es mereixia 
un índex molt millor, i per començar doble: un índex de temes i un de noms propis. En aquest últim, no 
costava gaire fer un recull complet dels noms citats, era l’esperable, i no simplement, com s’ha fet, la 
selecció d’uns pocs noms (“importants” segons el criteri del qui l’hagi elaborat). En l’índex temàtic ca-
lia un treball seriós de selecció; no la barreja, a vegades barroera i tot, que s’ha fet. Que hi apareguin 
termes com sardana i sant Jordi (o aquest seria de l’índex de noms propis?) sembla una broma folklòri-
ca..., però esdevé de mal gust quan resulta que no s’hi troben altres termes bàsics (per posar el cas de la 
pragmàtica, exemples com acte de parla, implicatura, cortesia, màximes conversacionals, etc.). Si no 
s’han pogut posar aquests termes, que han generat milers de pàgines en la lingüística convencional, 
¿com es deu argumentar que n’apareguin d’altres com people o patriot/patriotic/patriotism? Si recor-
dem el que ha representat l’estudi de la retòrica durant segles, ¿com pot ser que el terme no aparegui en 
l’índex d’un manual enciclopèdic de lingüística i en canvi trobem politics amb 12 referències? ¿És espe-
rable que l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tingui tantes referències (3) com 
l’atles Lingüístic del Domini català? Verdaguer sí, però Maragall, no? Riba sí, però Carner, no? Etcè-
tera, etcètera.

Valoració final
Tan just com criticar el que no s’ha fet o no s’ha inclòs (i per tant la concepció i les perspectives o 

biaixos de la disciplina), és valorar el que sí que s’ha fet i els aspectes positius de l’obra, que són més 
que evidents i notoris. S’ha dit i repetit al llarg d’aquest text que les contribucions, una per una, demos-
tren una alta qualitat, i aquesta és la virtut principal de l’obra. Al marge que n’hagin quedat fora perso-
nes i personatges il·lustres, i a banda de desequilibris o desproporcions —que sempre depenen de les 
balances de qui jutja—, el cert és que el nivell de les contribucions és molt elevat i la quantitat de feina 
duta a terme molt digna d’elogi, dit sigui pensant en l’editorial, editors i autors. Si a això hi sumem la 
possibilitat i facilitat de trobar una gran varietat d’informacions actualitzades sobre la llengua catalana i 
la seva anàlisi, i a més a més escrites en anglès —obertes doncs a un públic d’especialistes internacio-
nals—, tots els que d’una manera o una altra ens relacionem amb el món de la lingüística catalana ens 
podem alegrar de l’aparició del volum. Per tant, és just i cal fer extensius l’agraïment i la felicitació als 
editors i col·laboradors que l’han fet realitat.

Lluís payrató
Universitat de Barcelona

5.  En aquest volum els camps tractats són els següents: història de la llengua, ortografia i gramàtica, fonètica i 
fonologia, morfosintaxi, lèxic, dialectologia, onomàstica i la situació del català. Les similituds són clares, i encara 
més si s’hi suma la sociolingüística. En canvi, en el volum de Holtus et al. (ed.) (1991), esmentat també a la nota 1, es 
fa més èmfasi en la variació i la selecció és bastant més oberta. També en l’editat per Vallverdú (2001).

6.  Per descomptat, la consideració no s’ha d’entendre en el sentit de possible rebaixa de la qualitat de les con-
tribucions, que ja s’ha remarcat que és molt alta. Ara bé, tenint en compte la quantitat i diversitat dels especialistes de 
què gaudeix la lingüística catalana, més discutible sembla —si més no a ulls del recensor— que alguns autors hagin 
redactat dos capítols (a vegades força diferents) mentre d’altres de reconeguts no hi han participat. En terrenys que 
podien haver estat més ben tractats, per exemple la fonologia, la dialectologia o la lexicografia (entre els “clàssics”), 
la remarca és evident. Com és obvi, les vicissituds de l’elecció dels autors són nombroses, i el comentari no va més 
enllà d’esmentar el fet, sense que s’insinuï que es pressuposa res més.
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