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MATTHEY, Marinette (éd.) (2001): Le changement linguistique. Évolution, variation, hétéro-
généité. Actes du colloque de Neuchâtel, Université, 2-4 octobre 2000.Institut de Lin-
guistique, Neuchâtel 2001, 432 p. «Travaux neuchâtelois de linguistique, 34 / 35»,
mars/octobre.

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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PASCUAL, José Antonio (2002): La Historia como pretexto. Discurso leído el día 10 de mar-
zo de 2002 en su recepción pública por el Excmo. Sr. Don José Antonio Pascual. Y
contestación del Excmo. Sr. Don Guillermo Rojo. Madrid, Real Academia Española,
104 p.

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-



tol general, poden donar una idea dels camins recorreguts pel prof. Pascual en la seva obra: 1. El
triunfo de nuestros deseos; 2. Cartas de nobleza y ejercicios de ingenio; 3. La etimología al revés:
los nombres propios; 4. Otra forma de etimología al revés: la creación de apelativos; 5. La etimo-
logía como figura literaria; 6. La historia y la lógica del sentido común. Com és habitual en aques-
ta mena d’actes, i en les corresponents publicacions, un acadèmic glossa la figura del nou acadèmic.
No deixa de cridar-nos l’atenció que el prof. Guillermo Rojo, autor de la «Contestación» que com-
pleta el llibre, destaqui de la tasca d’en José Antonio Pascual un recent treball, «significativamente
titulado ‘La idea que Sherlock Holmes se hubiera hecho de los orígenes del español americano’
(2000)» (p. 104).
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PORRAS, Encarna / TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Santalies-
tra y San Quílez. Diputación General de Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida.

SELFA, Moisés (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Campo.Diputación General de
Aragón. Edicions de la Universitat de Lleida.
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Es tracta d’una col.lecció, dirigida pel prof. Javier Terrado Pablo de la Universitat de Lleida, de
reculls toponímics dedicats a localitats d’aquesta comarca en el sentit territorial més extens, que
comprèn àrees lingüístiques diferents: català en la zona oriental i aragonès en les seves variants en
la resta. Aquest fet determina els criteris d’edició, que s’exposen en la presentació del primer vo-
lum: «La ortografía con que aparecen escritos los topónimos no tiene ninguna petensión normativa.
Nuestra ortografía obedece a un fin exclusivamente práctico: que los lectores sepan cómo se pro-
nuncia habitualmente un nombre. Puesto que varía de unos municipios a otros, el autor de cada cua-
derno ha adoptado los criterios que, a su juicio, reflejan mejor la lengua de la zona» (p. 6); criteris
que més aviat són implícits i sense que hi figuri cap notificació fonètica. Per altra banda, en l’arti-
cle de cada topònim a més de la descripció se sol incloure l’etimologia; i també s’inclou a cada obra
els mapes corresponents per a la localització dels topònims.

El vol. 1 recull 197 topònims del municipi de Santa Liestra y San Quílez, de parla aragonesa,
pròxima al català, cosa que determina l’aparició de grafies com Buixeral de la Freta Serena, El, en
què el dígrafix representa el so [ʃ]. El vol. 3 recull 223 topònims del terme de Campo, també de
parla aragonesa pròxima al català, amb topònims com Caixiguereta, La, Faixas, Las, que presenten
el mateix dígraf, més altres com Pllano, El, típicament ribagorçanes, en què pll representa [pʎ]. El
vol. 2 és dedicat al terme d’Arén (forma oficial que es manté al costat de la catalana Areny), de par-
la catalana en la seva varietat ribagorçana, que s’intenta de reflectir en la grafia adoptada, com per
exemple en formes com Pllanells, La o Mesquitas, Lo Lleral de las.

Finalment direm que es tracta d’obres molt oportunes, com tota la col.lecció, pel fet que es trac-
ta d’una comarca que ha patit un fort procés de despoblament, amb el risc consegüent de desapari-
ció de la toponímia tradicional.
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