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guns seguidors de Pompeu Fabra
atribuint-los de ser més «fabristes
que Fabra» perquè amb una mena
de presentació detallista i esquifida
de la seva obra, que de vegades es-
campava interpretacions que res-
tringien molt les opcions que de-
liberadament Fabra havia deixat
obertes, n’acabaven fent, sense vo-
ler, una mena de caricatura que
n’ocultava la veritable dimensió in-
tel.lectual i científica.

La publicació d’aquests volums
ens ajuda a restituir, sense elogis
desmesurats i sense reduccionismes
injustificats, l’esplèndida realitat

d’una obra científica singular i ma-
gistral, que ha tingut continuïtat en
la tasca de Joan Coromines, de
Francesc de B. Moll, de Manuel
Sanchis Guarner, de Josep M. de
Casacuberta, d’Antoni M. Badia i
Margarit i de l’escola sorgida a les
universitats catalanes i d’altres paï-
sos a partir del restabliment o la
creació de departaments especialit-
zats en la recerca i l’ensenyament
superior de la llengua catalana. Ce-
lebrem-ho.

Carles Duarte

Maria Àngels Diéguez Seguí, El Llibre de Cort de Justícia de València
(1279-1321). Estudi lingüístic, Alacant-Barcelona, Institut Universitari
de Filologia Valenciana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001,
476 pàgines, isbn 84-8415-296-0.

La filologia valenciana viu una
etapa excel.lent perquè després de
les grans figures que han dominat el
segle xx (Manuel Sanchis Guarner,
Germà Colón,...) les universitats va-
lencianes estan vivint un rellança-
ment dels estudis lingüístics que l’o-
bra de Maria Àngels Diéguez
confirma. 

Al pròleg del llibre, el professor
Jordi Colomina valora encertada-
ment la importància que els investi-
gadors s’ocupin d’analitzar els tex-
tos utilitaris antics perquè ens
mostren una realitat lingüística més

propera a la quotidiana de l’època
que la que apareix als escrits litera-
ris. Maria Àngels Diéguez ens dóna
a conèixer en aquesta ocasió un tre-
ball científic minuciós i exigent, que
és una part d’una brillant tesi docto-
ral. La recerca de la professora Dié-
guez s’adreça a analitzar un moment
clau en el procés de configuració del
català. Els documents que examina
són contemporanis de Ramon Llull
i per la seva naturalesa (vendes i
penyores, denúncies i demandes cri-
minals, testimonis populars en cau-
ses criminals, cartes,...) ens perme-
ten adquirir una visió prou rica i
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matisada del català d’aquell període
a la ciutat de València i ens són va-
luosos per confirmar l’antiguitat
d’alguns trets fonètics, morfològics
o lèxics característics del valencià.
L’esforç d’exhaustivitat de l’estudi
emprès per Diéguez inclou des dels
noms propis, que ens ofereixen la
possibilitat de conèixer els noms i
cognoms de l’època —hi veiem els
d’origen català, els d’origen ara-
gonès, navarrès i castellà, els d’ori-
gen occità i també els jueus i
àrabs—, fins al lèxic, passant per la
fonètica i la morfosintaxi. 

La professora Diéguez hi destaca

amb raó els «molts punts en comú»
que el Llibre de Cort de Justícia de
València presenta amb els Furs de
València, el Llibre de Cort de Cocen-
taina i el Llibre de les Costums de
Tortosa. En definitiva, ens trobem
davant d’una obra modèlica, de re-
ferència, plantejada i realitzada amb
ambició i amb rigor científic, que
representa una aportació d’un in-
terès excepcional que ha d’incidir
en un aprofundiment dels coneixe-
ments sobre el català medieval i l’e-
volució històrica i les varietats terri-
torials de la nostra llengua.

Carles Duarte

Francesc Ruiz i San Pascual, Rosa Sanz i Ribelles, Jordi Solé i Camar-
dons, Diccionari de sociolingüística, «Sèrie Diccionaris Temàtics», En-
ciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001, 328 pàgs.

L’aparició d’aquest Diccionari de
sociolingüística marcarà una fita en
aquest camp. És el primer dicciona-
ri d’aquesta especialitat que es pu-
blica en cap llengua i està previst
que vegi la llum aviat en altres idio-
mes. «És un invent català que pot
sortir perfectament de les nostres
fronteres» afirmen els seus autors.
Tots tres havien col.laborat ja en l’o-
bra Història social i política de la
llengua catalana (Tres i Quatre,
València, 1996). D’altra banda, Jor-
di Solé i Camardons ha publicat
simultàniament El políedre sociolin-
güístic. Una iniciació a la sociolin-
güística del conflicte (Tres i Quatre,

València, 2001), i recentment una
edició actualitzada del seu manual,
convertit ja en un clàssic, Sociolin-
güística per a joves (Biblària, 2000).

Efectivament, el Diccionari de so-
ciolingüística és una recopilació úni-
ca i extraordinàriament interessant,
perquè no es limita a una simple in-
formació anodina sobre la paraula
que busquem, sinó que s’arrisca a
fer valoracions documentades des
d’una perspectiva conscientment
ecolingüística, és a dir, afavoridora
de la diversitat i convivència de les
llengües. És una perspectiva empa-
rentada amb la que s’exposa a la
Declaració Universal de Drets Lin-


