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El volum ressenyat ofereix un testimoniatge imprescindible per enfocar
el desenvolupament dels estudis sobre la llengua i la literatura catalanes
des del començament del s. XX fins a l’actualitat.

Els editors, Manuel Pérez Saldaña i Rafael Roca, afirmen oportunament
que el mateix principi del s. XX, amb el Primer Congrés Internacional de
Llengua i Literatura Catalana, va començar una època de fort interès pels
estudis del sector, que va experimentar un impuls encara major durant els
anys setanta i vuitanta del segle passat, amb iniciatives estratègiques, com
ara la represa d’aquests estudis a les universitats dels Països Catalans i
estrangeres. En els mateixos anys va jugar un paper decisiu l’AILLC,
l’Associació de Llengua i Literatura Catalanes, que des d’aleshores ha estat
un punt de referència a nivell internacional pel que fa a la promoció i el
desenvolupament dels estudis catalans als Països Catalans i a l’estranger.

Es dedueix fàcilment, doncs, la importància de sintetitzar en un volum
els aspectes i les perspectives més rellevants de la investigació per traçar
una trajectòria clara –quant a la reconstrucció de la història dels estudis
catalans– i encoratjadora –si hom pensa en les recaigudes científiques de
les contribucions presentades– d’aquest impactant fenòmen no tan sols
cultural, sinó també sociocultural i sociopolític, a l’hora de reivindicar un
perfil identitari ric i sempre prometedor de nous avançaments.

Tot això ho demostren, en paraules dels mateixos editors, la vitalitat
que actualment acrediten els estudis de llengua i literatura catalanes, la
varietat d’interessos i d’enfocaments teòrics i la diversitat de procedència
dels investigadors del català, factors que proven l’existència d’una poderosa
xarxa de relacions científiques i de recerca ja consolidades a nivell
internacional, font d’un diàleg constant i productiu, de què aquest llibre
representa una mostra excel·lent.

El volum consta d’una Introducció dels editors (pp. 1-8) i de tres parts,
dedicades a sengles aspectes clau: Cultura i llengua del segle XV al XVIII,
Cent anys de literatura catalana (1859-1959) i Multilingüisme i inter cultu -
ralitat.

Del manuscrit a la paraula digital / From Manuscript to Digital Word.
Estudis de llengua i literatura catalanes / Studies of Catalan Language and
Literature, edited by Manuel Pérez Saldaña and Rafael Roca, Amsterdam,
John Benjamins Publishing Company, IVITRA Research in Linguistics and
Literature 16, 2018, 444 pp.

Veronica ORAZI
Università degli Studi di Torino
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Recensioni

A la primera hi apareixen articles que tracten qüestions de crítica textual
i esclareixen aspectes encara dubtosos, com ara la traducció d’obres
catalanes al castellà, a partir de l’estudi dels textos fons i de la mateixa tasca
del traductor, per exemple analitzant el cas de la versió castellana
quatrecentista del Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs de Jafudà
Bonsenyor (Maria Conca i Josep Guia, pp. 11-35); el rerefons dantesc i les
circumstàncies històriques d’un episodi del Curial i Güelfa (Abel Soler, pp.
36-49), que profunditza en el context polític de l’època i permet esbrinar
elements encara obscurs del text; tres articles que estudien els usos del
català durant l’Edat Moderna: la pervivència i el procés de substitució del
català pel castellà en la llengua administrativa de la documentació de Fraga
(Hèctor Moret i Hugo Sorolla, pp. 50-66); els usos lingüístics de les dones
en l’àmbit social a través de l’anàlisi de l’univers literari femení i, en
particular, dels textos i les llengües a l’esfera monàstica (Verònica Zaragoza
Gómez, pp. 67-93); l’ús de la llengua i el dialecte en la dramatúrgia dels
segles XVI-XIX (Albert Rossich, pp. 94-111); la decadència del clític
adverbial hic durant els segles XV i XVI (Josep E. Ribera, pp. 112-133);
l’estudi de la lexicografia catalana enfocat a través dels textos popularistes
valencians dels segles XVIII i XIX (Joaquim Martí Mestre, pp. 134-155);
i, finalment, clou la primera part del volum una contribució sobre les
relacions entre les manifestacions de l’èpica amb les victòries militars i
l’exaltació cristiana, de Lepant a la Guerra de Successió (Eulàlia Miralles,
pp. 156-175).

La segona part del llibre presenta treballs sobre la producció literària
catalana des de la meitat del segle XIX a la meitat del segle successiu.
Quatre d’aquests analitzen l’ús de la ironia entre el 1900 i el 1939: la ironia
‘tropical’ de Josep Carner, en els articles escrits per l’autor a Costa Rica
durant els anys 1924-1926 i publicats a La veu de Catalunya (Jordi Malé,
pp. 177-190); en la literatura dels anys trenta i en la producció inicial de
Salvador Espriu i, en particular, en alguns dels seus textos narratius
(Patrizio Rigobon, pp. 191-201); en l’avantguarda catalana i en Dalí, el qual
presenta un concepte d’ironia desenvolupat en dos eixos, un clàssic i un
altre modern (Vicent Santamaria de Mingo, pp. 202-215); la ironia com a
estratègia de subversió, tant en la producció de Caterina Albert àlies Víctor
Català com en la de Mercè Rodoreda, amb especial atenció als elements
paratextuals (Maria Àngels Francés, pp. 216-227). Quatre contribucions
més ofereixen, en canvi, una perspectiva d’investigació diferent: l’estudi
de la relació entre identitat i alteritat a partir del dietari Hores angleses de
Ferran Soldevila (Anna Esteve, pp. 228-240); la representació de la guerra
en El carro dels morts de Joan Santamaria com a reflex de fractures
traumàtiques i ideològiques, tant personals com col·lectives (Antoni
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Maestre Brotons, pp. 241-251); el bilingüisme castellà-català en el teatre a
la Barcelona de posguerra, reflex de l’impacte del franquisme, i les etapes
i els factors que influeixen en les tries lingüístiques dels dramaturgs en el
panorama teatral de l’època (Enric Gallén, pp. 252-266); la història textual
d’Incerta glòria de Joan Sales, a través de les seves edicions i traduccions
(Patrizio Rigobon, pp. 267-281).

La tercera part de la miscel·lània, dedicada a l’estudi de la llengua
contemporània, al multilingüisme i la interculturalitat, analitza temes
fonamentals com ara les relacions de la teoria lingüística amb la pràctica
lexicogràfica, aprofitant també els exemples de diccionaris d’altres llengües
(Joaquim Rafel i Fontanals, pp. 285-315); les arrels folklòriques i l’anàlisi
lingüística de les llegendes sobre la Passió de Jesús en la tradició catalana
(Caterina Valriu Llinàs, pp. 316-330); la informatització dels quaderns de
camp que Antoni M. Alcover va recopilar durant els seus viatges (Maria-
Pilar Perea, pp. 331-348); la reflexió sobre els usos lingüístics escrits dels
usuaris dels nous entorns de comunicació digital (Neus Nogué Serrano,
pp. 349-360); les tendències del canvi lingüístic, analiztades a través del
procés de formació de neologismes verbals, mitjançant l’estudi de la
informació recollida per l’Observatori de Neologia de la Universitat
Pompeu Fabra (Mercè Lorente Casafont, pp. 361-379); el comportament
lingüístic declarat de les comunitats al·lògenes en parelles mixtes italo-
catalanes i franco-catalanes, tenint en compte l’encreuament identitari
grupal i les ideologies lingüístiques (Francesc Bernat i Baltrons i Rosa Maria
Torrens Guerrini, pp. 380-394); les actuacions comunicatives i les
representacions ideològiques dels parlants tortosins en una zona de cruïlla
entre el català i l’espanyol i les interferències lingüístiques o les actituds
que se’n deriven (Aurélie Saffroy, pp. 395-404); les possibilitats de revertir
la minorització sociolingüística del català, enfocades a través d’un estudi
de cas a la Valldigna (Àngela Lahosa Enguix, pp. 405-418); i, finalment,
una contribució que ofereix un exercici de disseccionament de la
construcció literària i sociolingüística dels ‘altres catalans’, realitzat tot
aprofitant els personatges de la novel·la Carrer Bolívia de Maria Barbal
(Montse Gatell Pérez, pp. 419-429).

Clou el volum l’Índex toponomàstic (pp. 431-444).
La miscel·lània agrupa un conjunt de contribucions sobre aspectes

especialment rellevants des del punt de vista tant filològic com lingüístic,
des de l’època del manuscrit fins a la paraula digital, que representen una
aportació sòlida i innovadora en el panorama dels estudis catalans actuals;
aportació que segurament contribuirà a l’avanç futur dels estudis catalans
al País i a l’estranger.
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