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Albert Bastardas (ed.),
Diversitats. Llengües, espècies i

ecologies. Empúries.

Barcelona, 2004.

E l vertiginós augment del
coneixement ha derivat
en una accentuada espe-

cialització que clou les matèries
en illots inconnexos i imper-
torbables als avenços en altres
camps. És per això que la
transversalitat ha esdevingut
no tan sols una bona notícia,
sinó fins i tot una necessitat.
Sense ser una absoluta raresa,
els estudis interdisciplinaris
tampoc abunden. La seva in-
fluència és, però, cada vegada
més gran i compta amb actius
tan remarcables com ara l’obra
del premi Nobel de química Il-
ya Prigorine i l’activitat de
l’Institut de Santa Fe, un privi-
legiat laboratori nord-americà
on debaten científics de dife-
rents disciplines, entre els que
hi ha premis Nobel, com el físic
Murray Gell-Mann, cofundador
de l’Institut i autor del notabi-
líssim El quark i el jaguar (tra-
ducció castellana a Tusquets). A
Catalunya l’exercici transdisci-
plinari ha comptat amb el su-
port del KRTU, una plataforma
liderada per Vicenç Altaió per
facilitar la trobada entre intel-
lectuals de diverses disciplines,
i de la col·lecció Metatemas, de
Tusquets, amb direcció de Jorge
Wagensberg.

L’obra que presentem té per
objectiu trasplantar al camp de
la lingüística idees provinents
del món de la biologia per
construir una ecologia socio-
cultural. El llibre, coordinat per
Albert Bastardas i centrat en
l’anàlisi i promoció de la diver-

sitat lingüística, té el seu origen
en la jornada que amb el títol
de Bio/linguodiversitat: similituds i
diferències va organitzar el Cen-
tre Universitari de Sociolingü-
ística i Comunicació de la UB.
L’assaig reuneix, aplicades a la
lingüística, nocions formulades
des de les diverses perspectives
que en els últims anys han co-
incidit a definir un nou llen-
guatge per comprendre la
complexitat dels sistemes vius.
La visió sistèmica de Fritjof Ca-
pra, la idea de consiliència
d’Edward O. Wilson, la teoria
de l’autopoesi d’Humberto Ma-
turana i la noció de complexi-
tat d’Edgar Morin són alguns
dels arguments que delimiten
aquestes Diversitats. L’enfoca-
ment ecològic permet desco-
brir en els objectes lingüístics
entitats interrelacionades mul-
tidimensionalment amb el seu
context d’existència. És així
com descobrim que més que
llengües, el que hi ha, tal com
subratlla Bastardas, és un llen-
guar incessant que remarca la
dinamicitat d’uns objectes que
ens havíem acostumat a pensar
de manera estàtica. L’obra, a
més del capítol introductori de
Bastardas (en què formula un
veritable programa d’investiga-
ció transdisciplinària), recull
les aportacions de l’antropòleg
Claudi Esteve Fabregat, l’antro-
pòloga lingüística Carme Ju-
nyent, el lingüista Joan A. Ar-
genter, l’ecòleg Jaume Terradas
i el filòsof J.M. Terricabras. Són
les diverses perspectives que,
des de la diversitat cultural fins
a la lingüística genètica, con-
tribueixen a considerar, tot se-
guint de prop el marc teòric
traçat per l’ecologia a propòsit
de la biodiversitat, el present i
futur de la diversitat lingüística
davant el repte que representa
la globalització.
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Joandomènec Ros és catedràtic d’ecologia i rector de la Universitat Catalana d’Estiu
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Joandomènec Ros, El segle de
l’ecologia. Els problemes del medi

ambient (i algunes solucions).
Bromera. Alzira, 2004.

E l segle XX ha estat també
el segle de l’ecologia.
D’una banda, pel sorgi-

ment i auge de l’ecologia en
tant que ciència; d’altra banda,
per la presa de consciència de
la seva degradació i per l’a-
dopció de les primeres mesu-
res conservacionistes que in-
tenten evitar-la. Hi feia refe-
rència Joandomènec Ros, cate-
dràtic d’ecologia i rector de la
Universitat Catalana d’Estiu,
en un article publicat en el
suplement Ciència i Medi Ambi-
ent de l’AVUI que ara serveix de
presentació al seu darrer llibre.
L’obra acull textos majoritàri-
ament publicats prèviament
en diaris, revistes i llibres col-
lectius, encara que tots han
estat convenientment reescrits
i, quan fa al cas, ampliats per a
l’ocasió. Ros ofereix els seus

arguments amb voluntat divul-
gadora i també amb la decisió
de denunciar situacions anò-
males però tan sovint repetides.
L’accelerada producció de dei-
xalles, el canvi climàtic, la con-
taminació i la protecció de la
biodiversitat són alguns dels
temes que l’autor examina en
un llibre que ha estat preparat
pensant sobretot en el ciutadà
sensibilitzat respecte al medi
ambient. Clou el volum un ex-
cel·lent text dedicat a Ramon
Margalef, mestre d’ecòlegs i
també, com subratlla Ros,
d’ecologistes.
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Daniel C. Dennett,
La evolución de la libertad.

Traducció de Ramón Vilà.
Paidós. Barcelona, 2004.

D aniel Dennett, catedrà-
tic de filosofia i director
del Centre d’Estudis

Cognitius de la Universitat de
Tufts, és un filòsof particular.
En els seus llibres, més enllà

de les inevitables referències a
Aristòtil i Kant, tan freqüents
en altres membres de la seva
professió, recorre amb abun-
dància a les aportacions de la
psicologia, la neurociència
cognitiva i la biologia evoluti-
va. De fet, la teoria evolutiva
ha estat un tema que Dennett
ha tractat profusament en lli-
bres anteriors, com Darwin’s
Dangerous Idea –traduït al cas-
tellà com La peligrosa idea de
Darwin– i que ara reprèn a La
evolución de la libertad. En
aquest assaig, farcit d’origi-
nals arguments i un extens
seguiment dels avenços cien-
tífics, Dennett ofereix una re-
flexió naturalista sobre la lli-
bertat i la responsabilitat
moral que aspira a posar punt
i final a les tradicionals dis-
putes entre llibertat i deter-
minisme i a la necessitat de
fonamentar la llibertat hu-
mana en misteriosos princi-
pis metafísics. La llibertat,
afirma Dennett, és tan real
com la resta d’elements de la
biosfera i, com tots, és també
el producte del llarg camí de
l’evolució.

Reflexions sobre el conflicte
lingüístic valencià
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Miquel Àngel Pradilla,
El laberint valencià. Onada

Edicions. Benicarló, 2004.

M
iquel Àngel Pradi-
lla, valencià de
Rossell (Baix Ma-
estrat) i professor
de la Universitat

Rovira i Virgili, és un dels més
lúcids analistes amb què
compta el panorama sociolin-
güístic català actual. Bona pro-
va d’això són els quatre exten-
sos articles que arreplega en
aquest llibre que porta com a
subtítol Apunts per a una socio-
lingüística del conflicte, que vol
posar a l’abast del gran públic
un conjunt de reflexions al
voltant del conflicte instal·lat de
manera crònica “en l’ecosiste-
ma comunicatiu valencià”.

El primer dels articles, El se-
cessionisme lingüístic valencià, se-
gueix la línia d’estudi de Joan
Fuster, Lluís Aracil i sobretot
R.L. Ninyoles, que el 1969 pu-

blicava el llibre Conflicte lingüístic
valencià, en què feia una anàlisi
que Pradilla considera encara
molt actual, segons el qual la
dicotomia valencià-català era
un subterfugi per amagar la
veritable confrontació entre va-
lencià i castellà. En aquest arti-
cle fa també una síntesi de la
història del conflicte lingüístic
valencià des dels anys de la
Transició, centrant-se en el fe-
nomen de l’anomenat blaveris-
me, fins a arribar al pacte lin-
güístic signat pel PP i el PSOE,
per acabar amb una anàlisi del
que van significar les Normes
Ortogràfiques de Castelló i el
record de les paraules del pro-
fessor Manuel Sanchis Guarner,
que va afirmar que “al País Va-

lencià el dilema no és fabrisme
o antifabrisme, el dilema és fa-
brisme o caos”.

El segon article, La política
lingüística contemporània al País
Valencià, té l’objectiu d’avaluar
la política lingüístico-cultural
del govern valencià des del
1995, en què el PP governa la
Generalitat Valenciana, i el
presenta com a model de con-
traplanificació lingüística, fa
una caracterització de la situa-
ció que hereta, una enumeració
de les seves intervencions i l’a-
valuació de les conseqüències
que es desprenen del seu go-
vern, seguint els referents d’ex-
perts en planificació lingüística
com ara R.L. Cooper, C. Eas-
man, M.J. Azurmendi i H. Klos.

Policentrisme normatiu: una no-
va conjuntura estandarditzadora
per a la llengua catalana? és el
tercer article del llibre. L’objec-
tiu d’aquest treball es analitzar
les diferents actuacions lin-
güístiques de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, nou ens
de referència normativa per al
País Valencià. El professor Pra-
dilla demana un debat social
entorn de l’actuació d’aquest
nou organisme, “buc insígnia
del pacte lingüístic”, que sem-
bla que tendeix cap a una co-
dificació “exonormativa autò-
noma”, amb el perill de caure
en posicionaments lingüístics
suïcides.

En l’últim article, L’establi-
ment de la comunitat (socio)lingüís-

tica catalana. Un repte en el marc de
la globalització, tracta de consta-
tar la fatalitat que suposa per al
futur de la llengua catalana
l’absència d’una autèntica co-
munitat sociolingüística a con-
seqüència de tendències centrí-
fugues que en torpedinen la
consolidació, com el blaverisme
al País Valencià i el gonellisme a
les Illes. Com a antídot d’a-
quests fenòmens proposa l’al-
ternativa de la comunitat lin-
güística, tot seguint les apor-
tacions fetes per R. Le Page, W.
Labov, J. Gumperz, J. Fishman
i M. Pueyo. I ens recorda que
ens trobem en un nou esce-
nari en què les antigues fron-
teres políticoadministratives
són esborrades per les noves
tecnologies, que les adapten a
una lògica de mercat. I això
ens omple de possibilitats pe-
rò també d’incerteses. El labe-
rint valencià és una aguda i
suggeridora aportació al debat
social sobre l’etern conflicte
lingüístic valencià, que ha de
contribuir a cercar el necessa-
ri camí de sortida a tan com-
plex laberint.


