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Guillem Calaforra, Paraules, idees i accions. Reflexions «sociològiques» per a lingüistes, València/Barcelona,
1999, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de  l’Abadia de Montserrat, pròleg de Miquel
Nicolàs. 306 pàgines.

Calaforra té el mèrit d’una trajectòria autogestionada. Pel que coneixem, ha emprat amb profit l’alemany que
sap, s’ha preocupat d’obtenir les lectures necessàries de sociologia del coneixement, ha tingut sensibilitat per a
escriptors difícils, ha exercit de traductor, ha mirat de publicar pel seu compte, i un dels resultats ha estat aquesta
compil·lació d’articles de reflexió sociolingüística, o d’anàlisi del discurs, com a ell també li agradaria definir-la.

En bona part, aquest és un dels temes del llibre: l’esforç per trobar un llenguatge, i alhora l’esforç per esmicolar
el llenguatge i els continguts de les disciplines que li són pròximes: la sociologia de la llengua, la filologia, l’assaig,
l’anàlisi de les ideologies. Calaforra ha renunciat al típic estudi d’un cas o a descendir al terreny empíric en què
es mou bona part de la recerca actual. Té massa preguntes per fer-se i ha procurat fer-se-les i contestar-les ací. Té
moltes lectures i admira els clàssics: en la pàgina preliminar invoca Shakespeare, Goethe i Dante. Dins del llibre,
s’ocupa de Joan Fuster i de Lluís V. Aracil. El cas d’Aracil és particular: Calaforra ha hagut d’aconseguir materials
multicopiats, ja que Aracil no els sol lliurar a la impremta. Però Calaforra dedica els agraïments justos als que han
reunit aquests materials, i descarrega més d’una invectiva (que matisa) contra la trajectòria recent de l’exprofessor
valencià. En general, la fúria dialèctica de Calaforra s’interposa en la seua argumentació, que sol ser detallista i
depèn de moltes fonts. Però anem cap als continguts del llibre.

Una introducció de vint pàgines anuncia els temes de la seua compil·lació: l’anàlisi del dir, la sociologia de la
ciència i especialment l’origen epistemològic de la sociolingüística, la noció de discurs aplicada al que es diu sobre
les llengües, les normes d’ús lingüístic, les ideologies i el pensament captiu, i alguns estudis centrats en obres
particulars (Maragall, Fuster, Aracil, J. B. Thompson). Clou el llibre un breu recull de textos de  Milosz, Cioran,
Bateson, Peirce, Foucault i Douglas, i un útil índex onomàstic.

La primera secció («Definicions imperfectes») aborda les vaguetats de quaranta anys d’ús del terme
«sociolingüística» a través de dos estudis perfectament documentats i útils per a qui vulgui conèixer el que s’ha
fet a banda i banda de l’Atlàntic amb les indefinicions teòriques i la urgència de l’empirisme. Si he llegit bé, la
dependència teòrica de la sociologia ha produït (paradoxalment) recerques sense una excessiva preocupació per
una metodologia pròpia. Calaforra repassa, crec que exhaustivament,  les classificacions més emprades, i conclou:
«Si establim una perspectiva rigorosa d’història de les ciències socials i l’apliquem com a criteri per exigir
profunditat teòrica, la sociolingüística ens desapareix de les mans» (pàg. 87).

La segona secció («Analitzant discursos», per què aquest gerundi?) revisa tres temes preciosos: la noció de
substrat de la filologia moderna, els arguments comuns sobre el nom de l’idioma, i la cosificació de les normes d’ús
–i es clou amb un assaig sobre el pensament captiu. En els quatre estudis la solidesa argumentativa de Calaforra
es manifesta. Pel que fa al primer tema, la recerca sociològica va invertir les pressuposicions vitalistes de la noció
filològica de substrat, i ací l’autor treu partit de la inversió posant al descobert les rutines discursives dels defensors
de la noció. Calaforra en aquest punt descendeix a la historia concreta, que és espanyola i en bona part també
catalana –li interessa com, a través d’aquelles rutines discursives, s’inventa el passat, es jerarquitzen les varietats
i es mantenen les tradicions. El segon tema enfoca l’argument d’autoritat (una versió més del manteniment de la
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tradició) a la llum dels pressupòsits científics –i l’objecte d’estudi és, concretament, la unitat nominal de la llengua
catalana. Com abans, l’interès de Calaforra és descobrir els trucs argumentatius, centrats en aquesta ocasió en «les
definicions científiques» i en l’apel·lació als experts. Una addenda de 1998 matisa el «popperianisme» de l’estudi,
i  hi introdueix alhora d’altres crítiques.

El tercer tema, la cosificació de les normes d’ús, pren volada teòrica i s’embranca  amb un problema sociològic
general: l’origen i el significat de les normes sociolingüístiques, tal i com s’accepten en les descripcions dels
estudiosos. Hi ha molt Weber, i hi tornem a trobar l’anàlisi de continguts i la seua apreciació de les paradoxes, junt
amb l’exigència d’una revisió a l’alça de la noció, en funció de la motivació, la creativitat i la intencionalitat. El
quart assaig és una aproximació original al que Calaforra anomena, seguint Czeslaw Milosz, el pensament captiu
(Zniewolony umysl, 1953): cercant els tòpics i l’estructura d’un discurs adaptat extraordinàriament a les
circumstàncies –circumstàncies que dutes a l’extrem són la pròpia causa de l’anorreament del pensament. Les
ramificacions que Calaforra imagina (amb les teories sobre el discurs, amb el sentit comú, amb el fanatisme, amb
idees de Foucault, amb la repressió explícita) són interessants i aclaridores. Podríem dir que es tracta d’un estudi
sobre la presó.

La tercera secció conté quatre treballs sobre autors. Maragall obre la llista, amb una relectura de les seues idees
sobre la la llengua i la comunitat, contrastades (ací ve la sorpresa) amb un text de J. M. Pemán sobre l’obra del poeta
català. Maragall passa la prova de l’adequació als criteris sociolingüístics moderns, però Pemán no: «planteja
conviccions oposades i lectures ben diferents de la qüestió» (pàg. 186), com ara la naturalitat del bilinguisme, la
diferenciació funcional segons les llengües i la consideració del conflicte lingüístic com un «feliç accident
històric». El segon autor és Joan Fuster, que Calaforra també rescata, a partir dels seus compromisos històrics i
literaris, per a la nòmina del pensament sociolingüístic. Interessat com està l’autor del llibre per l’anàlisi ideològica
i la disposició científica, l’aproximació de Fuster als fets socials li encaixa plenament –i ací l’estudi apareix esguitat
d’adjectius laudatoris. El tercer autor és Lluís V. Aracil, de qui repassa la trajectòria sociolingüística, situant-ne
la bibliografia, les creacions teòriques i els avanços discursius. En aquest estudi, el seu descontent amb les posicions
recents d’aquell és paral·lel a la despreocupació per altres aspectes dels interessos intel·lectuals de l’exprofessor
valencià (cosa relativament estranya donada l’orientació ambiciosa del llibre). No es tracta, doncs, d’un estudi
sobre l’obra d’Aracil (d’altra banda impossible, en la mesura que l’autor continua sent prolífic) sinó d’un capítol
de la recepció del seu treball en sociolingüística, amarat d’apreciacions personals, algunes incursions en detalls
particulars sobre el mateix Aracil, relativament poca consideració respecte de la gent que ha continuat treballant
amb ell, adjectius desmesurats (laudatoris i no) i (diria que) ben poca informació sobre les fonts intel·lectuals de
la persona que estudia. El quart autor és J. B. Thompson (Studies in the Theory of the Ideology, 1984), que no
comptava fins ara amb cap comentari o desenvolupament de la seua obra en català, com s’ocupa d’assenyalar
Calaforrra. Thompson és un estudiós de la ideologia en la formació del discurs, i Calaforra el segueix de prop sense
descuidar-se de «pentinar» els enfocaments funcionals i l’anàlisi conversacional (pàgs. 256-260). Ara: de debò
creu Calaforra que «la manca d’una teoria sistemàtica on inserir els conceptes i les anàlisis redueix molt la potència
explicativa d’aquestes metodologies»? És aquest el problema? Un dels resums que fa de Thompson resulta més
clar: (tradueixo) «estudiar la ideologia és estudiar les maneres a través de les quals el significat serveix per a
mantenir les relacions de dominació» (pàg. 262) i més endavant, tot citant Castoriadis, «tot llenguatge és abús de
llenguatge». L’article acaba amb les propostes teòriques de Thompson.
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El to del llibre de Calaforra en moltes ocasions és pretensiós, i sempre és força documentat i crític. El desdeny
no li fa cap bé. La informació que aporta, i les anàlisis, estan estructurades i argumentades. Ens indica per on podria
procedir una sociolingüística o una anàlisi del discurs crítica amb la història i amb les seues produccions –encara
que avui la recerca s’encamini en altres direccions. El seu pensament tendeix al sistema, però en el llibre es
manifesta sobretot una vocació  «foucaultiana». El lector pot disfrutar amb les seues percepcions i les seues ironies,
i aprendre de la seua exigència i la seua precisió. Calaforra mostra un estol de lectures consistent. Encara no som
davant d’un assaig, però la tria dels seus autors preferits ens indica que podríem ser-hi. Cal felicitar-se per l’aparició
d’aquest llibre, estar atent a pròximes aportacions i veure com evolucionen els seus temes.

Amadeu Viana
Universitat de Lleida

Josep Giner, un filòleg modern i compromés

Giner Marco, Josep, Obra filològica (1931-1991). Estudi preliminar, edició crítica i índex a cura d’Antoni
Ferrando, amb la col·laboració de Santi Cortés, València, IIFV, Denes, 1998.

L’esforç personal i professional d’Antoni Ferrando i Santi Cortés i el treball editorial de l’Institut Interuniver-
sitari de Filologia Valenciana i de Comercial Denes ens permeten gaudir de l’obra filològica impresa de Josep Giner
i Marco (1912-1996), fins ara dispersa en revistes i publicacions de difícil accessibilitat, i ara feliçment reunida en
un volum de més de sis-centes pàgines.

Josep Giner, a més d’un dels lingüistes valencians del segle XX millor orientat i capacitat, fou un home generós
i compromés amb la defensa patriòtica de la llengua catalana. Era també un home tenaç, d’una voluntat ferma que
el dugué a véncer totes les dificultats personals i derivades de la situació sociopolítica, i a fer-se, a pesar de tot, amb
una sòlida formació en lingüística. Durant els difícils anys de la postguerra, malgrat les penúries econòmiques del
moment, Giner hagué de suplir la mancança de les biblioteques de València en obres de lingüística amb l’esforç
de la formació d’una biblioteca personal que, com diu Antoni Ferrando, cap als anys 50 era ja la millor biblioteca
filològica del País Valencià.

Com a filòleg, ens ha deixat el seu ensenyament en pràcticament totes les facetes de la nostra llengua: la
gramàtica històrica, l’etimologia, la història de la llengua, la lingüística descriptiva, la normativa, la sociolingüís-
tica, la dialectologia, l’edició de textos i la toponímia, sense oblidar la poètica i la literatura. Format sota el mestratge
de Fabra i de Joan Coromines, i atent sempre a les novetats de la Filologia Romànica, les aportacions lingüístiques
de Josep Giner han influït posteriorment en diversos lexicògrafs, gramàtics i filòlegs, i avui dia són encara
imprescindibles i de plena actualitat. Giner se situa en la tradició dels millors romanistes i comparatistes europeus.
Era conscient que només amb una sòlida formació lingüística romànica es poden realitzar amb solvència estudis
sobre el català, com sobre qualsevol llengua romànica. Això el duu a aportar també dades sobre les altres llengües
romàniques: el portugués, el castellà i els seus dialectes, l’occità, el francés... Com va comunicar en una carta a Joan
Coromines, l’any 1947, tenia en projecte de fer una Gramàtica històrica de les llengües hispàniques, que


