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el plural cerva pot haver atret el femení singular. Així que, bé perquè era present en algun comentari a Boeci, bé
per una seva espontania amplificatio, gens estranya, em sembla que, per aquestes parelles i sobretot el detall del
cérvol, ens hauríem de referir al de consolatione i no pas a Lo somni, el coneixement del qual queda per demostrar.

Aquestes puntuals, i massa elaborades, crítiques, no minven de cap de les maneres l’absoluta qualitat del treball
de Martos i ens deixen albirar un bon futur a un jove estudiós que, després de nombrosos articles, ha sabut superar
la prova d’un assaig, notable per la dificultat del tema i la complexitat de l’anàlisi.

STEFANO MARIA CINGOLANI

Jaume MACIÀ GUILÀ, Joan SOLÀ (ed.), La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari. Propostes
pràctiques, Barcelona: Editorial Graó, 2000.

Qualsevol disciplina científica requereix l’establiment d’un conjunt de termes, definits amb rigor i amb
precisió, que designin els conceptes –fonamentals i secundaris– en què aquesta ciència es fonamenta. En contrast
amb la terminologia fixada que presenten algunes àrees del coneixement, la lingüística és una de les ciències on
els termes que denominen certs aspectes i fenòmens de les diverses branques que la componen manifesten més
canvis de nomenclatura. Aquesta vacil·lació és una mostra d’una consolidació terminològica deficient, que ha estat
provocada en general per l’absorció indiscriminada dels termes dels diferents models que s’han succeït al llarg de
la història: des de la tradició gramatical grecollatina fins als models teòrics del segle XX, els quals han introduït,
al seu torn, un esplet de neologismes i d’anglicismes. La terminologia que s’usa a les aules, fruit sovint de
l’adscripció més o menys conscient a un determinat model teòric, pot ser ben poc transparent, com ara el terme
“suplement”, d’Emilio Alarcos, que designa el “complement de règim verbal” –conegut també com a “comple-
ment preposicional”.

D’altra banda, les pluralitats i deficiències terminològiques també s’expliquen a causa d’un desenvolupament
insuficient de les disciplines, la qual cosa justifica la dicotomia tradicional entre les ciències i les lletres. El cert
és que si la vacil·lació terminològica tingués lloc en les àrees del coneixement tradicionalment anomenades de
“ciències” –pensem, per posar un exemple, en la medicina–, de ben segur que es generarien problemes importants
d’intercomunicació i es buscaria una solució única precisament en uns moments en què la globalització –per a bé
o per a mal– uniformitza els contactes a través de l’homogeneïtzació més o menys sistemàtica d’usos i de costums.
Addicionalment, el conflicte terminològic s’incrementa no sols perquè la denominació d’un mateix concepte varia
en els diversos manuals i es materialitza en una dispersió terminològica en les classes de llengua –i l’ensenyament
de la llengua catalana, juntament amb el d’altres llengües incloses en els currículums educatius (el castellà, l’anglès
o el francès), no és una excepció–, sinó també perquè la intervenció del centre docent o dels ensenyants pot agreujar
encara l’esmentada vacil·lació. Cal tenir en compte que la qualitat del professorat, deixant de banda ara els encertats
raonaments de Toni Sala1 quant a les dificultats (indisciplina, manca de suport institucional i dels pares) que

1.- Petita crònica d’un professor de secundària, Barcelona: Edicions 62.
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experimenta en l’activitat educativa, depèn de la solidesa de la seva formació acadèmica i de l’actualització
periòdica dels seus coneixements.

Aquesta reflexió preliminar serveix per justificar un llibre de les característiques que ressenyem. Es tracta d’una
obra que pretén de detectar les incoherències d’ús pel que fa als termes lingüístics i gramaticals, i d’oferir propostes
d’unitat i d’estabilitat terminològiques en diversos àmbits de la lingüística, amb la finalitat que s’estableixi una
denominació conceptual adequada que es fonamenti en un marc teòric sòlid i coherent.

El volum, que recull les ponències del cicle La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari. Propostes
didàctiques, que tingué lloc durant la tardor de 1999 dins el Pla de Formació del Professorat del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’adreça al professorat d’ensenyament secundari, per bé que la
lectura també és recomanable al professorat universitari, que esdevé precisament el mentor potencial de l’alumnat
de secundària, que ha viscut –i viu– aquest desconcert terminològic. Els autors dels treballs, amb la finalitat de casar
ambdues perspectives, provenen dels ensenyaments secundari i universitari. L’examen que resulta de les diverses
qüestions de terminologia lingüística aplicades a secundària es materialitza a través de nou treballs que prenen en
consideració disciplines tan diverses com la sociolingüística, la normativa, la fonètica i la fonologia, l’anàlisi del
discurs, la morfologia i la sintaxi. Aquesta diversitat de disciplines s’explica a causa de la introducció necessària
i progressiva de noves àrees i de noves perspectives en l’estudi dels fenòmens lingüístics: la lingüística textual, la
pragmàtica o teoria de la comunicació, que, d’altra banda, han provocat l’aparició de nous termes i un increment
de la polisèmia en els llibres de text i en els programes docents.

Examinem ara, de manera succinta el propòsit i el contingut de cada article. El volum s’obre amb una breu
presentació dels editors, que alhora participen en la redacció de sengles articles, i que han tingut cura que, al marge
d’individualismes, cada article presenti una estructura semblant: un resum introductori, el desenvolupament del
tema, les conclusions o les propostes, les notes al final del treball per dificultar mínimament la lectura del text, la
bibliografia i, quan escau, uns annexos. El llibre es tanca amb dos índexs ben útils: el primer, d’autors i
d’institucions que tenen un paper destacable en el món de la lingüística; el segon, dels conceptes i dels mots més
rellevants que apareixen en el volum.

L’article de Jaume Macià, «La terminologia lingüística en la classe de llengua: un problema pendent», el primer
que obre el recull, fa una reflexió general sobre la terminologia lingüística, i detecta el que fa molt de temps que
s’evidencia en l’àmbit docent: la divergència teòrica en les classes de llengua. Aquesta divergència genera un seguit
de deficiències en el terreny de la terminologia, i l’autor, com a solució immediata, proposa l’establiment d’un
rerefons teòric i terminològic comú que s’adigui amb les exigències de la docència actual. En el marc del nou
sistema educatiu –tan nou, que de vegades recorda els mots de Lampedusa a El Gatopardo: “cal que canviï tot
perquè no canviï res”– és el moment de replantejar l’ús que es fa de la teoria lingüística a classe i la terminologia
que s’ha d’utilitzar. En sentit estricte, i compensant el dèficit que s’ha constatat, els nous currículums de secundària
haurien de permetre d’analitzar la diversitat i la qualitat terminològiques amb vista a la seva homogeneïtzació i
simplificació. L’autor de l’article suggereix diverses solucions per pal·liar la dispersió que s’ha esbossat més
amunt: la intervenció de l’Estat, que s’ha aplicat, com es veurà en l’article de M. Teresa Garcia Castanyer, en països
com ara França, o l’acció dels responsables de la política educativa, acció que s’ha aplicat a Catalunya. I en concret
Macià reclama, d’una banda, una coordinació més gran entre el professorat, que en suposi també el reciclatge i,
d’una altra, una coordinació més estreta entre els autors dels llibres de text. Aquestes mesures permetrien tant
d’establir un pont entre els termes que s’utilitzen en l’ensenyament de les llengües que són objecte d’estudi a
l’ensenyament secundari com de fixar una terminologia comuna en matèria lingüística.
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El segon article, «Algunes aportacions des de la sociolingüística a l’ensenyament i el debat sobre l’estàndard
del català», de Xavier Vila, redactat des d’una perspectiva nova pel que fa a l’ensenyament secundari –la
perspectiva social de la llengua: la sociolingüística–, es complementa amb l’article de Joan Solà, que el segueix.
Vila es proposa tant de donar compte de les aportacions que la sociolingüística ofereix i pot oferir a l’ensenyament
del català com de fer una reflexió sobre l’ensenyament de l’estàndard. L’autor assenyala que la sociolingüística
s’insereix de ple en el món educatiu –tot i que la percepció pública que se’n té no és tan contradictòria com suggereix
l’autor–, atès que emmarca les reflexions que el professorat fa en relació amb les variables socials que tenen
repercussions lingüístiques. Malgrat que la sociolingüística contribueix a la comprensió dels diversos fenòmens
lingüístics, en tant que llengua i societat estan estretament imbricades, la realitat manifesta que aquesta disciplina
s’aplica d’una manera escassa a les aules i no ha esdevingut encara una matèria docent. D’altra banda, pel que fa
a l’ensenyament de l’estàndard català, l’autor esbossa una breu història de la formació dels estàndards, i examina
aquesta varietat lingüística artificial des del punt de vista de la sociolingüística. Des d’aquesta perspectiva, remarca
que el procés d’estandardització, que, en el cas del català, no ha de significar la substitució de les altres varietats
dialectals, vincula necessàriament els poders polític, econòmic i social amb la varietat que serveix de base de
l’estàndard.

L’article de Joan Solà, «Reflexió breu sobre el concepte de “normativa”», reprèn el tema que s’ha desenvolupat
en la segona part del treball anterior, i emfasitza la implicació mútua dels conceptes corresponents a normativa i
a estàndard. L’autor detecta, a més, les dificultats que sorgeixen a l’hora de definir el terme “norma” i tracta de
definir, al seu torn, els conceptes d’estandardització, d’estàndard i de normativa a la llum del que es desprèn dels
treballs de l’Institut d’Estudis Catalans. Des d’aquest punt de vista institucional, tant l’estàndard com la normativa
han de ser de tipus composicional i polimòrfic, bé que a la Proposta per a un estàndard oral,2  l’IEC té bona cura
a distingir entre l’àmbit territorial –àmbit general o àmbit restringit– i els registres –formal o informal. Aquests
aspectes esdevenen elements que intervenen a l’hora de sancionar certes formes i fenòmens lingüístics. En
contrapartida, Solà introdueix, al final de l’article, una proposta operativa i actualitzada dels conceptes de
normativa i d’estàndard, basada en definicions que ja havia expressat en obres anteriors.

El quart article, «Fonètica vs. fonologia i tractament de la lexicologia: dos exemples de divergència en els llibres
de text», d’Andreu Bosch, se centra en l’ensenyament de la fonètica, de la fonologia i de la morfologia derivativa
i inclou mostres de les imprecisions i de les divergències conceptuals més freqüents que presenten els llibres de
text de batxillerat en les àrees esmentades. Com a complement, l’autor ofereix una proposta didàctica alternativa
o complementària, que ell mateix ha aplicat amb èxit a les seves classes. A grans trets, la proposta fa referència a
la representació dels signes fonètics i a certs aspectes controvertits que suposa aquest tipus de transcripció, i també
als conceptes relacionats amb la classificació articulatòria dels sons, amb la fonologia –el fonema, l’al·lòfon o
l’arxifonema– i amb la lexicologia –el lexema, amb les alternatives no sempre equivalents d’arrel o base, el
morfema o el morf. Bosch assenyala la conveniència de seleccionar un marc teòric adequat i sobretot de no barrejar
els pressupòsits dels diferents models.

En el cinquè article, «Definició i delimitació del concepte de “connector”», Maria Josep Cuenca introdueix el
lector en aspectes de tipus discursiu, concretament en la definició i classificació dels anomenats “connectors”.
L’autora revisa els problemes que afecten aquest concepte i en proposa una definició i una classificació que siguin

2.- Vegeu (1990), Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (I, fonètica). Barcelona: IEC i (1992), Proposta per a

un estàndard oral de la llengua catalana (II, morfologia). Barcelona: IEC (citem les primeres edicions).
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aplicables pragmàticament i que es basin en la idea segons la qual el concepte de connector correspon a una funció
–la connexió–, que es pot manifestar tant a través de les conjuncions com dels elements que es denominen
“connectors parentètics” (adverbis i sintagmes preposicionals). A més de fer una reflexió a l’entorn de la didàctica
dels connectors i de la connexió, Cuenca proposa un nova terminologia relacionada amb aquests elements, atès que
la que existeix –enllaços, connectors, marcadors discursius…– no sempre s’ha utilitzat d’una manera adient. A
continuació, ofereix una llista de connectors bàsics, que abraça les conjuncions, els connectors parentètics, les
interjeccions, els connectors lèxics i els connectors gràfics –xifres, guions, punts, lletres que relacionen i organitzen
la informació. La darrera part de l’article, adreçada especialment al professorat de secundària, fa un èmfasi especial
en la didàctica dels connectors i inclou un conjunt d’exercicis que poden ser útils a l’alumnat per aprofundir en el
(re)coneixement i en la pràctica del concepte de connector.

Manuel Pérez Saldanya és l’autor de l’article sisè, «Del “perfet” a l’“indefinit” (i viceversa). El nom dels temps
verbals i altres problemes terminològics relacionats amb les categories gramaticals del verb», que presenta un
conflicte important de terminologia lingüística centrat en el nom dels temps verbals. L’autor revisa les denomina-
cions existents que designen els temps verbals i constata les dificultats que existeixen a l’hora de delimitar les
categories del temps i de l’aspecte, especialment perquè l’aspecte no té una expressió morfològica independent del
temps. Pérez Saldanya, després de definir les categories gramaticals esmentades i de delimitar les oposicions
temporals i aspectuals que permeten de classificar el sistema verbal del català, elabora una proposta d’unificació
terminològica –cinc propostes, de fet– en relació amb la denominació dels temps verbals. Aquestes propostes
sorgeixen de l’heterogeneïtat terminològica que ha adoptat la tradició gramatical catalana –vegeu, per exemple,
com indica l’autor, la forma “cantà”, que pot rebre la denominació temporal de perfet remot simple, definit, perfet
o perfet simple. Les propostes també tenen en compte la possibilitat d’usar termes comuns als de les altres llengües
que formen part del currículum de l’alumnat amb la finalitat d’evitar encreuaments terminològics. Com a
conclusió, i després de diferents anàlisis, l’autor estableix una prelació entre les propostes que ha definit i deixa,
per tant, obert el debat en relació amb aquest aspecte controvertit de la terminologia verbal.

En l’article setè, «El coneixement gramatical dels alumnes: el cas dels pronoms personals», Anna Camps fa una
reflexió sobre la categoria gramatical corresponent al pronom personal, que resulta prototípica de la categoria més
general de pronom, i que posseeix alhora un caràcter plurifuncional. A diferència dels estudis anteriors, aquest
treball és de caràcter empíric, i es basa en l’anàlisi de les estratègies que l’alumnat de segon d’ESO d’un centre del
Vallès, durant el segon trimestre de 1998-1999, va utilitzar per identificar els pronoms en un text. D’aquesta
manera, l’autora observa com es basteix el coneixement gramatical i alhora constata les dificultats que se’n deriven
i, paral·lelament, revisa la metodologia de l’ensenyament dels continguts de la gramàtica a l’escola. En la primera
part, Camps defineix les bases teòriques i repassa els estudis que tracten aquest tema, els quals permeten d’entendre
el paper d’alguns conceptes, com ara els d’“aprenent”, d’“activitat lingüística” o d’“activitat metalingüística” en
els processos d’ús i d’aprenentatge de la llengua. En la segona part, analitza les dades empíriques a través de la
realització de quatre activitats escrites i una entrevista oral, amb l’objectiu de detectar els coneixements que tenia
l’alumnat sobre els pronoms personals i la seva possible evolució.

L’article vuitè, «Una terminologia gramatical bàsica en llengua francesa», de M. Teresa Garcia Castanyer,
examina la problemàtica de la terminologia gramatical adaptada al model del francès. L’article és interessant
perquè revisa la proposta sorgida a final dels anys vuitanta, en el marc de l’ensenyament universitari de la gramàtica
descriptiva, que establia uns criteris formals que pretenien de reduir la pluralitat terminològica en la didàctica de
la llengua, tant a l’ensenyament secundari com a l’universitari. Amb la definició d’aquesta terminologia gramatical
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bàsica es volia generar una eina útil per a l’aprenentatge de la llengua i per a la comunicació professional de tipus
formal entre el professorat. Amb tot, la terminologia gramatical i de retruc la reforma de l’ortografia han produït
amb el temps una fissura entre els gramàtics (els tècnics de la llengua) i els usuaris (els professionals de la llengua,
l’alumnat i la societat en general). La terminologia, doncs, també a França, no deixa de ser un tema polèmic i
dicotòmic, ja que ara com ara alguns tècnics de la llengua utilitzen termes bàsics basats en la terminologia
gramatical oficial mentre que d’altres fan servir un metallenguatge més adaptat a les necessitats de la societat actual.

En darrer lloc, l’article de Josep Maria Brucart, «L’anàlisi sintàctica i la seva terminologia en l’ensenyament
secundari», és un treball amb una clara finalitat pedagògica, que se centra en diversos aspectes relacionats amb la
terminologia i amb la formalització de l’anàlisi sintàctica. Amb aquest article, el més extens del volum, l’autor
pretén d’explicitar les directrius que ha d’adoptar la didàctica de la gramàtica a l’ensenyament secundari i alhora
d’oferir eines perquè l’alumnat reflexioni sobre la seva pròpia competència lingüística. Brucart basa l’estudi en una
noció àmplia de gramàtica, que incorpora als conceptes oracionals tradicionals la perspectiva comunicativa pròpia
de l’anàlisi discursiva i que inclou com a component essencial el significat; es tracta, doncs, d’una perspectiva
supraoracional. L’autor, en la primera part, després de constatar les limitacions de la gramàtica tradicional, sosté
que, atès que l’ensenyament de la gramàtica a l’escola ha de contribuir a millorar les habilitats lingüístiques de
l’estudiant, els continguts gramaticals desenvolupats en l’ensenyament secundari no es poden limitar a l’exposició
de conceptes estrictament formals, com ara les categories o les funcions. Per aquest motiu, la sintaxi és concebuda
com una projecció de les dependències lèxiques, amb la qual cosa l’oració no és el punt de partida d’aquesta
disciplina, sinó un dels possibles punts d’arribada. En la segona part, Brucart analitza els conceptes bàsics que
caracteritzen el funcionament de la llengua –les categories gramaticals, l’estructura sintagmàtica, les funcions
sintàctiques– i conclou que l’anàlisi gramatical s’ha de concebre com una activitat que admet plantejaments
múltiples i que l’estudi de l’oració ha d’incorporar els components semàntics i comunicatius bàsics, especialment
els papers temàtics i les funcions informatives.

Després de l’examen succint dels nou articles d’aquest llibre, no es pot deixar d’assenyalar la importància que
té la terminologia en l’ensenyament de la llengua, si es vol acomplir l’objectiu que es proposa l’ensenyament
secundari: la formació de ciutadans que siguin capaços d’utilitzar correctament les estructures gramaticals per
expressar un discurs adequat a les finalitats que es proposen i al context social en què la comunicació es
desenvolupa. Aquest objectiu ambiciós requereix l’adopció d’una terminologia coherent i alhora un aprenentatge
dels conceptes lingüístics i gramaticals, que doni preferència a la simplicitat i a la claredat. Esperem, com ho fan
els autors d’aquest llibre, que l’establiment d’una terminologia sòlida i unificada, vinculada al progrés en l’estudi
de la lingüística, esdevingui un tema prioritari de la política educativa i no resti entronitzada en el regne de les bones
intencions ni caigui en el sac de les meres utopies.
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