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HISTORIA
DE LA LLENGUA
CATALANA
Joscp M. Naji^al t . 5 ^ xxi

Mes que una
historia de la llengua

El segle XV cátala ha esrat i és un
segle en plena ebullició. NÜ només
ho va ser per ell mateix, perqué s'lii
vy-M lie ypiífl'io TIÍ va prtxJuir el pas de l'Edat Mitjana
a i'Edat Moderna amb tors els ciarobscurs i totes les contradiccions
que aquesta transformació comporta, sino que a mes ho continua
sent avui, perqué durant el nostre
segle el quatrecents cátala ha estat
objectc d'enceses polemiques entre
els estudiosos. Ja es pot deduir del
que acabo de dir que el segle XV
cátala és d'una riquesa poliédrica,
amh tantes cares com un diamant, 1
no ens ha d'estranyar, dones, que
els professors Nadal-Prats hagin
dedicar tot un volum de la seva
Hísiórííi de la llengua catalana a
aquest segle, concretamcnt al penoNADAL. Josep M.; PRATS, ModesE. de que va des del 1412, any del
HisiíTOi da ¡a Ikngiia caialam, 2. Eí sc^ XV.Compromís de Casp, fins a l'inici
COI-ILTCÍÓ EstuJis i DtKumLTits, 34. del regnat de Caries 1, l'any 1519.
Edicions 62. Barcelona, 1996. 606 paj;.

Pero aquesra Historia de la
llengua catalana que acaba d'aparéixer és mes que una historia de la
llengua. Per poder arribar a explicar Tevolució de la llengua catalana dins de la cultura i de la societat
del segle XV, i per aconseguir
d'aclarir les relacions del cátala
amh les llengües que lí disputaven
el iidetatge, llatí i castellá, NadalPrats han hagut de desbrossar i
explanar el camí per oferir en un
sol volum la historia de la llengua,
pero també la historia de la literatura i la hisroria politicosocial del
nostre país, i a mes una encertada
antologia de textos d'autors del
XV, alguns deis quals son estudiars
i comentats per primera vegada. 1,
tot i pretendre ser només un
manual (que no és poc!), en molts
aspectes el volum és pioner per les
novetats que aporta i sobretor és

aclaridor per Tesfor^ de sfntesi que
representa.
El contingut d'aquest volum
acontentara, no en tinc cap duhte,
els esmdiants i els estudiosos, els erudiis i els no iniciats, Tors ells hi trobaran el que necessitin. Els fets histories descrits, les obres literáries
comentades i els fenómens lingüístics
estudiáis están tractats amb l'agudesa
i fluídesa suficients per convencer
estudiants i no iniciáis, pero també
amb el rigor i la lucidesa pertinents
per persuadir emdits i esmdiosos.
1 també estic segura que els
aurors no perdran ¡'empenta, i continuaran la tasca que van iniciar ja
fa uns quants anys i que s'ha convertir en una referencia ineludible
per la seva innegable categoría
inreMectual.
Mariángela Vilallonga

Deis retratistes
al retrat sociológic
Totes les poblacioas de certa enritat
haurien de fixar-se molt bé en aquest
Ilibre. Estudiant la biografía deis
fotografs paiafrugellencs, les seves
técniques i métodes de treball, i la
seva prodúcelo, el Ilibre de Dolors
Grau ía una enorme i singular aportació al coneixement de ia historia
local d'en^a de la instal-lació a la
vila deis primers ohradors de fotógrafe i del trebal! en ella deis ambulants. No és la historia deis grans fets
la que s'enriqueix, sino la tan sovint
menysringuda deis costums i la vida
quotidiana, de la indumentaria i els
estris domestics, deis espais industriáis ¡ el creixemeni urbíi.
GRAU FERRANDO, Dokirs.
Ets íiriesíins de la íiTiaigL'.
Foiogra/ia i ci'nemíi aTMieur a í'íila/nígeli
(1S60-1985). Qimdems Je PalafruRell.
Ajiintament ile Piilafrut;ell
DipiicacÍLíde Girnna, 1997. 124pa{;.
1560! 9 6

Seleccionant material gráfic
de diverses fonts publiques i coi-leccions privades, pero fonamentalment del ben assortit Arxiu Municipal de Palafrugell, el Ilibre no només
ens il-lustra sobre el passat, sino que

fa un reconeixement a la feina del
forograf com a fiable documentador,
com a mur narrador d'unes imatges
robades a l'imparahle flux de! temps,
i fixades per a certificar a futures
generacions que alio era així.
La practica fotográfica ha esdevingut tan senzilla, tan popular i
difosa que avui és una activitat, que
sovint oblidem o trivialitiem el seu
paper conformador de la nostra civilitiació contemporania, que ignorem
la seva importancia com a eina enriquidora al serx'ei de la nostra visió.
El llegat que ens han deixat els pioners palafnigellencs, els artesans de
la imatge, tan brillant i minuciosament estudiats en aquest Ilibre, porta
a una sericsa reflexió sobre la conveniencia de guardar i endrei;ar els
arxius fotogriifics, de considerar-los
com un parrimoni historie de
neccssaria con.servació.

El discurs de Dolors Grau
explica molt bé com l'evolució tecnológica del procés fotografié ha
anat condicionant la forma de treballar del fotógraf, per una banda, i per
l'altta la utilitiació de l'invent que
n'ha fet la societat. Pensem, per
exemple, que en molt pocs anys, al
segle passat, retratarse foto^áficament \'a passar de ser una opció de
gent benestant... a ser una obligado
per a tothom qui volgués teñir en
rtgla una pei;a d'identitat. De l'obta
deis Forgars i Ferriol, Ferrer, Casanovas, Puignau, i molts altres, deis seus
retrats, paisatges, vistes urbanes i
postáis, de la seva manera d'anunciar-se, i de ¡es activitats deis entusiastes del cinema amateur, l'autora
n'extreu un polimorfic retrar
sociológic de la \'ila.

Xavier Miserachs
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