
iingüística' &&e les actuals irovkiues dsAla- 
cant 1 de Múrcia, alguns parlars locals (MO- 
nhm,  Castelló, comarca del Baix Palhcia) 
o aiguns topbnims (Ontinyent, Peníscola, 
etc.). Amb tots aquests treballs, alhora, des- 
iligats i unitaris, Sanchis, amb una fe massis- 

sa que busca, pero, la base dels seus argu- 
ments en la ciencia i la critica, intenta d'ar- 
ticular una caracterització del País valencii. 
Una caracterització essencialment geografica, 
histbrica i lingüística. 
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El liibre de Lluís López del Castillo és, xisthcia d'una distinció fonemitica en una 
per les repercussions que pot tenir en el món varietat dialectal (p. 233), en parlar, per exem- 
de l'ensenyament de la llengua catalana, un ple, de la no distinció en certs dialectes ca- 
ilibre important en el qual l'autor pretén, tdans de [v] i [b]; 3. com la perdua d'una 
aparentment, &investigar alguns problemes distinció fonemitica en alguns casos (p. 264), 
relacionats amb el que en l'imbit de la l+- per explicar l'alternanqa pedagogialpedagog 
giiística moderna s'anomena la uariació lrn- enfront de bogerialboig; i 4. l'única correcta, 
güistica, és a dir, els distints nivells - e s  com la perdua d'una distinció fonemitica en 
podria parlar fins i tot de les distintes gra- un context determinat) N, finalment, té mas- 
mitiques- que els parlants d'una llengua po- sa interes prictic (ja que, fins i tot per a un 
den usar, condicionats eer fenbmens general- especialista, és la lectura diffcil i afavoridora 
ment extralinguistics. El llibre, pero, i per de confusions). Centraié, per tant, aquest breu 
aixb he parlat d'objectiu aparent, basant-se comentari, primer de tot, en les propostes 
en una valoració personal dels resultats de la #una nova didictica de la llengua i, segona- 
investigació sobre la variació, pretén, en rea- ment, en la investigacio dels nivells de llen- 
litat de proposar una determinada didac- guatge que les justifiquen. 

itiva* LJensenyament de la llengua 

Als dos primas capítols del llibre («La 
Uengua a la nostra societat i escolan i «Al- pagines guns problemes especifics de la didactica del bre catala», ps. 13-19 i 21-26, respectivament) 
l'autor intenta: Ir., de mostrar les insufi- 

deix. be ciencies que solen caracteritzar l'ensenyament 'ptru de la llengua catalana actualment (la mar- 
per ginació del propi parlar i dels valors autbc- 

a se- tons diguem-ne dialectals- i l'andació de 
cal la funció expressiva del llenguatge en bene- 
si- fid quasi exclusiu de la funció comunicati- 

va) i les conseqühcies que se'n deriven (una 
Va- sobrevaloració de la llengua escrita, especial- 

i- ment de l'ortografia); 2n., definir la fun- 
ció de l'escola en relació al Ilenguatge ( f a  de 
upont entre la llengua de l'infant i la llengua 
de la comunitat parlant~); i 3r., proposar 
una nova didictica basada en el m b i i  res- 
pecte a la llengua que cada nen aporta al 
gmp i a l'ensenyament gradual, cronolbgi- 
cament condicionat, dels distints nivells de 
llenguatge (standard, literari i culte, aentf- 
fic i tecnic) en totes les seves vessants (oral, 

En principi, aquestes propostes semblen 
conectes i, fins i tot, era de desitjar que algú 

lotes 



les formulés. Es plantegen, perb, algunes qües- 
tions que són, corn a mínim, perilloses per al 
fum desenvolupament de I'ensenyament de 
la llengua catalana i, per tant, per a la nor- 
malització de la nostra cultura. Val la pena 
que n'exarninem alguna. En primer lioc, Ló- 
pez del Castillo basa bona part de la seva crí- 
tica de la didactica actual en una valorar56 
negativa del paper que hi juga l'ortografia, 
considerada, veladameot (p. 28, per exemple), 
corn un iastrument al servei de la clasqe do- 
minant i, a més, corn l'origen de la conegu- 
da (i periilosissima) valoració pejorativa del 
propi parlar. Aquesta a fmaa6  s'hauria de 
matisar i, potser, rebutjar: un repiis a la his- 
toria de la nostra llengua ens obligaria a in- 
vertir I'esquema: sembla molt més correcta 
una hipotesi que situl la valorauó pejorativa 
del propi parlar en un estadi cronol~gicament 
anterior (o simultani) a la valoració negativa 
de l'ortografia i que, per tant, cansideri aque- 
lla corn una causa i no pas corn un efecte -«la 
diglbssia s'expressa sempre en una major o 
menor rigidesa dels controls Iingüistics» ens 
adverteix R. L1. Ninyoles a Idioma i preju- 
dici, 1971, p. 45-. Aixb hauria hagut de 
ser estudíat amb més atenció. En segon Uoc, 
l'autor proposa de comenpr I'ensenyament 
de la llengua en el n ivd  més immediat al 
nen -el propi parlar- per anar ascendint 
gradualrnent als niveils superiors. El que no 
se'ns explicita prou, pero, 6 quant de temps 
i quina intensitat s'hauria d'atorgar a i'ense- 
nyament d'aquest nivell. El problema que es 
pot origiqar em sembla clar (i és real, ja): 
el nen, quan arriba a l'escola, domina perfec- 
tament, en forma de coneixements implícits, 
el seu nivell de Ilenguatge. Davant d'aixh, es 
poden fer dues coses: o bé donar-li els co- 
neixements explfcits del seu n ivd  (explicitar- 
li la useva» gramatica), cosa absurda, atesa 
l'edat, o bé donar-li els coneixements ímpli- 
ats deis nivelis superiors. Fóra una pbdua de 

recordar que bona part del problema deJ cata- 
la ran en el fet que el seu sistema ortog&fic 
s'apren quan ja se'n coneix un altre. 

Els niuells de llenguutge 

En aquesta part del Ilibre, que comph 
dos capítols - u E l s  diversos nivelis de llen- 
gua en el ca& actuab (ps. 27-92) i uMati- 
sos i problematica del estandard dins un 
sector de l'idioma: el b?sic» (ps. 93-142 )- i 
un apendix -«Resultats d'una enqueSta» (ps. 
143-210)-, Lluís Lópiz del Castillo ens pre- 
senta els resultats de les seves investigacions 
sobre la liengua, considerada ufonamental: 
ment corn un fet social, i, per tant, dotat 
d'ingredients histbrics, gwgrafics, psicolbgics, 
culturals...», 6s a dir, sobre els diversos ni- 
vells de llenguatge segons els estamentc -&a-  
lectes socials-, les diverses comunitats lo- 
cals 4 a l e c t e s  neonrifics-. les diverses si- 
tuacions o conti&& dturds -Zlengu&& 
espectfics- o bé diversos factors uvsicosocio- 
culturals» -niuells d'expressivitat: i sobre 
la seva repercussió en I'escola (aspecte, aquest, 
que ja hem comentat). 

El contingut d'aquesta part del Ilibre és 
menys discutible que el de la primera part 
a causa del seu caracter extremament desdp- 
tiu (perb no exhaustiu). Bs de lamentar, pe- 
ro, que l'autor no s'hagi situat en el marc 
d'una teoria lingüística (en principi qualse: 
vol), perque només així hauria pogut valorar 
un concepte -el de mvell de lienguatge, que 
mai no rep una definiaó clara-, i, al ma- 
teix temps, estudiar les possibles rela- 
cions entre els distints nivells. Preguntes fo- 
namentals per a la hgüistica actual -per 
exemple: ¿usen els parlants &una llengw m& 
d'un niveil de llenguatge? Quan i per quk? 
~S'ha de basar-la gramatia en un únic njvell 
de llenguatge (gramitiques unilectals) o n'ha 
d'incloure mis d'un (gramhtiques polilectak)? 
Que és el que .difereacia els distints dvells 
de Uenguatge? ,¿Aquestes dife&cies s6n les 
mateixes difericies existents entre liengiies 
&tintes? etc.- no es phtegen mai en el 
liibre a causa, precisament, del pla ateoric 
en que Se situa l'autor. Respondte-les, perb, 
ens permetria de construir un modd de la 
competencia deki parlants (concepte que pot- 
ser hauria de ser distint del que usa Chorns- 
ky) i una t%ria sobre l'adqtdsició del h- 
guatge i, pet tant, de planificar conveniqt- 
ment éIs.metodes d'ensenyament d'una 
gua. Lingüística tebrica i lingüística aplica: 
da són, sempre, les dües cares d'una mate& 
moneda que, per tant, m%-rip @iden de se$ 
separades, per ningú. 
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