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Til Stegmann va néixer  
a Barcelona l’any 
1941, se’n va a Alema-

nya quan té deu anys i no 
descobreix el món català fins 
l’any 1970. En 1980 la seva 
aparició en el programa tele-
visiu Vostè Pregunta va pro-
duir un gran efecte. En aquest 
llibre explica com va desco-
brir la identitat catalana que 
el temps de la dictadura li 
havia vedat. L’estima per la 
seva ciutat natal, Barcelona, 
el porta a acostar-se amb en-

tusiasme a la realitat cultural 
i històrica dels Països Cata-
lans, incloent-hi la llengua. 

Des del moment que fa 
aquest reciclatge, comença a 
idear innombrables activi-
tats de la projecció catalana 
a Alemanya per a reciclar 
també els seus compatriotes 
alemanys i europeus, fomen-
tant així la solidaritat amb 
una Catalunya lliure: un am-
baixador que ja concep Ca-
talunya com a nou Estat eu-
ropeu. u

L’acreditat filòleg i lin-
güista Joan Martí i Cas-
tell presenta en l’obra 

Aportacions a l’estudi de la 
filologia i la lingüística cata-
lanes, patrocinada per la Di-
putació de Tarragona i prolo-
gada pel president, un recull 
d’articles esparsos que ell 
mateix descriu en la introduc-
ció (pp. 7-9). És una obra ben 
encertada, ja que l’aplec d’a-
questa selecció de treballs re-
lacionats temàticament i pu -
blicats entre 1985 i 2009 
es devé una eina molt útil per 
als estudiosos, que passen a 
disposar d’una obra de con-
sulta fàcil i còmoda, i contri-

bueix també a la seva divulga-
ció. Com indica l’autor, «els 
criteris de la selecció han estat 
bàsicament dos: el dels temes 
que més m’interessen i que, 
doncs, més m’ocupen, i el 
d’una cronologia que permeti 
una perspectiva de contrast 
quant als arguments i el mè-
tode entre els més antics i els 
més actuals». Així, atès l’inte-
rès multidisciplinari de l’autor, 
el lector trobarà, entre altres, 
treballs de l’àmbit de la gramà-
tica històrica, la història de la 
llengua i la sociolingüística.

Dins l’àmbit sociolingüís-
tic trobem els treballs se-
güents: «De “Les excel·lències 
de la llengua catalana”» (pp. 
11-38), comentari detallat de 
l’obra homònima d’Antoni Co-
mas publicada en 1967 sobre 
l’opressió i valoració del català 
en el segle xviii; «Envers la 
planificació de l’estatus» (pp. 
211-243), en què comenta els 
aspectes sociolingüístics i po-
lítics debatuts en el Primer 
Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana (pp. 139-
169); «Connotacions i deriva-
cions sociolingüístiques dels 
conceptes “llengua” i “dia-
lecte”» (pp. 36-51), estudi ci-
entífic d’aquests dos concep-
tes i de com es manipulen per 
motius ideològics. I encara hi 
podríem incloure el treball 
«Dialectologia social. Estudi 
de les localitats de Marçà, la 
Torre de Fontaubella, Marga-
lef de Montsant i Alió» (1986), 
on l’autor va voler estudiar 

«els canvis sistemàtics en els 
parlars de les generacions 
més joves» en relació amb 
certs aspectes fonètics i lè-
xics dels parlars d’aquestes 
localitats ben conegudes de 
l’autor. I també «Normativit-
zació (I): l’Institut d’Estudis 
Catalans, unitat i variació, 
una qüestió ideològica i polí-
tica» (pp. 244-268), on re-
torna a l’estudi dels concep-
tes de llengua i dialecte i a les 
reflexions sobre la valoració 
social de la llengua en relació 
amb tots els territoris i varia-
cions abans d’endinsar-se en 
la codificació que en féu l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, se-
guint el mestratge de Fabra.

Pel que fa als treballs se-
leccionats de l’àmbit de la his-
tòria de la llengua, trobem dos 
eixos fonamentals: l’estudi 
lingüístic dels Usatges de 
Barcelona i l’estudi de la im-
portància lingüística de la fi-
gura de Ramon Llull, temes 
als quals l’autor ha dedicat 
monografies (Estudi lingüístic 
dels Usatges de Barcelona 
(2002) i El català medieval. 
La llengua de Ramon Llull 
[1981]). Així, en la «Significa-
ció lingüística dels Usatges de 
Barcelona» (pp. 110-136) co-
menta la importància d’aquest 
text en la història de la llengua 
catalana i en fa una anàlisi lin-
güística. En «Ramon Llull, 
creador de la llengua literària» 
(pp. 93-109) reflexiona sobre 
els motius que dugueren 
Ramon Llull a utilitzar el ca-

talà en la seva obra i la impor-
tància que tingué aquest fet 
per a la història de la llengua. 
I en «Una aproximació a la 
llengua de Ramon Llull: l’ús 
de les oracions condicionals 
amb si» (pp. 186-210) exem-
plifica aquesta transcendència 
amb l’estudi del procés de des-
envolupament de l’oració com-
posta, que és una de les carac-
terístiques més clares de grau 
de maduresa d’una llengua.

Ens resten per esmentar 
encara tres treballs d’aquesta 
selecció. «Teià versus Taià i la 
disciplina lingüística» (pp. 71-
78), estudi sobre un topònim 
concret, que cau de ple en 
l’àmbit de la gramàtica histò-
rica, fet amb rigor científic i 
metodològic partint de la do-
cumentació escrita. «Produc-
ció escrita i producció oral» 
(pp. 79-92), sobre la impor-
tància de la documentació es-
crita per a l’estudi de l’evolu-
ció de la llengua i del model 
de llengua. «Aproximació a 
Pompeu Fabra» (pp. 152-185), 
treball que estudia la impor-
tància de l’obra i la figura de 
Fabra per a la història lingüís-
tica del català, on parla del 
procés d’establiment del mo-
del lingüístic.

Espero que aquestes pin-
zellades sobre l’obra engres-
caran el lector a fer-ne una 
lectura i a jutjar per ell mateix 
les valuoses aportacions reco-
llides en aquesta selecció de 
treballs. u
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