
€ > ® ® ® ® a ® í > 9 > e o s 0 í > a e ®  s ® »

GRIMALTOS, Tobies
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Idees i paraules és un recull de textos 
breus que despleguen els records, reflexions 
i opinions de Tobies Grimal tos, professor 
de filosofía de la Universität de Valéncia. 
Malgrat aquesta dedicació professional 
de l'autor i el subtitol explicit del volum 
(Una filosofìa de la vida quotidiana) no 
estem davant d'un llibre de filosofia, 
sino d'un assaig personal. Aquest filòsof 
analític explora la seua realitat interior i 
circumdant no tant des de la perspectiva 
de seua dedicació universitària com des 
de la convivència textual de l'argument 
i el dubte amb l'anècdota, la nostàlgia, la 
Acciò i la confessió.

Però tot i no tractar-se d'un treball 
académie, són évidents les petjades que 
hi deixa la disciplina analítica de Fautor 
en l'esfll, els referents culturáis i vitals, i 
la propia declaració d'intencions que els 
acompanya (al pròleg i al capítol "Per qué 
escric?"). Una d'aquestes metes explicites 
és l'assoliment d'una prosa clara, lliure 
de les pedantesques pretensions que el 
propi Grimaltos denuncia d'altres autors 
i corrents. Una altra és fer compatible 
una concepció no rela Avista ("tradicional", 
a hores d'ara) de la veritat amb una 
actitud personal escéptica, que defuig 
l'empobridora solidificació de les pròpies
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convierions i prejudicis. Aquests objectius 
no esgoten les propostes del llibre (que 
inclou reflexions étiques, identitàries, lin- 
güistiques, etc.), perô ens permeten jutjar-lo 
d'acord amb els seus propis paràmetrés i 
concloure que el recull satisfà de sobres 
les expectatives que généra.

Emili Moraht
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De vegades hem sorprés un politic de 
la dreta més rància fent servir ra paraula 
"desenvolupar". De vegades ens hem hagut 
d'aturar uns moments abans d'etiquetar 
pùblicament el territori en què habitem 
com a Pais Valencia o Comunitat Valen- 
ciana en funció dei nostre interlocutor. De 
vegades, i molt sovint, hem identificat un 
parlant com a seguidor d'una determinada 
ideologia només amb quatre trets lèxics 
o quatre tries morfològiques.

El morfema ideologie converteix en 
cientiAques totes aquestes intuitions, tot 
proposant-nos una anàlisi sociodiscursi- 
va del conflicte lingüistic valencià que 
dibuixa un ventali de models de llengua 
que adopten els parlants que van més 
enllà dels tòpics de catalanista o de se
cessionista. El llibre és l'extracte de la tesi 
de l'autor, Ideologia i variació linguistica: 
anàlisi dels models de llengua oral en una 
sèrie documentai de la televisió valenciana 
que es pot llegir, en xarxa, a l'adreça 
http://www.tdx.cbuc.es/. La tesi parteix 
de l'estudi de la llengua orai utilitzada 
per testimonis de tot el territori valencià 
en una sèrie documentai emesa per Punt 
2. En la Atxa de cadascun d'aquests par
lants, Josep A. Mas hi fa constar les dades 
biogràAques bàsiques que es desprenen 
de les declaracions en el documentai i 
les caractéristiques del model de llengua 
que empra. Això genera, en conjunt, un 
corpus documentai que permet l'autor 
traure conclusions sobre la relació entre 
el model de llengua uAlitzat i el rerefons 
ideologie de la persona. Finalment, les 
opeions dels parlants d'aquest corpus es 
divideixen en sis: quatre, que configuren

els models de llengua oral amb una marca 
concreta pel que fa a la fidelitat o al desig 
de normalització lingüística en un sentit o 
en un altre. Serien el model secessionista, 
l'uniformista, el particularista i el conver
gent. Hi hauria un altre grup poblacional 
molt nombrós en qué hi inclouriem els 
valencians que empren el vemacle, és a 
dir, el model de llengua transmés oralment 
i poc permeable a l'estàndard oral, i un 
grup indeterminat.

La sòlida base bibliogràfica que fo- 
namenta l'estudi, al costai del mestratge 
indeleble de Miquel Nicolás, ens permeten 
d'anar esflrant del fil de les diverses hi
pótesis de la mà de l'autor, anar resseguint 
alguns deis conceptes principáis de la 
sociolingüística i de l'anàhsi del diseurs 
i gaudir d'un estudi acurat sobre un 
d'aquells temes que han esdevingut, de 
la Transició ençà, el taló d'Aquil les de 
la societat valenciana.

L'estudi de Josep À. Mas, però, parteix 
d'una visió, diguem-ne, desacomplexada 
de la societat valenciana, de l'intent d'un 
retrat objecAu que ens permeta entreveure 
estratègies d'actuació en matèria de poli
tica lingüística acostades a la realitat que 
tenim, tot partint de la base que, segons 
ens demostren estudis com aquest, la 
penetració de l'estàndard orai ha estât 
molt minsa, en números absoluts, a la 
societat valenciana.

El millor de l'estudi és, d'una banda, 
l'estructuració del raonament i, de l'altra, la 
redacció eAcaç de l'autor que, tot i que no 
amaga la passió pel tema que és objecte de 
la tesi, aconsegueix una impecable distància 
necessària per reprendre determinades 
qüestions sociolinguistiques encara no 
resoltes a la societat valenciana.
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