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Albert Jané és un d’aquells noms que, per a moltes persones 
enteses en llengua, amants de la cultura i defensores del país, 

representa millor el que significa ser erudit. I és que ser erudit avui 
en dia no és tasca fàcil: vivim en un món cada cop més complex 
(fins i tot m’atreviria a dir que també més acomplexat, en alguns 
aspectes), en el qual les distraccions són freqüents i la cultura i 
el coneixement passen per vicissituds constants que de vegades 
malmeten la imatge de l’idioma.

I aquest és un dels aspectes que més es valoren de la figura 
de Jané: la seva tenacitat, que, forjada al llarg de molts anys, 
ha acabat desembocant en una persona erudita i culta com ben 
poques en tenim a casa nostra actualment. Diu Francesc Feliu, 
un dels editors d’aquest magnífic volum: «La tasca d’Albert Jané 
en el terreny de la reflexió gramatical sobre el català i en el de la 
difusió dels criteris normatius contemporanis ha estat incansa-
ble, i ingent.» 

En aquest sentit, estic convençut que ningú no dubta que tot allò 
que es publiqui en benefici de la nostra llengua i que inclogui 
textos, reflexions o estudis com els del gran Jané no únicament és 
necessari, sinó també obligat. Per això, en aquest llibre s’hi poden 
trobar tots els articles que l’Albert ha publicat a LLengua nacionaL 
en els primers cent números de la revista (fins al tercer trimestre 
del 2017), en una edició a cura de bons professionals de la llengua 
de la Universitat de Girona que han sabut valorar com es mereix 
el vessant divulgatiu de la seva obra.

Òscar Alegret, en la presentació del recull, ens recorda que aquest 
llibre «és una mina de detalls de la nostra llengua». Inclou des de qüestions de lèxic i de sintaxi —la 
part més nombrosa i a la qual ha dedicat més esforços en el que s’ha publicat en la nostra revista— 
fins a articles de sociolingüística, ortografia, puntuació, crítiques de llibres o textos a tall d’homenatge 
a grans personalitats del món cultural català.

Tot plegat està bastit amb una saviesa i un domini de la llengua il·limitats, que fan de la lectura dels 
textos d’en Jané una delícia per a l’intel·lecte humà, alhora que satisfan la més gran demanda de 
qualsevol ment exigent i rigorosa. La publicació d’aquest llibre equival a un reconeixement més dels 
que l’autor es mereix després d’haver dedicat tota una vida a l’estudi de la llengua catalana. I la seva 
atenta lectura esdevé imprescindible per a qualsevol persona que estimi la nostra llengua.  
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