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la fa molt de temps que hom va 
establir la correspondencia Linguisti- 
ca-Biologia. que feia que a la Socio- 
Iingüistica li corresponguei rer 3550- 

ciada amb I'Ecoogia. Aquestes 
correspondencies no son en absolut 
gratuitei, la que sempre hem parlat 
de vida i mort de les Ilengües. de Ilen- 
gües extintes o en peril d'extinció ... I 
també en fan ús aquells ideolegs de 
les l l ~ n g ü ~ s  iiibstituidores que ne- 
guen cinicament qualsevol interven- 
r ió externa en la vida de les lengüe8 i 
ens plantegen una historia Iingüistica 
tenyida d'evolucionisme, en que han 
sobreviscut i sobreviuen nomes les 
especies mes aptes Doncs be. dins 
aquest medi metaforic es on es mou 
el Ilibre que ressenyom. un llibre d'e- 
cologia linguistica, concebut i dut a 

terme per Antoni Artigues i Rosa M. 
Calafat des de la doble perspectiva 
de I'ecoleg i I'ecologista. del profes- 
riondl de lo filologia i del patriota. 

El llibre es un recull, sobretot, de 
retalls de premsa relacionats amb 
I'estat de la llengua i del pais (i tambe 
amb situacions de colonitzacio lin- 
güística i política del món). En primer 
lloc hem de reconeixer als autors lo 
labor de recopilació i selecció que 
han hagiit de fer, que en alguns ca- 
sos deu haver estat dificil, atesa la in- 
gent qualitat de perles amb que cada 
dia ens regala la premsa. 

La segona passa ha estat la siste- 
matitzacio del material. Aixi, doncs, 
han agrupat el8 retalls d'acord amb 
diversos eixos tematics. Finalment. 
han elaborat una introduccio teorica 

en cada apartat, profitos fil d'Ariadna 
amb que es mes facil al lector de pe- 
netrar dins el laberint d'ombres dels 
textos periodístics. 

El llibre ha estat idea1 com a ma- 
terial d'aula per a I'ensenyament de 
la Lingüistica Social. GrAcies a Deu i 

als autors. en la factura del volum no- 
mes ha estat seguida la pan sensata 

de la pedagogia. un altre rnert a des- 
tacar. 

Aquest enfocament didactic com 
diem. en el bon sentit de la paraiila Ps 
el que permet. primer. I'assimilacio de 
la part tebrica, i desprPs, I'andlisi dels 
textos mitjancant la reflexio, el co- 
mentar; i la discussio. 

La declaració d'ntencons dels au- 
tors apareix en la presentacio *Un 
dossier de refexin, cientilic, oblecl i~~, 
didactic, ecologista, civic. academic ... 
obertx robra compeix tots aqiizst5 
oblectius I és d'agrair la ironia de 
certs passatges o alguns enunciats 

"poc ortodoxos", pero d'acord amb 
el marc nietaforic de quP parlavpm 
((Espanya i els EUA, dos gran8 depre- 
dador~» i aLa plaga espanvola. des- 
tructora de I'ecosi5tema catalA». A al- 

guns els pot sembrar que s'alliinyen 
de 'objectivitat. i potser ho fan quant 
a la fornia, ppró no qiiant al coiitin- 

gut. 1 es hen lust que, davant Lina in- 
justicia tan manifesta, hom pugui 
manifestar lo seva rabio 

Ecologia Iingüistica. un titol a afe- 
g r  a la Ilista de libres de socioliiigiiís- 
tica, pero rio sirnplenierit un llibre 
mes+ 


