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Fa catorze anys, un llibre que trac- 
tava d'un tema aparentrnent de poc 
interes general, Les ilengües d'Africa, 
de Carme Junyent (aleshores una lin- 
güirta por coneguda), va tenir mes 
exit del que la majoria de persones li 
tidurien augurat. Es tractava. és clar, 
d'uno obra que posava a 'abast de 
tothom aspectes de les Ilengües afri- 
canes que nomes es poden coneixer 
a traves d'espessissims rnanuals en 
angles. Segurament. pero, s'havia 
d'atribuir part de I'exit d'aquest llibre 
al fet que permeta al8 lectors refle- 
xionar mes sobre I'anomenat "futur 
d e  catala" que no pas altres obres 
que tractaven a bastament d'aquest 
tema. 

Si Les Ilengües dilfr ica era -mal- 
grat el titol I e tema basic de que 
tractava- imprescindible pera les per- 
sones interessades per a ia "salut" 
del cataa (com ho són tots els que ha 
publicat Carme Junyent des d'alesho- 

res), imagineu-vos corn ho poden ser 
els seus dos darrers Ilibres (el segon, 
en col~laboració): La diversitat Iingüis- 
tica i Quadern  ESO de la diversitat 
lingüistica. 

La diversitat lingüistica, com tots 
els altres llibres de Carme Junyent. es 
una obra erudita i molt actualitzada, 
plena d'informacions inedites (a ve- 
gades són gairebé obvietats, pero 
que ningú mai no ha dit), de contin- 
gut molt condensat p e r  tant, en 
aquest cas la brevetat no es sirionim 
de poca inforrnacio- ... i, alhora. es de 
lectura rnolt amena. 

Com a exemple del que acabem 
de d i ,  n'hi ha prou de llegir el primer 
capitol «La classificació de les Ilen- 
gües», on es repassen el8 criteris rnés 
freqüents a I'hora de diferenciar Ilen- 
gua i dialecte. Corn en la resta del Ili- 
bre. Junyent illustra les afirrnacions 
arnb exernples de llengiies d'arreu 
del rnón. desrnunta fal.ldcies, desfd 

lants, o a I'inreves, varietats que der 
d'un piint de vista lingüistic s6ii dife- 
rents Dero aue son ~ercebudes com 
la rnatexa llengua perque son desiq- 
nades arnb un unic glotonirn En el 
primer cas podem incloure el cata- 
Ialvalencia. e zululxhoia, I'arani.sl 
occita. etc. I en e segon, varetats de 
I'angles o de 1'espanyol.x 

Per be que La diversitat liriguistica 
es una obra autonorna, constitucix a -  
hora una de les peces (el llibre del 
professor) d'uns rnaterios adre~ats a 
estudiants de seciindaria que fnrmen 
part d'un prolecte titulat <(La carpeta 
lingüística». de la qiial ja s'ha piiblicat 
el quadern d ' ~ i o :  Quadern d'~so de la 
diversitat iingüistica. que perrnet als 
professors d'ensenyarnent secundari 
d'organitzar un credit per al qual fins 
ara no hi havia material piiblicat per 
als alurnnes. 

Destaqiiem tambe la utilitat que 
poden tenir aquestes dues obres en 
I'ensenyament secundari: el Quadern 
<ESO, per a alumnes d'ensenyament 
secundari obligatori, I La diversitat iin- 
güistica, pera alumnes de batxillerat. 
Ara bé, aquestes obres són irnprescin- 
diblrs fins i tot per a eípecialistes, ja 
que en La diversitat iingüistica, per 
exemple, hi ha I'únic index cornplet 
de rnots catalans que són manlleus 
d'altres lengüe8 I un index rnolt ex- 
teris de Ilengües (les que en un mo- 
meiit o altre aparexeran en els mate- 
rials de <<La carpeta 1ingüistica)i). 

A qui conegui les altres obres de 
Carme Junyent. els seus dos darrers 
Ilibres li interessaran molt. Qui no leí 
conequi, fara be de llegir les iiltiines 
que ha publicot i, sense dubte, des- 
prPs buscara les altres* 


