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Finally, Chapter 9 (Elena Heidepriem) offers a general overview of research
into language policies in the Catalan-speaking area, analyzing other relevant
publications on specific aspects. The chapter subsequently provides a review of
two doctoral dissertations that dealt with the effects of language policies in
education between 1980 and 1995. Finally, it also reviews two legal and juridi-
cal texts by local experts analyzing the legal framework of Catalan.

As the editors already acknowledge in their introductory chapter, several
important developments have taken place in the Catalan-speaking area since
the authors wrote their articles for this edited collection. Apart from the Con-
stitutional Court’s decision on Catalonia’s Statute of Autonomy, released in
June 2010, there have been new and important developments in the linguistic
legislation of Aragon and the Balearic Islands. Moreover, the fast-paced evolu-
tion of the political relations between Catalonia and Spain may prove to have
further and more relevant consequences in the future. All in all, however, the
book is an essential tool for presenting the Catalan case internationally, and
it will prove very useful for students in the fields of sociolinguistics, political
sciences or sociology. Furthermore, students the world over interested in
learning more about the situation of Catalan will also find this volume relevant
for their studies.

JOSEP SOLER-CARBONELL
University of Tartu and Tallinn University

Tayadella, Antònia. Sobre literatura del segle xix. Edició a cura de Josep M.
Domingo. Barcelona: Universitat de Barcelona / Societat Verdaguer, 2012.
408 p.

Calia fer una edició que aplegués aquests estudis de la doctora Antònia Taya-
della. Publicats dispersos entre 1980 i 2004, calia editar-los així, tan ben conjun-
tats sota el títol contundent, però obert, Sobre literatura del segle xix, tan ben
ordenats i explicitats en els sis epígrafs: I. Romanticisme / II. La literatura nar-
rativa / III. Narcís Oller / IV. Els Vayreda / V. Jacint Verdaguer / VI. 1888.
L’Exposició Universal i la literatura. Una obra, doncs, en principi miscel·lània,
que recull i relliga per dins els treballs que Antònia Tayadella va publicar de
1980 a 2004.

Calia igualment precedir-los d’un pròleg significador, com és el que for-
men els tres davantals signats per Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona), Josep Maria Domingo (Universitat de Lleida) i Enric Cassany
(Universitat Autònoma de Barcelona), on es condensa el sentit de les aportaci-
ons amb què cadascun d’ells ha contribuït i continua contribuint al projecte
comú de crear un corpus d’estudiosos de la literatura del segle xix des de les
nostres universitats. Cap pretext com aquest no havia aconseguit un efecte així:
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prologar un recull d’articles d’una col·lega generant resultats que van més enllà
del pròleg. El que hi pugui haver d’obligat i de testimonial en el “tripròleg” de
Gallén/Domingo/Cassany és transcendit per l’aparició del grup d’estudiosos
format a l’entorn de i sota l’epígraf de Literatura del segle xix. Per això el volum
es presenta com a número 8 de la “col·lecció del Grup d’Estudi de la Literatura
del Vuit-cents”.

Calia, doncs, tenir aplegats aquests estudis de la doctora Antònia Tayadella
tant per l’interès intrínsec de cadascun d’ells com perquè, junts en volum, i
prologats per tres companys seus, adquireixen un abast nou. No es pot pas
parlar encara de síntesi ni de declaració programàtica, però sí de coherència,
d’ambició d’acotar uns estudis determinats en el magma de la Literatura, de les
Literatures. Fins ara no es podia visualitzar aquesta parcel·la de la regió catalana
del mapa literari. Ara es destaca i pren forma d’etapa de vint-i-cinc anys en la
vida de dedicació de l’autora a l’estudi del Romanticisme. Un estudi d’especia-
lista que alhora mostra l’amplitud dels seus interessos i de la seva preferència
pels autors forts, com Verdaguer, Oller, Vayreda. Altrament els diversos tre-
balls de Tayadella traspuen la pràctica docent de l’autora a la Universitat de
Barcelona (de qui jo mateix vaig tenir el goig de seguir un curs sobre Vayreda,
als anys setanta del segle xx, quan, amb repugnàncies interiors i constrenyi-
ments exteriors, vaig treure’m un títol d’universitat espanyola que no tenia). En
tot cas, la professora Antònia Tayadella ha traspassat en aquest seu llibre d’es-
tudis sobre literatura del segle xix el que de millor ha extret de la seva experièn-
cia d’ensenyant i de recercadora en fonts fins ara inexplorades o en relectures
noves de fonts ja llegides.

Calia, en fi —si m’és permès de “jocsfloralejar”—, posar un ram de flors de
tanta qualitat en mans d’un florista tan expert com és Josep M. Domingo, que
l’ha col·locat en un pitxer tan noble com és el que signen al peu editorial la Uni-
versitat de Barcelona i la Societat Verdaguer, Quadratí pel disseny i Gráficas
Rey per la impressió i el relligat.

Parlar avui amb entusiasme d’un llibre com aquest significa adherir-se a
una concepció de la literatura i de l’estudi de la literatura que, si mai no ha tin-
gut el vent a favor, mai tampoc no l’havia tingut tant en contra. Si això que
anomenem humanitats veu amenaçada la supervivència a les institucions uni-
versitàries, tant se val. Continuarem remant. Els qui sabem que sense estudis de
literatura no hi ha literatura, continuarem remant. Continuarem pensant que
els estudis Sobre literatura del segle xix són també literatura del segle xix i del
xx i del xxi i que la vida esdevé humana si els qui ens diem humans tenim segur
l’accés a la literatura i al seu estudi.

En representació de la Societat Verdaguer, de la qual l’autora és membre
fundacional, en felicito la doctora Antònia Tayadella, en felicito el curador Jo-
sep M. Domingo, els lectors, nous o repetidors, i els emplaço a localitzar-hi un
passatge de la novel·la Julita, del farmacèutic vigatà Martí Genís Aguilar, en el
qual, en relació amb les idees de Mesmer sobre el magnetisme, hi llegiran que
“la poesia, com diu de l’energia la segona llei de la termodinàmica, no es perd ni

001-111958-CATALAN REVIEW 27.indd 208 06/11/13 21:10



reviews 209

Catalan Review XXVII (2013), 209-210 - issn 0213-5949

desapareix, sinó que la ceguesa o la impotència de producció en l’home és el que
la distreu (l’aparta) o la desconeix”.

RICARD TORRENTS
Universitat de Vic

Ynglès i Nogués, M. Teresa. El datiu en català: una aproximació des de la
lingüística cognitiva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.
335 p.

L’estudi del datiu en català que aborda aquest llibre es va gestar entre els anys
1990 i 2006 en el que havia de ser la tesi doctoral de Maria Teresa Ynglès, però
el seu traspàs l’any 2009 en va truncar la finalització i la defensa. Això no obs-
tant, en homenatge a la seua tasca com a lingüista i al seu paper conciliador dins
de l’àmbit acadèmic i pel valor de les seues investigacions, un grup de col·legues
del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona
(M. Teresa Espinal, Jaume Mateu, Teresa Cabré i Gemma Rigau) han fet l’es-
forç de seleccionar i editar de manera coherent bona part dels materials que
Ynglès havia elaborat.

El primer que crida l’atenció d’aquesta obra és el caràcter innovador de la
seua anàlisi. Com ja adverteix el títol, el marc teòric és la gramàtica cognitiva,
fonamentalment en la línia dels estudis de Langacker (Foundations of Cogniti-
ve Grammar, 2 vol., 1987 i 1991; Concept, Image and Symbol. The Cognitive
Basis of Grammar Cognitive Linguistics Research, 1990, entre d’altres) i de
Goldberg (Construccions. A Construction Grammar Approach to Argument
Structure, 1995). En aquest sentit, la llengua no és un aspecte de la ment autò-
nom de la resta de les habilitats cognitives, sinó que és un dels diversos sistemes
interrelacionats que constitueixen conjuntament l’organització cognitiva hu-
mana. Per tant, qualsevol aproximació al llenguatge s’haurà de basar en la nos-
tra experiència del món i en la manera com el percebem i el conceptualitzem.
D’altra banda, adquireix una gran importància el concepte de “construcció”,
segons el qual el significat de cada construcció (oració, frase feta, etc.) no és
fruit de la suma parcial del significat de cada un dels constituents, sinó de la
integració i interacció de tots, i que donen lloc al significat global de la cons-
trucció. Des d’aquesta perspectiva, es valoren conjuntament els factors semàn-
tics, pragmàtics, sintàctics i morfològics que interactuen en la formació d’una
construcció.

El llibre s’estructura en set capítols. En el primer, fa una síntesi dels postu-
lats de la gramàtica cognitiva. Aquesta part esdevé important per a aquells lec-
tors no familiaritzats amb el model teòric, ja que s’exposen conceptes impres-
cindibles (esquema construccional, trajector, fita, figura, fons, model d’event
canònic, esquemes d’imatges, etc.) per a poder seguir l’argumentació de la resta
dels capítols del llibre. El capítol 2 se centra en les construccions amb datiu
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