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Bibliografia sobre Joan Solà

RESUM

Aquest TFC presenta la bibliografia a l’entorn de l’obra lingüística duta a terme per Joan Solà. El treball
pretén, d’una banda, proporcionar als investigadors de la nostra lingüística una eina que els permeti localitzar
d’una manera planera qualsevol estudi existent, ressenya o comentari al voltant de l’obra i figura del filòleg
català. D’altra banda, té la voluntat de contribuir a dignificar i a divulgar la tasca realitzada pel lingüista.
L’interès del TFC rau a oferir una eina de treball a l’estudiant o a l’investigador que li permeti obtenir tota la
informació coneguda sobre Joan Solà fent un sol clic. El treball els proporcionarà la base que necessiten per
continuar avançant pel que fa als coneixements sobre el tema. Els estalviarà molta feina de biblioteca i es
podran centrar directament en els continguts.
D’altra banda, tenint en compte que Joan Solà ha mort recentment, ens trobem, doncs, en un moment que, un
cops fets els homenatges pertinents, cal elaborar una avaluació de la presència o la mancança de treballs de
conjunt de l’obra de l’autor desaparegut.
L’originalitat del treball consisteix a treballar un aspecte que sovint és relegat a ser la mera cua del treball.
La bibliografia és un aspecte de gran significació en tant que es tracta del conjunt de fonts de què
necessàriament bevem a l’hora d’elaborar qualsevol treball.

AGRAÏMENTS

Voldríem agrair a en Josep Daniel Climent, el nostre tutor d’aquest TFC, la seva tasca pacient d’orientació i
de guia en aquest camí que vam emprendre de la seva mà. També agraïm al Pep Soler, el nostre consultor, la
seva eficiència i la seva ajuda a l’hora d’aclarir-nos els dubtes que ens van anar sorgint.
Finalment, gràcies també a en Sebastià Bonet, que ens va recomanar el primer llibre que s’ha escrit sobre
Joan Solà, per la seva disposició a ajudar-nos en la recerca i l’elaboració de les fonts per a la realització
d’aquest treball.

1. INTRODUCCIÓ

El nostre TFC girarà a l’entorn de la figura i l’obra del lingüista i filòleg català Joan Solà i Cortassa (Belllloc d’Urgell, 1940 - Barcelona, 2010), referent clau de la Lingüística catalana actual. Solà ha estat
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responsable d’una producció científica de recerca en lingüística que ha esdevingut referencial i és per aquest
motiu que hem considerat oportú elaborar aquest estudi.
El nostre objectiu és oferir un panorama actualitzat del conjunt de la bibliografia que es pot trobar avui sobre
Joan Solà, amb la voluntat de proporcionar una eina vàlida de treball als investigadors de la llengua catalana.
Considerem que una figura eminent com és en Joan Solà s’ho val, i amb escreix. Tant per la seva enorme
capacitat de treball (la seva obra és ingent), com per la seva destresa en els diversos àmbits de conreu de la
Lingüística. Ha estat, sens dubte, una figura clau i d’una sòlida competència pel que fa al coneixement del
sistema lingüístic de la llengua catalana i dels seus mecanismes interns d’evolució. Tant pel seu poder
hipnòtic en impartir una conferència, com pel seu amor incondicional a la llengua i al país, es va consolidar
com un referent indiscutible en la lingüística i en la nostra cultura. Altrament, va saber dignificar la llengua i
el seu ofici en les seves tasques d’investigació, d’assessorament i de docència.
En definitiva, considerem fructífer i necessari continuar recordant-lo, tenint-lo present i resseguint les seves
petjades.
En relació a la metodologia general que hem emprat per tal de dur a terme la investigació en què se centra el
treball, consta de dues fases: una primera de compilació i una segona de sistematització. És a dir, en primer
lloc, ens hem assegurat que controlàvem tota la bibliografia existent sobre el nostre tema i, en segon lloc,
l’hem organitzada i presentada seguint uns criteris al més coherents i lògics possible.
Entre els centres documentals que ens ha calgut consultar, s’hi compten les biblioteques públiques,
hemeroteques, arxius, etc. I no només de la nostra ciutat, sinó d’altres i, per descomptat, de Barcelona, on
vam visitar la Biblioteca de Catalunya i diverses biblioteques universitàries.
Pel que fa al procediment que vam fer servir per recollir i analitzar el nostre material de base, podem parlar
de fonts arxivístiques, fonts documentals i fonts extretes de la Internet. Presentarem les referències
bibliogràfiques a partir dels criteris establerts pel Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
2.1. UN TREBALL INNOVADOR

En aquest apartat durem a terme un resum de tot allò que s’ha dit fins al moment en relació al tema del nostre
treball. Tanmateix, avancem ja que en el nostre cas es tracta d’una temàtica pràcticament inèdita, ja que
s’origina en un moment força recent, arran de la mort de l’autor, per la qual cosa es tracta d’una qüestió poc
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estudiada fins al moment. És en aquest sentit que podem afirmar que en l’actualitat no existeix encara cap
recopilació bibliogràfica exhaustiva de l’obra lingüística i de la figura de Joan Solà.
Òbviament, el paràgraf anterior pressuposa que tampoc no puguem exposar una síntesi històrica que il·lustri
el procés del tractament que ha merescut el tema que presentem. Ens manca, doncs, una perspectiva històrica
d’un tema que tot just ha vist la llum.
Tanmateix, si hem pogut fer una primera aproximació al tema que estudiem, ha estat precisament gràcies a
l’existència d’un seguit de treballs dispersos i sempre d’abast parcial sobre la vida i l’obra de Joan Solà. I ha
estat seguint-los el rastre que hem pogut arribar a lligar caps i a conferir el present treball, més unitari i
d’abast més global.
Com a contrapartida, però, presentem un treball innovador, en el sentit que proposa endinsar-se en un tema
del tot nou i original, que obre una escletxa a un terreny inexplorat, que condueix a una obertura de mires i
que vol ser una aportació nova i, sobretot, útil al món acadèmic i científic de la llengua i la cultura catalanes.

2.2. APORTACIONS ANTERIORS AL TEMA
2.2.1. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES

En aquest subapartat exposarem quines han estat les principals aportacions al tema que tractem. Es tracta
d’aquelles fonts que, en el transcurs del nostre treball de recerca, han actuat com un autèntic desllorigador,
que ens ha permès treure l’entrellat dels esculls amb què hem anat topant.
La font principal que ens ha resultat més aclaridora en relació a l’estat de la qüestió que treballem ha estat el
llibre següent:
NOGUÉ, Neus; BOIX, Emili; BONET, Sebastià; PAYRATÓ, Lluís (ed.): Joan Solà. 10 textos d'homenatge.
Barcelona: Empúries, 2010.
Aquesta obra, publicada l’any de la seva mort (2010), constitueix el primer llibre publicat sobre Joan Solà.
Es tracta d’un recull de deu textos d’homenatge a l’autor. Són homenatges acadèmics que dotze col·legues i
amics de Solà li adrecen en motiu del seu 70è aniversari. Es tracta d’un llibre que té un caire biogràfic on ens
mostra una visió del mestre des de diversos punts, alhora acadèmics i personals. Són textos escrits per
Sebastià Bonet, Narcís Garolera, Jordi Ginebra, Maria Rosa Lloret, Josep Murgades, Manuel Pérez Saldanya,
Gemma Rigau, Albert Rico i Josep Maria Pujol. Tots aquests lingüistes van col·laborar amb ell en
l’elaboració d’algunes de les seves obres. Són estudis relacionats amb la lingüística catalana a partir d’una
tasca de recerca, d'investigació i d'escriptura.
Pel que fa al caràcter biogràfic de l’obra, a causa de la mort relativament recent de l’autor, ens hem trobat
davant d’un panorama bibliogràfic mancat d’estudis de conjunt de l’obra de Joan Solà. Conseqüentment, a
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manera d’estudis de caràcter biogràfic, hem trobat només dues referències bibliogràfiques. La primera,
cabdal per a nosaltres, és l’obra esmentada. La segona és l’obra següent:
OLIVA, Salvador [ed.]: Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012.
Aquest segon treball aplega un seguit d’articles redactats per membres del departament de filologia catalana
de la Universitat de Girona, col·lectiu que presenta una valoració de l’autor no només com a gramàtic sinó, i
sobretot, com a persona.
En relació al conjunt de l’obra lingüística duta a terme per Joan Solà, el capítol final del llibre Joan Solà. 10
textos d'homenatge el constitueix una Bibliografia de Joan Solà. Edició a cura de Nausica Solà i Xavier
Fargas, on s’hi classifica amb rigor i exhaustivitat la prolífica obra del nostre autor. Es tracta d’una aportació
molt digna que il·lustra la feina feta pel lingüista. En aquest sentit, remetem a les gairebé cinquanta pàgines
de bibliografia espessa de què Solà és autor. Es tracta d'un llegat variat, a més d'extens, que conté llibres i
articles, entrevistes, recensions d’obres seves...
Un tercer bloc de materials comprèn els articles sobre l’autor localitzats a l’hemeroteca, a la Internet i a
diferents bases de dades dedicades a la recollida de referències bibliogràfiques.
Com a treball més significatiu, assenyalem l’article de Gemma Rigau (2011-2012), titulat “Joan Solà (19402010) i el seu llegat”. A l’article, publicat a Llengua & Literatura (núm. 22, pàg. 257-262), hi podem accedir
a través de l’enllaç següent:


<http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/255739/342668>

En aquest document, Rigau aconsegueix fer reviure la figura de Joan Solà, tant pel que fa a la seva obra i
aportació, dedicació cabdal a la lingüística catalana, com pel que fa a la seva personalitat.
Paral·lelament, a la Internet també hi hem trobat articles de l’autor. La veu directa de Solà ens resulta
indispensable a l’hora de restar fidels a la veu pròpia de l’autor en construir el treball.
D’altra banda, a la xarxa també hem localitzat d’altres llocs web dedicats a Joan Solà que exposarem en un
dels apartats final de la bibliografia presentada. Així a primer cop d’ull trobem la pàgina web de l’AELC on
se’ns proporciona informació força interessant sobre la vida i l’obra del lingüista:


<http://www.escriptors.cat/autors/solaj/>

3. BREU ITINERARI BIOGRÀFIC DE JOAN SOLÀ

El lingüista Joan Solà i Cortassa, referent ineludible de les lletres i de la cultura catalanes, va néixer a Belllloc d’Urgell (1940) i va morir a Barcelona (2010).
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Va estudiar Magisteri a Lleida i el 1965 es llicencià en Filologia Clàssica per la UB, on també es doctorà en
Filologia Catalana el 1970. Després va ampliar els seus estudis en Lingüística General a les Universitats de
Reading i d’Exeter (Gran Bretanya).
A més d’esdevenir doctor en filologia catalana per la UB, en aquesta mateixa universitat també va exercir
com a professor de Lingüística catalana des de 1966. Alhora, es va dedicar a la investigació i a la direcció de
projectes lingüístics. A finals de 1983 va obtenir la càtedra de Llengua i Literatura Catalanes a la UB i, el
mes de juny del 2010, aquesta universitat el va nomenar professor emèrit. També va ensenyar Lingüística
catalana i d'altres matèries de lingüística general en diversos centres docents com ara a la Universitat
Autònoma de Barcelona, des del 1965. A més, va impartir màsters i postgraus de Lingüística.
Tenint com a principals influències Pompeu Fabra, Joan Coromines i Noam Chomsky, Joan Solà es
converteix en un referent en el món acadèmic i en el panorama intel·lectual català. La seva presència esdevé
habitual en els congressos internacionals de Llengua i Literatura Catalanes. Des de 1999 va ser membre de la
Secció Filològica de l’Institut d'Estudis Catalans, del qual va ser nomenat vicepresident segon el juny del
2009. També ha format part de la Comissió Catalana de Relacions amb la UNESCO.
L'autor va publicar nombrosos estudis i quasi un miler d'articles als diaris, sobretot sobre temes de sintaxi i
d’història de la llengua catalana.
Solà és l'artífex d'una quarantena de llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia,
bibliografia i altres matèries de lingüística i sociolingüística. Entre d'altres, és codirector, amb Jordi Mir, de
l'edició de les Obres completes de Pompeu Fabra; editor de L'obra de Joan Coromines: cicle d'estudi i
homenatge (1999) i director de la Gramàtica del català contemporani, (la quarta edició, definitiva, és del
2008). Ha treballat en la redacció de la sintaxi de la nova gramàtica normativa de l'IEC. També ha fet tasques
d'assessorament lingüístic, com el conegut mètode multimèdia Digui, digui de català per a estrangers (1984),
a l'Ajuntament de Barcelona (1991-1995), en el Consorci per a la Normalització Lingüística (des del 1991) i
a la Caixa.
Paral·lelament, va dur a terme una extensa tasca divulgativa als mitjans de comunicació. Així, des de l'any
1974, va publicar un miler d'articles en la premsa diària. Cal destacar els publicats al Diari de Barcelona, El
Món i, preferentment, a la columna setmanal Parlem-ne, del suplement Cultura del diari Avui, des del 1991.
I, encara, va ser col·laborador al programa Bon dia, Catalunya de TV3 entre 1994 i 1997 i també va
participar en tertúlies radiofòniques.
La seva tasca acadèmica, així com les seves aportacions a la cultura catalana, el van fer mereixedor, el 2009,
del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Aquest mateix any va ser investit honoris causa per la
Universitat de Lleida.
També va rebre diversos guardons i homenatges, com ara el Premi de la Crítica de Serra d'Or (1999), el
Premi Sanchis Guarner de la Fundació Jaume I (2002), la medalla Narcís Monturiol (2003) i la Creu de Sant
Jordi (2005).
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El lingüista va ser sobretot un gramàtic. I va ser en el terreny de la sintaxi on més va despuntar. Interessat per
tot allò lligat a la cultura i a la preservació i estudi científic de la llengua i el llenguatge, va tractar també
diversos aspectes de la història lingüística i la lexicografia catalanes, a part d’oferir-nos anàlisis i reflexions
excel·lents de la situació social i lingüística del nostre territori. Inevitablement, les seves opinions van
generar debat i polèmica, la qual cosa el va convertir en una figura entranyable en el nostre país.
D'altra banda, Joan Solà era un apassionat de la capacitat humana d’expressar-se mitjançant el llenguatge, i
aquest enardiment el va concretar en un estudi profund i científic del català. El lingüista va ser competent en
tots els terrenys en què va treballar. En aquest sentit, és significativa la visió que ens en va donar
personalment el Sebastià Bonet: “Solà sabia separar perfectament els diferents vessants ja fos en la feina de
professor universitari, escriptor en publicacions de premsa, gramàtic i investigador de la llengua, etc. [...] Li
importava molt la transparència de la llengua i l'escriure clar. Era humil i reconeixia els seus límits, i això
fins i tot es reflectia en les classes de sintaxi que va impartir a la Facultat de Filologia Catalana de la
Universitat de Barcelona (UB)”.
En els Estudis de Sintaxi Catalana (1972-1973), obra de gran qualitat, palesa la complexitat de la sintaxi
catalana més enllà de les gramàtiques més usuals del moment (la d’en Fabra dita pòstuma, la de Jeroni
Marvà i la de Francesc de B. Moll). En aquests Estudis, pretenia aportar solucions amb una metodologia
acurada i explicacions didàctiques.
Posteriorment, Solà va oferir-nos la Sintaxi generativa catalana, que va publicar el 1986 amb el seu col·lega
i amic Sebastià Bonet. Aquest manual és una obra purament descriptiva que va introduir la metodologia de
l'anàlisi generatiu i les tesis de Chomsky i Jackendoff en la formulació de la sintaxi catalana moderna,
aspecte que encara no havia tractat ningú.
Si amb els Estudis de sintaxi catalana Solà va iniciar el camí en l’intent de fixació de construccions
problemàtiques irresoltes, aquell itinerari trobà continuïtat en un nou recull d’estudis, les Qüestions
controvertides de sintaxi catalana (1987), segurament les que han tingut més repercussió i més controvèrsia.
Per altra banda, a Lingüística i normativa (1990) tractà aspectes d’ortografia, l’ordre dels mots a la frase
catalana, etc.
Un altre tema d'interès va ser l’estudi de Joan Coromines, personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, el
va marcar força. En aquesta ocasió, però, en lloc d'analitzar l’obra pròpiament dita, mostra quina era la
concepció de la llengua normativa que tenia Coromines.
Solà no donava per tancada cap qüestió que l'intrigués, sinó que hi reflexionava contínuament. Així, el 1994
va publicar un altre recull d’estudis en què reprenia temes ja exposats anteriorment alhora que en plantejava
de nous: Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Es tracta del seu aplec d’estudis sintàctics més voluminós i
més innovador, ja que, a més, hi presenta una llista de les qüestions que queden per resoldre normativament.
És la demostració més extraordinària del seu domini de la problemàtica de la sintaxi. Lluny de fixar normes
noves, Solà hi exposà amb detall les diverses solucions que tant gramàtics com usuaris de la llengua donaven
6
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a les qüestions dubtoses. Ara bé, ell reclamava una revisió de la norma vigent (explícita o tàcita) a fi
d’adequar-la a la realitat social i als usos lingüístics de la comunitat. Mantenia, doncs, una postura modesta,
perquè mai no va pretendre ser pontífex sobre cap tema, sinó que només volia descriure, investigar i analitzar
quin era concretament el problema i per on calia anar per trobar la solució.
La gran Gramàtica del català contemporani va ser impulsada principalment per Joan Solà, que, a més de serne el director principal, en redactà el capítol dedicat a l’anàlisi descriptiva del funcionament de les oracions
subordinades de relatiu. La Gramàtica no tracta solament la sintaxi, sinó que descriu també altres disciplines:
la fonètica, la fonologia i la morfologia. Amb aquesta obra va veure realitzat un dels seus majors projectes
com a científic-investigador de la llengua.
Al llarg de la seva trajectòria professional, Solà va assumir com a punt de referència l’obra i la tasca de
Pompeu Fabra. Aleshores, amb el seu amic Jordi Mir, es van proposar reunir les obres completes de Fabra.
Amb el suport institucional, presentaren el projecte al II Col∙loqui Internacional ‘La lingüística de Pompeu
Fabra’ l’abril de 2003. Tots els volums de les obres de Fabra són precedits d’estudis fets pels especialistes,
de manera que en conjunt l’obra és ja una referència imprescindible no sols per a la història de l’obra
fabriana sinó per a molts estudis lingüístics. L'aparició de Fabra és constant als seus estudis.
Tot i que a Coromines li dedicà també tota la seva atenció, en els seus treballs no el cita tant, perquè
Coromines més que un gramàtic va ser sobretot un filòleg, un estudiós de la llengua antiga, i un lexicògraf,
disciplines que Solà no dominava tant. L’autor va ser encarregat d’organitzar un homenatge acadèmic a la
memòria de Joan Coromines, que es dugué a terme a la Fundació Caixa de Sabadell i a la Universitat de
Barcelona.
Tanmateix, Solà no es limità als temes gramaticals, sinó que tractà també altres aspectes. El 1977 va publicar
Història dels criteris de correcció lingüística, pròpiament titulada Del català incorrecte al català correcte.
El llibre és una peça fonamental en la història lingüística catalana.
Altrament, va publicar, juntament amb Pere Marcet, la Història de la lingüística catalana 1775-1900.
Repertori crític. Es tracta un treball excepcional d’investigació profund, en què recull tots els treballs de
tema lingüístic que els autors van localitzar, ja publicats, als Països Catalans en aquests anys. No és ben bé
una història de la lingüística, però sí que és un valuós i interessant repertori bibliogràfic.
Com a assessor lingüístic, Joan Solà també va dedicar la seva atenció a aspectes com ara la puntuació i la
tipografia. Amb Josep M. Pujol, va publicar primer (1989) un Tractat de puntuació, reconvertit
posteriorment en una més ampla i completa Ortotipografia. Manual de l’autoeditor i el dissenyador gràfic
(1995). Els autors donen pautes clares, precises, per puntuar el text i, fins i tot, per compondre un text amb
els programes informàtics moderns. La llengua oral o escrita, per Solà, s’havia de conèixer en totes les seves
manifestacions i especificitats, i en l’escriptura, la puntuació era tan important com l’ortografia i la sintaxi.
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I a partir de l’any 2000 va bastir una obra pedagògica: La terminologia lingüística en l'ensenyament
secundari. Propostes pràctiques (en col·laboració amb Jaume Macià Guilà). En aquesta obra reflexiona
sobre la problemàtica de la terminologia lingüística en els materials didàctics.
Per altra banda, la faceta de divulgador de qüestions lingüístiques a través de la premsa el va convertir en una
referència ineludible en la tasca de dignificació de la llengua i de la cultura catalanes. Des de 1974 fins a
molts pocs dies abans la seva mort, Joan Solà va publicar articles sobre la llengua, tant pel que fa a l’àmbit
normatiu com en els aspectes pragmàtic, social i polític. Hi tractà des de temes gramaticals o lèxics, fins a
qüestions vinculades amb la història de la llengua, així com aspectes sociolingüístics en la qual es troba el
català. Com assenyala Jaume Corbera, “Molts d’aquests articles van ser recollits en les obres següents: [...]”
(Corbera, 2012):
<http://dodeparaula.blogspot.com/2012/07/joansolalentusiastacientificdla.html#ixzz2ybqxkmvx>.
I esmenta: A l’entorn de la llengua (1977), Pompeu Fabra, Sanchis Guarner i altres escrits (1984), La
llengua, una convenció dialèctica (1993), Parlem-ne. Converses lingüístiques (1999) i Plantem cara.
Defensa de la llengua, defensa de la terra (2009). Aquestes obres il·lustren la situació d’emergència en què
viu la llengua. Són reculls que mostren una riquesa significativa de temes lingüístics i sociolingüístics, escrits
amb un llenguatge planer per a facilitar-ne la comprensió a qualsevol lector. Així, hi trobem tota mena de
temes relacionats amb la llengua, sempre redactats en un to amable, entenedor, però alhora seriós i
contundent. Els articles de Joan Solà van demostrar que era, tal com em va comentar personalment Sebastià
Bonet “un savi de la llengua i excel·lent pedagog”, perquè va transmetre planerament l’objecte dels seus
estudis al públic més general.

4. METODOLOGIA
Pel que fa al procés detallat i descriptiu d’elaboració del nostre treball, primerament, vam fer un buidatge de
tota la informació relacionada amb la temàtica escollida. En aquesta primera fase, vam procurar obtenir el
major nombre de fonts i dades per tal d’extreure articles, ressenyes, estudis, comentaris, entrevistes, etc.,
relacionades amb Joan Solà i la vastíssima obra duta a terme al llarg de la seva trajectòria vital i professional.
Un cop vam finalitzar tota aquesta recerca exhaustiva, que va durar aproximadament nou mesos, vam
classificar totes les dades obtingudes segons el tipus de document trobat (entrevistes, ressenyes, comentaris,
etc.).
Paral·lelament, i a mesura que anàvem recollint aquesta informació, vam llegir, processar i ens vam
documentar sobre l’autor i les recerques que anàvem localitzant. Tot seguit, vam classificar sistemàticament
les dades a partir d’un criteri temàtic (articles necrològics, d’homenatge, biogràfics, ressenyes i comentaris
de la seva obra, entrevistes, etc.).
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Al llarg de tot el procés hem comptat amb la col·laboració del reconegut Doctor Sebastià Bonet, professor
emèrit del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, col·lega de professió de Joan
Solà. Atesa la relació personal que van mantenir al llarg de més de trenta anys, el coneixement, les dades i la
informació aportada per Bonet ha estat inestimable. Sense la seva col·laboració, segurament no haguéssim
pogut aconseguir conèixer aquells trets característics que definien Solà ni bona part del seu mètode de
treball. Va ser estat molt interessant i profitós poder copsar el modus vivendi que, de manera desinteressada,
ens va relatar del mestre. La col·laboració conjunta entre ambdós, no sols a nivell personal sinó a través de la
tasca de docents i investigadors, va culminar amb la creació d’una obra de referència en la lingüística
catalana: Sintaxi Catalana Generativa (1986).
Altrament, Bonet ens va aconsellar en el sentit de fer una selecció de l’extensíssim nombre d’articles sorgits
arran de la mort de Solà. És evident que la facilitat actual de trobar recursos en format digital ha propiciat la
creació de molts textos crítics, comentaris i opinions respecte a alguns aspectes de l’obra de Solà i/o de la
seva vida. Ara bé, hem seguit les seves orientacions i en aquest treball només s’han inclòs els articles
necrològics recollits en publicacions periòdiques, premsa i pàgines web de companys de professió o amics
més directes. Fins i tot, hem exclòs aquells articles molt generals o els comentaris breus sorgits d’altres fonts.
Transcrivim alhora les reproduccions, articles, ressenyes, estudis i comentaris que apareixen a la base de
dades Dialnet, Traces, Racó i en les revistes científiques especialitzades Caplletra, Serra d’Or, L’Avenç,
Llengua & Literatura, Estudis Romànics, etc.
Finalment, vam classificar la nostra bibliografia sobre Joan Solà seguint un criteri temàtic. Així, en primer
lloc, recollim els documents que fan referència a la trajectòria vital de l’autor. En segon lloc, i de manera
paral·lela, apleguem els escrits de condol per la mort de l’autor. En tercer lloc, compilem els documents que
homenatgen Solà. En quart lloc, aportem les referències a les entrevistes que se li van fer. En cinquè lloc,
centrant-nos ja en l’obra de Solà pròpiament dita pel que fa a la recepció i crítica de l’obra lingüística, hem
anotat de manera completa les recensions i comentaris que es relacionen amb les obres especialitzades. En
sisè lloc, consignem també les ressenyes i articles publicats sobre l’autor en la seva tasca d’articulista i
d’home públic. En aquest apartat trobarem els articles que es van generar arran de la publicació de l’obra
Plantem cara. Defensa de la llengua, defensa de la terra. En aquest cas, hem considerat escaient classificarles per subapartats. Finalment, en setè lloc hem inclòs un darrer apartat que conté un llistat de recursos web
en línia per a l’estudi de la seva vida i obra.

5. BIBLIOGRAFIA SOBRE JOAN SOLÀ
5.1. ARTICLES BIOGRÀFICS
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per aclarir i obrir vies de debat operatives, però alhora
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L’acte el podem veure a la videoteca de l’IEC: <http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=216>
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En aquesta ressenya Rafael Torner legitima l’obra de Solà Plantem Cara. Defensa de la llengua, defensa de la terra i

en fa un elogi tot justificant les raons que l’autor hi tracta. Recordem que aquest llibre és un recull d’articles que Solà va
publicar al diari Avui, en una secció anomenada “Parlem-ne” entre 1998 i 2008. Expressa clarament el conflicte en
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primer lloc, existeix informació de caràcter general a la pàgina de Wikipèdia:


Wikipèdia [enciclopèdia en línia]. [Data de consulta: 30 d’abril 2013].
<http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada>

En segon lloc, a les bases de dades Traces i Dialnet, que mostren fonts bibliogràfiques de referència:


Traces. [base de dades bibliogràfica de llengua i literatura catalanes en línia]. [Data de consulta: 30
d’abril de 2013]. <http://www.traces.uab.es/tracesbd/cerquesguiades/Sola/enllasos.html+ç>



Dialnet. [plataforma de recursos i serveis documentals en línia]. [Data de consulta: 1 de maig
2013].
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=Joan+Sol%C3%A0&db=1&td=todo>

En tercer lloc, a la plataforma de recursos i serveis documentals d’accés obert Racó:


Racó [Revistes Catalanes amb Accés Obert en línia]. [Data de consulta: 10 de maig de 2013].
<http://www.raco.cat/index.php/raco/about>

D’altra banda, a la xarxa també hem localitzat llocs web molt complets:


Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. [recurs en línia]. [Data de consulta: 23 d’abril de
2013].
<http://www.escriptors.cat/autors/solaj/>

Aquest recurs en línia és la base de dades de l'AELC. Podem cercar-hi informació sobre autors i autores, tant
històrics com contemporanis. Ens proporciona informació sobre la seva vida, un llistat de la seva obra,
entrevistes, els premis que va rebre, comentaris d’obra i escrits antològics de l’autor.


Cyclopaedia [enciclopèdia en línia]. [Data de consulta: 23 de maig de 2013].
<http://es.cyclopaedia.net/wiki/Joan-Sola-1>

És una pàgina web adreçada a trobar tota mena d’enllaços directes a biografies, imatges, llibres i articles
científics i de premsa relacionats amb l’autor.
A la Gran Enciclopèdia Catalana també hi podem trobar una biografia:


Gran Enciclopèdia Catalana[enciclopèdia en línia]. [Data de consulta: 30 de abril de 2013].
<http://www.enciclopedia.cat>

Un recurs significatiu és el que ens remet a dos programes radiofònics especials dedicats a Joan Solà i a les
últimes intervencions realitzades a Catalunya Ràdio:
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“Especial Joan Solà”. Àudios a la carta (2010). Catalunya Ràdio. 1 de novembre de 2010 (52 min).
<http://www.catradio.cat/programa/1318/especial-joan-sola-a-catalunya-radio>



Joan Solà, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes [enregistrament en vídeo] 2009. Al Matí de
Catalunya Ràdio. 3 de desembre del 2009. (9 min).
<http://www.youtube.com/watch?v=ybos572dwx0>

També hem trobat actes d’homenatge i entrevistes en documents audiovisuals a Televisió de Catalunya
(TV3):


“Joan Solà, filòleg”. L'hora del lector (2009). Televisió de Catalunya. 6 de juny de 2009.
<http://www.tv3.cat/videos/1270399/joan-sola-filoleg>



“Joan Solà: «La gent vol conservar el català, però no pot»”. Televisió de Catalunya. 6 de juny de
2009. <http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/1359339>



“Homenatge a Joan Solà”. L'hora del lector (2010). Televisió de Catalunya. 28 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3183410>



“L’últim adéu a Joan Solà”. Televisió de Catalunya. 28 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3179731>



“Expert i amant del català”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3177771>



“Els matins: capella ardent de Joan Solà a la Universitat de Barcelona”. Televisió de Catalunya. 28
d’octubre de 2010. <http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3178871>



“Recordant Joan Solà”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3177110>



“Adéu a un defensor incansable del català”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010.
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3176532>



“El món polític, associatiu i acadèmic elogia Solà”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3176533>



“Solà: «La llengua s'ha de defensar al marge de qualsevol ideologia política»”. Televisió de
Catalunya. 27 d’octubre de 2010. <http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3176350>



“L’adéu dels espectadors a Joana Solà”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3176311>



“Casals agraeix a Solà que hagi estat un model per a Catalunya”. [enregistrament amb vídeo].
Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010. <http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3176270>



“Mor el lingüista Joan Solà”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de 2010.
<http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3176190>



“Mor el lingüista Joan Solà després d’una llarga malaltia”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de
2010. <http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3175710>
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“Familiars, deixebles i amics s’acomiaden de Joan Solà”. Televisió de Catalunya. 27 d’octubre de
2010. <http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3180551>

I una entrevista realitzada als Jardins de recinte històric de la Universitat de Barcelona:


“Entrevista a Joan Solà”. L’entrevista de l’ACPG [enregistrament de vídeo] (2010, setembre).
Barcelona: Associació de Premsa gratuïta i mitjans digitals (ACPG). <http://vimeo.com/6520472>

Finalment, trobem un blog i un document audiovisual sobre la seva última lliçó com a docent:


Homenatge a Joan Solà. Lluitem per la llengua [bloc en línia]. [Data de consulta: 13 de març de
2013].<http://joansola.blogspot.com.es/>

La finalitat d’aquesta pàgina és la de retre-li homenatge després de la seva mort. Aporta material adreçat a la
recerca d’informació sobre l’autor mitjançant enllaços a biografies, entrevistes, discursos i articles; “L’últim
article” i “l’última classe a la Universitat de Barcelona”.


“Última lliçó de Joan Solà ‘Construcció d’una sintaxi normativa: criteris. Exemples’”. Sèrie L’última
lliçó magistral.48 [enregistrament de vídeo] (2010, 17 de juny). Barcelona: UBTV. Portal de vídeo de
la UB.
<http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?g_codi=01506&g_uscodi=30009&idioma=all&g_llista
=cerca>

6. CONCLUSIONS

A manera de conclusions, farem referència, en primer lloc, al sentit que té per a nosaltres aquest treball, així
com la tasca d’investigar en general. En segon lloc, farem al·lusió a la nostra lectura particular de Joan Solà,
tant pel que fa a la seva obra ingent com quant a la seva persona. En tercer lloc, exposarem les impressions
que vam tenir mentre elaboràvem aquest TFC. I, finalment, en quart lloc, atribuirem a l'autor la importància
que creiem que té dins del panorama de la Lingüística catalana actual.
La bibliografia que presentem, que comprèn aquells documents que giren a l’entorn de l’obra de Joan Solà,
artífex, com hem vist, de cabalosos rius de tinta, és el resultat d’un procés de compilació i de posterior
sistematització d’aquells documents, de la qual cosa en resulta una eina útil per als investigadors de la
llengua catalana. D’aquí se’n deriva que, a partir de l’assumpció d’una tasca de formigueta, amb humilitat i
constància, com sembla dir-nos Joan Solà, poc a poc s’acaben fent coses que resulten ser útils per a la
comunitat. I Solà, un entusiasta de la llengua catalana, era, en aquest sentit, una formigueta que acabà bastint
una obra ingent i útil per a la comunitat catalanoparlant.

48

L’exposició de l’última lliçó acadèmica a la Universitat de Barcelona, juntament amb altres articles testamentaris, va

quedar recollida en el llibre pòstum Joan Solà. L’última lliçó. Parlaments polítics i acadèmics, editat el 2011.
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Nosaltres hem pretès seguir, a petita escala, és clar, l’exemple del mestre, i treballar per tal de proporcionar
una bibliografia útil per a tot aquell qui s’aproximi a la vida i l’obra de l’autor. Creiem fermament en
l’esterilitat d’una actitud vanitas vanitatis. Altrament, considerem infinitament més productiva la idea que no
és tan important qui fa les coses en una comunitat sinó el fet de contribuir a fer-les. És en aquest sentit que, a
través del nostre TFC, hem optat per posar-nos al servei de la comunitat, com va fer Solà, de qui estem
convençuts que fou encara millor persona que lingüista. La recerca i la posterior lectura dels documents que
comprenen la bibliografia que presentem ens n’han convençut.
I és a mesura que anàvem duent a terme aquest doble procés (compilació i sistematització) que vam tenir un
seguit d’impressions de les quals tot seguit passem a deixar constància.
Quant a la tasca de compilació dels documents, ens va sobtar l’enorme quantitat que en vam trobar
relacionada amb les opinions dels articles que Solà va publicar en premsa. D’altra banda, també ens va
sorprendre l’elevat nombre de documents que van generar les obres que tracten aspectes de sintaxi.
Finalment, vam quedar meravellats per la nombrosa informació que ens va caure a les mans referida a la gran
Gramàtica del català contemporani. L’obra del mestre, per tant, no deixava pas indiferent. Al contrari; tenia
un gran impacte. Creiem que la cura que caracteritzava les seves reflexions convidava, al seu torn, a
reflexionar.
Pel que fa a la sistematització del treball, a l’hora de confegir uns criteris, al començament va ser difícil
trobar un mètode adient. Finalment, ens vam decidir per seguir un criteri temàtic al llarg de tot el TFC, tant
en els apartats troncals del treball com en els subapartats, quan s’hi esqueia. Hi prestava l’amplitud de
disciplines en què treballà l’autor, que es realitzà en molts àmbits. Més d’un cop ens hem preguntat, al llarg
de la confecció del treball: com va tenir temps de fer tanta feina, Solà? Una vida no dóna per a tant! I és per
això que hem hagut de classificar en Solà per temes. I diem Solà i no l’obra de Solà, perquè si en el cas de
tot autor vida i obra van, forçosament, lligades, tenim la impressió que Joan Solà vivia per a la seva obra, ja
que era el que de debò l’entusiasmava. No ens referim al mer fet de publicar, per descomptat, sinó a sentir la
llengua en totes les seves manifestacions i d’una manera intensa. És com si Solà tingues un sisè sentit que li
permetés captar aquelles subtilitats de tot tipus que giraven a l’entorn de la llengua i que, a la resta, en
general, ens passaven desapercebudes. Per tot plegat, doncs, considerem la figura de Joan Solà molt digna.
Finalment, voldríem constatar que el sisè sentit de l’autor a què ens acabem de referir i que podria fer
suposar que l’autor treballava d’una manera intuïtiva, no ens ha de confondre pas: tot i que predisposat i
entusiasta de la llengua, Joan Solà treballava amb un gran rigor científic. Això situa el seu nom al costat
d’altres com Fabra, Alcover, Coromines i Moll. En aquest sentit, Joan Solà ha esdevingut una de les
personalitats més rellevants en l’estudi de la llengua dins el segle XX i la primera dècada del segle XXI.
En resum i, conscients que aquesta síntesi encara el desvirtua, Joan Solà ha estat, sens dubte, un referent en
l’àmbit acadèmic. Un exemple ètic, cívic i moral que romandrà en la memòria col·lectiva dels intel·lectuals,
investigadors de la llengua i en tots aquells que van tenir la sort de conèixer-lo.
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ANNEX

A causa de la gran quantitat d’articles que es van generar després de la mort de l’autor, hem cregut oportú
adjuntar aquesta referència de consulta en la que, fent un sol clic, podem trobar recopilats, en una sola
pàgina, els títols i enllaços directes a 329 escrits i comentaris:


Pàmies, Víctor. “L’homenatge no convocat: escrits de condol per la mort de Joan Solà” (2010, 27
d’octubre). [Blog en línia: Raons que rimen]. [Data de consulta: 3 de juny].
<http://vpamies.dites.cat/2010/10/lhomenatge-no-convocat-escrits-de.html>
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