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Georg Jordi Kremnitz és una referència obligatòria i una autoritat per a tots
els que s’interessen per la sociolingüística, especialment en l’àmbit romànic.
Kremnitz, d’origen suabi, va dur a terme una part dels seus estudis universitaris a la universitat de Tubinga i va ser en la fase inicial de la seva carrera
acadèmica professor titular a la universitat de Münster a Westfàlia. Després
i fins a la seva recent jubilació va ser professor catedràtic de Filologia
Romànica a la universitat de Viena, Àustria. Kremnitz ha atret, orientat i
apassionat més d’una generació de joves lingüistes romanistes envers les
llengües anomenades minoritàries o minoritzades i que avui en dia se situen més sovint sota etiquetes com “menys utilitzades”, “menys esteses” o
“menys apreses”. Entre aquestes llengües, la primera que va interessar i
inquietar en Georg Kremnitz va ser l’occità, al que va dedicar la seva tesi
doctoral, publicada l’any 1974, i més tard, una monografia amb estudis
crucials (Kremnitz, 1981). Totes dues varen impulsar de manera considerable l’interès científic per la situació sociolingüística al domini lingüístic
del sud de França i dels seus voltants. Però al mateix temps, Kremnitz
donava a conèixer i popularitzava amb el mateix impacte la sociolingüística
catalana entre els romanistes de llengua alemanya, sobretot amb al seu llibre Sprachen im Konflikt. Theorie und Praxis der katalanischen Soziolinguisten
(Kremnitz, 1979), una antologia comentada de textos clau de (socio)lingüistes catalans i valencians dels anys 1960 i ’70, traduïda a l’alemany. A
partir d’aquí, Kremnitz va desenvolupar noves teories pròpies sobre el
fenomen del plurilingüisme social que van culminar en la publicació d‘una
nova monografia de gran ressò (Kremnitz, 1990). Però en la seva llarga
trajectòria científica, Kremnitz no s’ha limitat a l’estudi dels idiomes que es
parlen als dos costats dels Pirineus: també ha treballat intensament sobre
aspectes de la França plurilingüe (a la que ha dedicat la seva monografia
més recent; cf. Kremnitz, 2015), de la Francofonia d’ultramar (sobretot del
Carib), de les llengües d’Amèrica del Sud i del domini daco-romànic. La
Zeitschrift für Katalanistik 28 (2015), 3–4
ISSN 0932-2221

4

Prefaci 

seva extensa bibliografia publicada a Cichon et al. (eds. 2005) dona testimoni d’aquestes amplíssimes activitats científiques.
Volem retre homenatge a en Georg Kremnitz mitjançant aquest dossier
temàtic amb motiu del seu 70è aniversari i del seu honorable nomenament
com a membre corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans. No es tracta d’una Festschrift en el sentit tradicional, però esperem
tanmateix que a en Georg li faci il∙lusió que uns quants joves –i menys
joves– investigadors es reuneixin per a realitzar aquesta col∙lecció d’estudis
dedicada a la seva figura de gran renom en l’àmbit de la catalanística. Té el
propòsit de fer paleses les múltiples facetes dels estudis sociolingüístics
actuals centrats en el català i focalitzar algunes qüestions terminològiques i
metodològiques. Així, un dels objectius principals del dossier és il∙lustrar el
dinamisme amb el que s’està desenvolupant aquesta disciplina, d’una banda
pel que fa als objectes d’estudi i d’altra banda pel que fa a les eines que s’hi
apliquen: una disciplina en la que en Georg Kremnitz ha tingut i hi continua tenint una influència cabdal.
Doncs: per molts anys, Jordi!
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