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Beatriz Fernández Fernández és 
professora Titular del Departament 
d’Estudis Bascos de la Universitat 
del País Basc. Doctorada el 1997 a 
la Universitat del País Basc (UPV/
EHU), és membre corresponent de 
l’Euskaltzaindia (l’Acadèmia de la 
llengua basca). És autora de diver-
sos articles i llibres d’investigació 
sobre el basc i la variació sintàc-
tica, i ha editat volums col·lectius 
publicats entre d’altres a Oxford 
University Press (Nova York) i 
John Benjamins (Amsterdam/Phi-
ladelphia). Aquest llibre és el seu 
primer assaig divulgatiu.

Anna Pineda i Cirera és llicenciada 
en Filologia Catalana a la Universitat 
de Barcelona. Va obtenir el doctorat 
en Ciència Cognitiva i Llenguatge a 
la Universitat Autònoma de Barce-
lona amb una tesi que va merèixer 
el Premi Cum Laude 2015. Ha es-
tat professora de llengua catalana 
a la Universitat Ramon Llull i a la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Actualment, és investigadora al 
laboratori IKER-CNRS a Iparralde. 
De ben jove va començar a estu diar 
basc a Barcelona, sense saber que 
aquella llengua que duia al cor seria 
determinant en la seva carrera com 
a lingüista, i li permetria participar 
en el projecte de traducció i adap-
tació d’aquesta obra per als lectors 
dels Països Catalans.
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Si heu obert aquest llibre per qualsevol pàgina, ja us haureu 
adonat que, de fet, no es tracta d’un típic manual de gramàtica. El 
llibre que teniu a les mans conté, és clar, nocions de gramàtica del 
basc, però no és només això, ni de bon tros. Hi trobareu una bona 
dosi de passatges novel·lats, referències històriques i culturals, 
tastets de gastronomia... i més! Tot plegat per endinsar-vos, de 
manera entretinguda, en el funcionament de la llengua basca, 
guiats per la ploma amena i alhora rigorosade la professora 
Beatriz Fernández, amb l’ajut de la traductora Anna Pineda, que 
ha adaptat per al públic catalanoparlant aquest llibre. De fet, tal 
com es llegeix al subtítol de l’obra, els lectors s’adonaran que el 
funcionament d’una llengua aparentment tan llunyana i diferent 
com el basc és, en el fons, molt semblant al funcionament del 
català. Es tracta, en definitiva, de descobrir, llegint, que la 
gramàtica basca i la catalana s’assemblen més del que hauríem 
pogut imaginar, com, de fet, s’assemblen les gramàtiques de 
totes les llengües.
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