
Notes 

Joan Coromines, entre el detall i la sintesi. (A propbsit d'un llibre recent), 
per Joan A. Argente 

ctL'analyse du détail est la condi- 
tion préalable de toute synthese 
scientijique.s " 

Si aquesta remarca metodolbgica del mes- 
tre Miilardet és certa i si l'apliquem al ter- 
reny de la lingüística catalana, ¿qui, sinó el 
deixeble Coromines, es troba en condicions 
immillorables de donar-nos-en una sintesi ben 
assentada i relativament perdurable? En ell 
la recerca i l'aclariment dels més petits de- 
talls són mitjans d'uns objectius tan vastos 
com els d'aqueixa magna <<Summa Lexicogri- 
fica i Lingüística, -catalana i rominica, si no 
ctcatblica~!- que sens dubte estan cridats a 
esdevenir els projectats Diccionari Etimolbgic 
i Complementari de la Llengua Catalana, Ono- 
masticon Cataloniae i Tractat de Gramtitica 
Histbrica Catalana. Tres obres a l'elaboració 
de les quals Joan Coromines ha lliurat pric- 
ticament la seva vida,' fins al punt que hom 

* G. MILLARDET, Etudes de dialectologie lan- 
daise (Tolosa 1910), p. 215. 

1. La recollida de dades per al Diccionari 
Etimoldgic fou iniciada, segons notícia de Max 
Cahner (cf. el treball esmentat a la n. 3) el 

ha gosat afirmar -ni que fos informalment- 
que el Diccionari0 Critico-Etimológico de la 
Lengua Castellana (publicat en 4 volums, en 
1954-1957) no fou sinó una mena de rebrot 
prematur --en part forcat per les circumstin- 
cies- del corresponent catali! 

A Coromines, cert, no li calen presentacions. 
Perb l'aparició d'Entre dos llenguatges -mos- 
tra prou representativa dels diversos camps 
de la lingüística i de la filologia en qui: s'ha 
interessat l'autor- em fa avinent d'intentar 
algunes consideracions generals -potser més 
especulatives, doncs, que no pas estrictament 
historiogrifiques o bibliogrhfiques- entorn 
de l'autor i de la seva obra.' 

1927; quant a I'Onomasticon, és una empresa 
que dirigeix des de 1931, segons declaració de 
l'autor a Josep Pla. Cf. Homenots. Segona Sbrie, 
p. 284. 

2. J. COROMINES, Entre dos llenguatges, 3 vols. 
(Barcelona 1976-1977). 

3. Per a una informaci6 biobibliogrhfica de 
l'autor, vegeu el prbleg de Max Cahner a I'obra 
citada: d o t e s  bibliografiques sobre l'obra de 
Joan Coromines., dins Entre dos llenguatges, 
vol. I, ps. v-XXIII. 
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Com definir Entre dos llenguatges? Hom 
podria dir que es tracta d'una ctselecta,) de 
la diversa i abundant producci6 de i'autor -i 
diria veritat-; o, menys qualificativament, 
hom podria dir que és un aplec de treballs la 
majoria dels quals han estat editats anterior- 
ment, en catalh o en altres llengües, en revis- 
tes i publicacions especialitzades, si bé molts 
han estat refosos o revisats especificament per 
a aquesta edició, o hi presenten addicions im- 
portants, i en algun cas reduccions que, mo- 
tivades per raons tscniques, mai no n'afecten 
la intelligibilitat. Hom podria dir aixb, i hau- 
ria fet curt. Perque, si tots els reculls d'a- 
questa mena serveixen una finalitat practica 
i retrospectiva, la present obra ofereix en- 
sems un carhcter ccprospectiua, car constitueix 
--en mots del prologuista- <tel conjunt més 
important de les anticipacions que Joan Co- 
romines ens ha anat donant de les tres grans 
empreses que han ocupat la part més impor- 
tant de la seva vida profe~sional))~ i que he 
esmentat més amunt. Vet ací, doncs, com cal- 
drh contemplar tots aquests treballs -pel 
que fa a la biografia professional del mes- 
tre- a la llum de les seves síntesis etimolbgi- 
ca, onomastica i gramatical definitives. Ben 
entes, aixb no vol pas dir que cada capítol, 
fins i tot cada subcapítol, del llibre que ens 
ocupa no constitueixi una perfecta   ni tat.^ 

Quant al contingut específic i a la distri- 
bució dels diversos capítols, no s'ha seguit 
un ordre cronolbgic estricte, sinó més aviat 
temhtic. Per conveniencia, hi distingir6 sis 
grans grups temhtics, a saber: 1) Estudis de 
gramlitica histdrica, primordialment -si no 
exclusiva- de fonhica histbrica, catalana i 
d'altres llengües veines (caps. 1.1 i 1.2). 2) Es- 
tudis de dialectologia catalana i romhica (caps. 
11.1 i 1r.2). 3) Estudis de toponomhtica del 
domini catali (caps, 11.3, 11.6, i nombroses 
referencies pissim). 4) Estudis filoldgics --em 
refereixo a aquells que tracten d'una manera 
específica de textos, literaris o documen- 
tals: edicions crítiques, interpretacions i co- 
mentaris- (caps. 1.3, 1.4, 1.5; hom hi podria 
incloure els 11.4 i 11.5, perb atenent a llurs ca- 
racterístiques lingüístiques especifiques, els 
considero a part). 5)  Estudis relatius a les 
llengiies pre-romanes (caps. 11.4 i 11.5; hom po- 
dria incloure-hi el ja d u d i t  11.3). 6) Estudis 

4. M. CAHNER, OP. cit., p. V. L'Bmfasi és 
meu. 

5. Uso els termes <<capítol. i asubcapitol. 
d'una manera convencional per referir-me a aque- 
lles unitats que en els índexs apareixen en cur- 
siva i en rod6, respectivament, i sempre nume- 
rades amb xihes aribigues. Ho indico perque 
l'autor es refereix als meus ~subcapitols. amb 
el terme ucapitolsn (cf. vol. I, p. 13, nota) i 
el prologuista es refereix als meus acapitols~ amb 
cl terme uparts. (cf. p. xv). 

etimolbgics (caps. 111.1, 111 2, 111.3 i I I I . ~ ) . ~  
Si se'm permet, doncs, aquesta classificació 
convencional -la dificultat o inestabilitat de 
la qual és ben palesa si hom té en compte 
aue una característica dels treballs de Coro- 
mines és I'estreta interconnexió que s'hi es- 
tableix entre aquestes diverses disciplines-, 
podrem indicar que el primer volum d'Entre 
dos llenguatges conté els estudis de gramhti- 
ca --o fonetica- histbrica i els de filologia, 
el segon els de dialectologia, toponomastica, 
i llengües pre-romanes, i, en fi, el tercer, 
més homogeni, els d'etimologia -bé que l'ho- 
mogenei'tat temhtica sigui contrapesada en 
aquest cas per la inevitable dispersió lingüís- 
tics (car Coromines es c(limitaa ara a grups de 
mots que provenen. versemblantment, d'stims 
germhnics, arhbics, grecs i, encara, d'altres 
mots d'origen incert, potser pre-roma). 

Resumiré breument algunes dc les tesis ex- 
posades al llarg d'aquests treballs, sense cap 
pretensi6 d'exhaustivitat ni de baixar al de- 
tall, car prefereixo entretenir-me després en 
les qüestions de tipus general i metodolbgic. 

Destaco els dos treballs de fonetica histb- 
rica: <(Estudis de fonetica histbricau i ccApor- 
tacions catalanes i hispiniques a !'estudi de 
la fonetica histbrica francesa,). El primer cons- 
ta de tres subcapítols; el segon de dos; en 
conjunt, s'hi tracten sis canvis fbnics especí- 
fics. En el f rimer d'aquests subcapitols, mit- 
jancant el destre maneig de disciplines diver- 
ses -geografia i histbria, dialectologia sin- 
crbnica i diacrbnica. toponomastica i gramh- 
ties histbrica, fonetica i paleografia- i sobre 
la base, sempre, d'un coneixement directe de 
les fonts antigues i actuals, Coromines esta- 
bleix la cronologia de les successives isoglos- 
ses que marquen i'esborrament progressiu 
de la primitiva distinci6 fbnica entre els sons 
representats per c i ss ([s] i [$I), i yl i l f  
([y] i [l]), i altres grafies equivalents. Bteu- 
ment, hom observa com el desplacament de 
les isoglosses corresponents a aquests dos fe- 
nbmens ha tingut lloc en sentit oposat: cap 

6. Aquests sOn els títols dels diversos treballs 
(seguint els grups indicats): (1) .Estudis de fo- 
netica histbricau i  aportacions catalanes i his- 
piniques a l'estudi de la fonbtica histbrica fran- 
cesan; (2) uIntroducci6 a l'estudi de l'aranks,, i 
nEl parlar del Card6s i la Vall Ferrera*; (3) .To- 
ponímia antiga de l'alta vall de Camprodonu i 
&obre els noms de lloc d'origen bereberr; (4) 
.Les Homilies d'organyi. Edici6 critica millora- 
da i anotadar; <Tarifa dels corredors de Bar- 
celona l'any 1271s i .Sobre les prosificacions de 
poemes didictics en el "Llibre de les dones" 
d'Eiximenisn; (5) .Una inscripci6 en basc riba- 
gorfi del segle I ,  amb dos ideogrames. i '<Els 
ploms sorotiptics d'Arles~ (6) ~D'alguns germa- 
nismes típics del catalb, aGermhnic o Roma- 
nic?., <Mots catalans d'origen aribics i .Les re- 
lacions amb Grecia reflectides en el nostre voca- 
bularis. 
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a I'oest en el primer cas, fins a coincidir amb 
el límit de I'hea lingiiística, cap a I'est en el 
segon, sense arribar. perb, a cobrir tot el do- 
mini. La comparació de tots dos fets exempli- 
ficaria l ' a f iac ió  de l'autor segons la qual 
al llarg de la histbria de la nostra llengua <(la 
direcció de les ones fonstiques és general- 
ment des de la costa cap endins, o des de tra- 
muntana cap a migjorn. Quan aquestes dues 
accions convergien, llur victbria ha estat as- 
segurada es pot dir sempre, (p. 19). Un fet 
interessant relacionat amb la dinBmica d'a- 
quests canvis fbnics -a més dels fenbmens 
migratoris afavorits per la reconquesta, sem- 
pre presents en I'estudi de la nostra gramiti- 
ca histbrica- és la influtncia que hi ha 
exercit la gran ciutat: ' <(La ciutat de Bar- 
celona havia adoptat ja en el segle XIII, en 
tots dos canvis, allb que havia de restar com 
a pronúncia moderna del llenguatge comú, i 
tan bon punt va ser apadrinada pel gran cen- 
tre de la vida catalana, aquesta pronúncia es 
posi a guanyar terreny en forma constant. En 
els nostres dos casos, Barcelona es trobi as- 
sistida, com en alguns d'altres, per l'altre 
centre mixim, la ciutat de Valtncia amb la 
seva rodalia: aIlb que ha estat anomenat I'eix 
lingüístic Barcelona-Valencia* (p. 18)? 

El segon subcapítol (1.1.2.) tracta de la pa- 
latalització de L- inicial: n'estudia la data, 
l'origen i I'extensió. Refermant-se en I'opinió 
expressada anteriorment: Coromines rebutja 
el parer de Menéndez Pidal i d'altres que han 
parlat d'una possible extensió del fenomen 
cap a 1'Aragó i Castella a l'edat mitjana, i 
afirma que es tracta d'un fenomen arrelat 
en I'antiguitat de la llengua. Aporta nombro- 
sos arguments, extrets tant de la toponímia 
com de I'ortografia dels documents medie- 
vals. Particularment complexos es presenten 
els fets que es poden inferir d'un estudi mi- 
nuciós i exhaustiu d'aquesta última. En efec- 
te, la grafia 1- es manté gairebé fins al XVII, 
amb casos d'incorrecció; per a un bon ente- 
niment de la qüestió cal considerar que el 
ca:vi de 1- en 11- en la nostra llengua atin- 
gue carkter complet, rotund, universal)> 

7. Fenomen ja remarcat per diversos dialec- 
tolegs a les acaballes del segle XIX pel que fa al 
daries, a I'anglks i al frances. Cf. O. JESPERSEN, 
Mankind, Nation and Individual from a linguis- 
tic point of vietv (Londres 1946), ps. 57-64 (ps. 
82-91 de la versi6 catalana: La llengua en la Hu- 
tnunitat, la Nacid, i l'lndividu, Barcelona 1969). 
Jespersen ahdeix també a l'especial circums- 
tancia del cas alemany. Quant a l'italii, cf.  
T. DE MAURO. Storia lin~uistica dell'ltalia ulzita 

(p. 631, la qual cosa explica que no calgués 
dlstlng~r entre les grafies L- i 11- en posició 
inicial (idhuc els llatinismes es pronunciaven 
amb [i]). D'altra banda, en tota l'edat mit- 
jana es va tolerar d'escriure -11- intervocilica 
com -I-: amb més raó, doncs, que no es dis- 
tingís en posició inicial. Segons Coromines, 
les coses comencarien a variar arran de la cas- 
tellanització o internacionalització de 1'Es- 
glésia al final del segle xv, actitud que hauria 
forgat a la pronúncia de L- com a [I], de pri- 
mer en els mots llatins, després en els nous 
llatinismes; aixb hauria creat la necessitat de 
distingir 1- de 11-. i hauria dut, finalment, a 
la modificació de les regles ortogrifiques. Tan- 
mateix, com he dit, hi ha tambC testimonis 
grifics de 11-, sobretot en mots compostos, 
en els quals el caractes inicial és menys per- 
ceptible (delliberar, rellogar, delli, all4 etc., 
US. els usuals liberar, logar, L;). De I'anti- 
guitat del fenomen ens donen constincia les 
dades enumerades a les pigs. 72-76, les quals 
ens fan recular al segle XI i Bdhuc al IX. Així, 
a propbsit dels topbnims Lasquarri i Llaguar- 
res, i de la concorrenca 'de les dues forr?es 
Lladurs (culte) i Ladurs (popular) 'o escnu: 
ctAix6 sembla indicar que en aquesta comar- 
ca la palatalització de la L- havia ja deixat de 
ser un fenomen viu o vigorós ans del s, IX; 
i que, en conseqüsncia, el temps en que es 
produí la palatalització fou molt més antic, 
i es perd en la llunyania del substrat; si no 
la palatalització en la forma actual, almenys 
el séc de naturalesa fonetica més imprecisa 
[en nota a veu de plana: Fortis-Lenis? Ge- 
minada-senzilla??] que separi l'articulació 
de la L- inicial de la de la -L- intervocilica, 
i que evolucionant el temps s'ha convertit en 
una articulació palatal* (p. 74). He vp ly t  
reportar aquesta última precisió, car -SI mes 
no d'enci de F. de Saussure- és ben sabut 
que la determinacih d'una distinció és un fet 
més significatiu que no la determinació de 
l'exacta natura fonttica implicada en aquella. 
Les dades semblen prou concloents, per6 el 
rigor característic de Sautor no li permet d'a- 
turar-se ací: cal investigar els possibles ves- 
tigis de pronúncia no palatal, i, segons que 
sembla, a la vista dels arguments toponímics, 
dialectals i grifics -un de ben curiós a la 
~ i g i n a  78-, cal recontixer la persisttncia de 
1- dins &una Brea redui'da, a l'extrem nord 
del domini lingüístic, i potser en alguns punts 
del sud. Acotat, ara, el nostre coneixement 
dels fets, cal intentar-ne una explicació plausi- 
ble: és arribat el moment de <(sortir* del ter- 
reny observat i cercar la comparació. El fe- 
nomen de la palatalització es dóna també en 

(Bari 19701, ksp. ps. 146159 (la primera edició 
és de 1963). 

8. Per a ies dades, vegeu les pagines 31-33 i 10. gent d'esglesia i l'element oficial en 
següents i ps. 20 i següents. diu Lladurs, perb en tota la comarca ho he sen: 

9. Cf. Tdpica Hesperica vol. I (Madrid 1971), tit a molts pagesos, pastors i gent senzilla, 1 
PS. 197-198. tots ells diuen Ladc~rsw (p. 74). 
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alguns parlars asturians i lleonesos occiden- 
tals, és a dir en un dels territoris on s'han tro- 
bat més inscripcions sorotiptiques. D'aqui 
que Coromines s'inclini a atribuir el feno- 
men a un comú substrat pre-romi. Heus ací el 
resum i les conclusions generals de l'autor: 
$El que hem pogut establir sblidament és 
que la li- ja devia ser general, o poc menys, 
en la pronunciació dels segles XIV-xv, molt es- 
tesa en el XIII. i potser també general; i que 
el cas es donava ja, almenys en alguns punts, 
en el segle IX i fins abans, potser fins i tot 
amb arrels anteriors a la romanització, que 
s'esfumen en les tenebres del substrat. El fet 
que el canvi s'hagi produ'it autbctonament en 
dues irees vastes. perb tan separades com el 
domini catali i I'occident del lleones, i tam- 
bé la coincidencia d'aquestes irees amb aque- 
Ues'on s'han trobat les més considerables ins- 
cripcions sorotiptiques, podria suggerir que la 
predisposició a pronunciar diferentment la 
L- inicial els provingui als dos llenguatges ro- 
minics d'una certa comunitat en els llunyans 
antecedents lingiiístics anteriors a la romanit- - 
zació), (p. 82). 

En el darrer subcapítol d'acluest primer es- 
tudi, Coromines estudia el tractament de L tb- 
nica. En dóna una caracterització fonttica vis- 
li-vis del frances i del castelli, i atribueix al 
seu carlcter de vocal mitiana la seva relativa 
estabilitat. Distingeix tot .seguit en l'evolució 
de L a k aquells casos que són veritables fe- 
nbmens fonttics dels que no ho són. Entre 
els darrers trobem fets d'ordre morfolbgic .i 
d'altres d'ordre aconvencionalu; I' en canvi, 
hi ha fenomen fonetic en els parlars mallor- 
quins moderns i en la coneguda evolució del 
diftong ai > e; a remarcar l'observació sobre 
l'existtncia de variants locals de la combina- 
ció air (vacil.lació entre aira i eira, i ~ a m b é  una 
evolució especifica de -arium, -arza en -aro, 
-ara) en mossirab i sobre la necessitat de te- 
nir compte de la diversa cronologia dels grups 
eir i eit Der a una correcta ex~licació de 
ferlfet. 

El segon d'aquells treballs estudia els can- 
vis de oi en. é i del grup -tr- intervocilic en 
-ur- i -u- en la fonetica histbrica del franc& a 
la llum dels fets hispinics correlatius. Quant 
al primer, rebutja la tesi d'una possible in- 

11. Uso el terme en u n  sentit relativament 
tkcnic, provinent de l a  noci6 de smatriu con- 
vencional), proposada per S. R. LEVIN, Linguis- 
tic Structures i n  Poetry (L'Haia-Paris 1962). Així 
pe r  exemple, els nombrosos gal.licismes de la  
poesia trobadoresca (infinitius en -er per comp- 
tes de -ar, etc.), els quals es presenten gairebé 
sempre com a mots rima. E l  valor convencional 
4 . e .  metric, rítmic, etc.- d'aquesta mena d'os- 
cillacions gramaticals en determinats textos poh- 
tics ha estat posat de manifest per l'anomenada 
uanhlisi formulara de la poesia tradicional i per 
altres aproximacions a l a  narrativa. 

fluhcia normanda i presenta proves de di- 
versa mena que justifiquen una tal evolució: 
proves externes --els testimonis dels grami- 
tics, les rimes, etc.-, intralingiiistiques - c a - -  
sos de mots en que tant el normand com el 
frances comú tingueren sempre oi, wé, no ei, 
i que posteriorment han seguit la mateixa evo- 
lució a é-, i interlingiiistiques o compara- 
tives -evolució del cast. wé a é: fruente > 
frente (de frdntem), -duero > -dero; cat. 
nuit > nit (de niictem). Quant al segon, el 
fenomen del doble tractament de -tr- es pot ex- 
plicar per la llei proposada ja per al cas del 
cat. -tr- > -dr- i -tr- > -r- pel mateix Coro- 
mines en un altre lloc.1Z 

Dels estudis de filologia cal destacar, a més 
de la nova edició de les Homilies dJOrganyri, 
el cap. 1.5 <(Sobre les prosificacions de poe- 
mes didlctics en el Llzbre de les dones d'Ei- 
ximenisa, tant per la innovació que represen- 
ta des d'un punt de mira metodolbgic com 
per la significació dels resultats assolits des 
del punt de mira de la histbria literlria. Si en 
lingüística la recerca i aclariment del subs- 
trat és un dels seus temes recurrents, ací Co- 
romines s'ha lliurat a una tasca parallela d'a- 
clariment del que hom podria anomenar el 
<(substrat literari), d'un autor i, especifica- 
ment, d'una obra. Havent observat certes rei- 
teracions rítmiques --i ctrímiques>>- en el 
text d'Eiximenis, sovint coincidents amb frag- 
ments que aquest atribueix a d'altres autors, 
clissics o medievals, Coromines ha suposat 
una prosificació i n'ha restitui't el text. La 
transparencia del fenomen presenta diversos. 
graus d'un fragment a l'altre; especialment 
colpidor, en aquest respecte, és el primer dels 
fragments estudiats en el qual ctd'un raig 
havien sortit una setantena de versos octosíl- 
labs, perfectament comptats i rimats, i més 
que més assonantats, si bé amb algunes ri- 
mes consonants. S'hi observava, encara més, 
una alternanca constant, i molt artística, en- 
tre f i  de vers aguda i fi de vers plana)> (PS. 
167-168). En qualsevol cas, perb, aquells 
presenten unes quantes característiques for- 
mals comunes: <(Pertot regna el més rigorós 
isosillabisme, amb neta oposició a I'epopeia 
castellana, oposició que també existeix, en 
grau menor, amb tota la poesia castellana dels 
orígens i segurament també amb les perdudes 
cancons de gesta de la nostra literatura. El 
metre és u en la major part dels casos, perb 
en els fragments V, VI i VII alternen versos 
de dues mides: 11 sillabes amb 8 a la pri- 
mera meitat del fragment v, 8 i 5 en el VI, 
9 i 5 en la major part del VII. Els metres 
representats són sobretot l'octosillab, per6 a 

12. Algunes lleis fonbtiques catalanes no ob- 
servades .fins ara, .Estudis Rominicsr, 111 (1953), 
ps. 201-203. Recollit dins Lleures i conveises d'un 
filbleg (Barcelona 1971), PS. 183-216. 
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part dels ja citats, tenim heptasíllabs en tot 
el IV, versos de nou síllabes en el VIII ii, 
VIII iv i VIII v, versos de sis síllabes en el 
VIII viii, i hi ha quatre alexandrins en el 
VIII i.)> (p. 213)!3 Endut potser per la tasca 
de reconstrucció, i, sobretot, per una carac- 
terística pru'ija metodolbgica d'exhaustivitat 
i discerniment, Coromines ha volgut coneixer 
la tecnica de desmetrificació seguida pel pro- 
sificador i establir una casuística de les di- 
verses situacions implicades, la qual es mos- 
trarh ben útil a l'hora de les interpretacions. 
Com en la reconstrucció lingiiística, també ací 
el metode comparatiu li fornirh la solució del 
problema: <(A mi ja només em toca aclarir- 
ne un poc més el procés, confrontant-10 amb 
fets comparables, perb de naturalesa diversa, 
que registrem en altres escriptors, per veure 
si la delimitació d'aquestes índoles diverses 
ajuda a precisar quina seria la de les prosi- 
ficacions &Eiximenis)> (p. 215). Per arribar 
a concloure que ((hi ha en tot aixb quatre o 
cinc fenbmens diferents i destriats: (I) pro- 
sificació &un poema preexistent; (11) persis- 
ti:ncia inconscient de l'hhbit versístic, quan 
un home llargament avesat a escriure en vers 
ho fa en prosa; (111) defecte consistent a dei- 
xar, en forma involunthria, que petites uni- 
tats metriques s'esmunyeixin de tant en tant 
en quelcom que vol ser prosa normal i pura; 
(IV) ritme prosaic i (v) ús conscient d'algu- 
nes característiques soltes dels versos en certs 
passatges de tipus molt retbric, declamatori, 
emfhtic o rellevat, que són, perb, i resten pro- 
sa, elegant i rebuscada, (p. 223). Els diver- 
sos fragments estudiats, en Eiximenis, porten 
a creure que ens trobem, alternativament, da- 
vant del primer o del segon dels casos es- 
mentats. Pel que fa a la provinen~a dels tex- 
tos prosificats, sembla certa la manipulació 
d'obres de Cerverí de Girona i del Capellh de 
Bolquera; en algun cas, Coromines arriba a 

13. Ací cal fer una objecció i un advertiment. 
En efecte, sense objectar el contingut de la 
primera afirmació, ¿és metodolbgicament correc- 
te atribuir als pretesos versos prosificats propie- 
tats que són inferides dels versos reconstruits? 
Car és evident que aquestes propietats depe- 
nen del m&tode i criteris emprats en la recons- 
trucció. Aixb, és clar, no invalida l'afirmació; 
perb, en la mesura que aquesta és una afirma- 
ció fonamentada, cal creure que Coromines té 
present altres arguments independents. Altra- 
ment, hom hauria d'interpretar cel més estric- 
te isosiklabismes com un ufor~a probable isosil- 
labismen. En segon lloc, cal advertir que tots 
els versos han estat comptats, per dir-ho aixi, 
.a la castellana., aixb és, prenent com a pa- 
tró el vers femení; no és pas el cas que s'hagi 
comptat gramaticalment, car s'han seguit també 
les convencions castellanes: <<afegir, una síl.laba 
quan el mot final és agut, .sostreure-lar quan és 
esdrúixol. Cal reduir, doncs, tots els metres ci- 
tats per Coromines en una sillaba. 
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insinuar una adaptació de Dante. Perb un 
examen minuciós de la temhtica, la fraseo- 
logia i la llengua el mena a l'afirmació més 
interessant i polemica per a la nostra histb- 
ria literhria: Eiximenis sovint parteix de poe- 
mes didktics i satírics que ell mateix havia 
compost en la seva joventut, els quals ens 
han pervingut, aixi, prosificats parcialment 
en la seva obra de maduresa. 

Constitueixen també un exercici de recons- 
trucció lingüística i d'hermeneutica els dos 
estudis dedicats específicament a les iiengiies 
pre-romanes -11.4 i 11.5-, si bé es basen en 
textos breus i escadussers. Pel que fa al pri- 
mer, la tesi de l'autor és que es tracta d'un 
text basc i no llatí. com s'havia dit fins ara; 
tres són les proves fonamentals en qui: basa 
l'argumentació: la primera, de carhcter nega- 
tiu, és que l'adopció d'un nom de persona lla- 
tí no és cap prova concloent que no es tracti 
d'un text basc; la segona consisteix en la re- 
interpretació de certs mots com formats d'e- 
lements basco-aquitans, aixi: et (cf. el basc 
eta), Aster-dum-ari Tanne-paese-ri (cf. basc 
azter, -duri -sufix formador de noms perso- 
nals-, dan, dano, Bues-er, baso, i la desinen- 
cia de datiu -vi, -ari); finalment, considerant 
la coincidencia de les formes de datiu, patr-i 
i nzatr-i són interpretats com ideogrames per 
aitav-i, ama-ri. Quant al segon, l'estudi dels 
ploms sorothptics ens mostra algunes carac- 
terístiques estructurals i lexicals d'una llen- 
gua ben antiga i mal coneguda en franc pro- 
cés no ja de contaminació, sinó de substitu- 
ció pel llatí -aixb, és clar, en la mesura que 
uns textos mig rituals es puguin considerar 
indicatius del fenomen," i en la qual es po- 
den detectar diversos estrats successius a tra- 
vés de les concomithncies amb el basc-aquith- 
nic, l'iberic? el ci:ltic i el mateix iiatí: es 
tracta del sorothptic, ((llengua indoeuropea ar- 
caica parlada per la gent dels Urnenfeldeu)> (p. 
149), més coneguda potser pel nom de vi:neto- 
illíric (Pokorny) i confosa de vegades, amb 
un hipotitic <(substrat lígur, (Rohlfs).16 Par- 

14. El mateix autor afirma: aicom hem de 
judicar aquesta barreja de llati amb les llengües 
indígenes? Segurament és abans que tot un fet 
del llenguatge real, parlat: és la romanitzaci6 
que avanGa.s Per matisar tot seguit: <Es clar 
que no hem d'exagerar. El parlar viu segurament 
estava una mica menys romanitzat del que mos- 
tren les inscripcions,, (ps. 202-203). 

15. Sobretot .si ens permetem d'incloure-hi 
els elements propis d'aquesta zona grisa basco- 
ibkrica que va des de la costa septentrional del 
Principat fins més enllii de la Conca de Tremp>, 
(p. 149). 

16. Una exposició resumida de la cquestió 
lígura i la .qüestió illíria" es pot trobar en el 
llibre, preciós per tants altres aspectes, de 
J. CARO BAROJA, LOS pt~eblos de Espaiia (Madrid 
1975), esp. ps. 77-94 (la primera edició és de 
1945). 



ticularment fecunda es revela l'aplicació de 
la noció d'ideograma a les inscripcions estu- 
diades -tant en el cas de la inscripció basca 
d'Ovarra com en el de les sorothptiques 
(p. 203)-, nixí com la familiaritat amb I'o- 
nomhstica pirinenca i l'atenció a les romana- 
lles pre-romanes. Dues observacions curioses: 
la refertncia a un ccprincipi d'economia de les 
hipbtesisa (ps. 186 i 196), el status metodo- 
lbgic del qual resta poc precís, i la refertncia 
a I'acció del substrat en els fenbmens sin- 
tictics (ps. 201-202) -massa sovint negligi- 
da (com, en general, tot allb que afecta la 
sintaxi) en la lingüística histbrica i compa- 
rativa 

E15 capítols de dialectologia, elaborats 
temps ha -la ccIntroducció a l'estudi de l'a- 
ranes)> és una refosa de la introducció a la 
seva tesi doctoral i de dos altres treballs 
d'aquella &poca; ccEl parlar de Cardós i Vall 
Ferreraa fou publicat al ccButlletí de Dialec- 
tologia Catalana, l'any 1 9 3 6 ,  i específica- 
ment aquest darrer, constitueixen uns exem- 
ples paradigmhtics de monografies dialectals 
tant per la seva orientació metbdica com per 
la seva estructuració: introducció geografico- 
histbrica, remarques toponímiques, fonetica, 
fonetica sintactica, morfologia (i.e.: flexió i 
elements gramaticals), formació de mots (i.e.: 
derivació) i notes sintktiques. Tot, ben en- 
t&s, dins un descriptivisme extrem i un ato- 
misme tradicional, relativament allunyat de la 
concepció sistematica exposada en altres llocs. 

Quant als estudis etimolbgics, que ocupen 
el tercer volum, em sembla obligat, d'asse- 
nyalar-ne l'encís, fins i tot, o, potser primern- 
ment, des del punt de vista del lector profh 
que sapiga trobar el gust del temps i de la 
terra, de la vida i del treball, de I'antany i 
l'enguany, en el pbsit del vocabulari. Des del 
punt de vista tecnic, pertot deixen traslluir 
la vastitud de la informació i dels coneixe- 
ments de l'autor, així com el seu rigor metb- 
dic i la necessitat d'escorcollar els orígens més 
remots del ]&xic, de comprometre's en les afir- 
macions i en restabliment dels ttims, sense 
témer de perdre's en ccles tenebres del subs- 
trat, a qu& ell mateix es refereix, segons que 
hem vist més amunt. En aquestes indagacions 
etimolbgiques Coromines es guia per un prin- 
cipi elemental: cercar sempre de justificar tant 
la forma com el sentit que prenen els mots 
en llur procés evolutiu, i aixb d'una manera 
exhaustiva, és a dir, ai llarg de tot aquest 
procés i no únicament pel que fa als &tims 
més llunyans o a les formes immediates. D'a- 
questa manera, hom pot afirmar de segur que 
cercar les etimologies del ltxic d'una llengua 
i cercar-ne la gramatica histbrica, almenys en 
el sentit més tradicional (que inclou fonetica 
i morfologia), són dues coses indestriables, 
d'on s'esdevé que calgui exigir a l'etimologia 
la mateixa sisiematicitat -aixb és: la ma- 
teixa regularitat- que hom sol exigir d'aque- 

lla. Aquesta és la raó que calgui justificar en 
cada cas la plausibilitat i operativitat dels 
processos fonolbgics, morfolbgics, o estricta- 
ment fonetics ahd i t s  per explicar una qual- 
sevol forma lexical, i que calgui aportar, sem- 
pre que es pugui, una ccmotivació empírica 
independent, allí on hom postula un procés 
marginal o peculiar d'una o d'unes poques 
formes. Es, d'altra banda, important de re- 
collir el major nombre possible de variants, 
amb advertencia de data i localització, no tan 
sols per tal de donar suport a les etimologies 
proposades, sinó també per tal de facilitar- 
ne la cronologia; quan aquesta no es pot es- 
tablir amb l'ajut de les dades externes, cal 
recórrer a la cronologia relativa, basada en la 
comparació i en la interrelació dels processos 
gramaticals (lleis fonttiques, etc.). Desfigura- 
ria, perb, el metode seguit per Coromines si, 
al costat d'aquests factors estructurals a qut 
m'he referit, no hi comptes les informacions 
que per a la reconstrucció l&xica li forneixen, 
sobretot en el cas dels topbnims, perb no ex- 
clusivament, els fets d'ordre extralingiiístic 
(topogrifics, etnogr&fics, etc.). 

Ara, aquesta indagació etimolbgica sembla 
restar -i d'una manera conscient, ben se- 
gur- en el terreny de la constatació lingiiís- 
tica i defugir la interpretació antropolbgica o 
sociolbgica, a la manera, més especulativa, 
d'un Benveniste." Aixb, ben entts, no és cap 
retret, car de res no serveix interpretar so- 
bre una base feble, ni aixb vol dir que el so- 
cibleg o I'historiador no puguin obtenir d'a- 
quests estudis una informació preciosa per al 
coneixement de les formes de la vida social 
i econbmica d'altres &poques, dels contactes 
amb altres terres i altres pobles, etc. En tot 
aixb, ser& bo d'escoltar la veu dels historia- 
dors abans de deixar-nos endur a condusions 
precipitades que podrien fer-nos marrar el ca- 
mí, i no per primera vegada. 

Finalment, cal observar que l'orientació ti- 
picament paradigmatica --en el sentit hjelms- 
levih- d'aquests estudis, el tipus de mots es- 
tudiats (predominantment, substantius) i el 
pes de la tradició són tres factors que s'hi 
han conjuminat per excloure'n tota conside- 
ració més o menys sistematica de qüestions 
tals com les valitncies del mot, amb totes 
les seves implicacions sinthctiques, malgrat la 
importancia que, esporadicament i tardana, li 
han reconegut grans lingüistes tant en el ter- 

17. Cf. E. BENVBNlSle, Le vocabulaire des ins- 
titutions indo-europdennes, 2 vols (Paris 1969). 
Pel que fa a la meva afirmaci6, entengui-se-me'n 
el sentit: és clar que l'objectiu de Coromines és 
precisament I'explicacid lingiiistica dels fets ob- 
servats, perb donant a aquest terme el valor que 
hom li atorgava en la gramAtica histbrica (cf. 
infra). Es a gratcient que he evitat aquest terme 
i he usat, en canvi, el d1ainterpretaci6n. 

Notes 



reny de la formació de la sintaxi com en el 
de la reconstrucció le~ical!~ Aquesta comuna 
actitud metbdica contrasta amb I'atenció que 
hom presta a la sintaxi per a la justificació de 
fenbmens fonktics." 

No voldria deixar aquestes observacions 
sense destacar especlficament els capítols de- 
dicats als mots d'origen aribic (111.3) i als d'o- 
rigen grec (rrr.4). Cinter& i l'originalitat del 
primer rau, a més de les noves etimologies 
que s'hi estableixen o de les velles que s'hi 
confirmen, en el fet que es posen de mani- 
fest les regles subjacents al procés de ca- 
talanització de mots arhbics, aixb és, les regles 
de correspondencia entre determinats fone- 
mes dels &tims arlbics i determinats fonemes 
dels derivats catalans, tenint sempre present 
llur distribució. Cal destacar també que l'ar- 
ticle conté unes notes crítiques al conegut 
llibre de Steiger. 

I ara seri bo de preguntar-nos quina pot 
ser la significació d'un títol: per que Entre 
dos llenguatges? (Quk ens hi ha volgut mig 
mostrar o mig amagar I'autor? La qüestió no 
és pas <ethrica i ens pot permetre, en canvi, 
d'encetar unes consideracions que no em sem- 
blen pas trivials. De primer antuvi, cal fer 
constar que Coromines usa el terme ccllen- 
guatge, en el sentit més específic de d e n -  
gua, o, fins i tot, de ccparlars --com es pot 
veure en la cita de la pigina 82 del primer 
volum, reportada més amunt, on parla de 
<(dos llenguatges rominics>>, i en molts altres 
passatges &aquesta i d'altres obres. Ignoro 
si aquest tis és degut a una possible influen- 
cia anglosaxona, a una voluntat d'especialit- 
zació del mot, o, simplement, a un tret estilís- 
tic. Es, tanmateix, un xic desconcertant per 
als qui -Der exigencia de la nostra orientació 
metodolbgica- &s hem avesat a distingir sis- 
temiticament en el nostre iargó professional 
entre el llenguatge -faculié du ¡angage- i 
les llengues." La tradició lingüistica que el 

18. Pel que fa al primer, es pot parlar ja 
d'una certa tradició -no per relativament margi- 
nal menys illustre- des de Bréal fins a Helbig, 
passant per Sechehaye, Bally, Frei, van Ginne- 
kcn, Benveniste, Tesnikre, Blinkenberg, Kurylo- 
wicz, Fillmore. Chevplier, i tants d'altres. Potser 
no tots s'ho miren des d'una perspectiva estric- 
tament diacrbnica, pero la majoria dels citats 
hi fan alguna referbncia. Quant a la segona, cf. 
BRBAL, Essai de Sdmantique, caps. XV, XIX, XX, 
etc., i E. BENVENISTE, aProblkmes semantiques de 
la reconstructionn, dins Problbmes de linguis- 
tique gdndrate. 

19. En el cas del nostre autor, vegeu I, ps. 
32-33; 11. ps. 54-55, etc. 

20. Cert que també parlem, si convé, de allen- 
guatgcs formalsn; personalment, perb, uso més 
sovint el de [~llengiies naturalsr que no el de 
allenguatges naturals*, si be aquest no es pot 
considerar pas incorrecte. Quant a I'Ús que en 
fa Coromines no vull pas dir que sigui idiosin- 
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professor Coromines representa s'ha interes- 
sat molt en aquestes últimes i s'ha desentks 
relativament d'aquell primer. Ras i curt, la 
concepció de la lingüística característica de 
la dita tradició té les seves arrels en la filo- 
logia i probablement consideraria que el te- 
ma del allenguatge, s'escau millor a l'espe- 
culació filosbfica que no pas a la <(humil, pe- 
rb positiva i disciplinada* filologia. Amb tot, 
filologia i lingiiística, com veurem, no s'iden- 
tifiquen. 

Aclarit aquest extrem, resta explicar el sen- 
tit dels altres dos mots d'aquell títol: per- 
sonalment, crec que l'ambigiiitat de la pre- 
posició entre ens pot permetre d'interpretar- 
la adés com l'expressió d'una relació espa- 
cial, adés com l'expressió d'una relació tem- 
poral: en el primer cas tenim una allusió als 
estudis de la variació geogrifica o de dialec- 
tologia, en el segon als de la variació cronolb~ 
gica, aixb és, als de gramltica histbrica i d'e- 
timologia. Atorgant a la preposició totes dues 
valors alhora -l'espacial i la temporal- és 
clar que cal veure-hi una refersncia als estu- 
dis de toponomistica i de dialectologia diacrb- 
nica. Es evident que, des d'un punt de mira 
metodolbgic, els estudis sobre llengiies pre- 
romanes s'han d'incloure en algun dels grups 
suara esmentats. Resten, encara, els estudis fi- 
lolbgics: hom no els acaba de veure, en efec- 
te, reflectits en el titol de l'obra, com no si- 
gui d'una manera indirecta, ja que ens fornei- 
xen un material valuós per al coneixement de 
la llengua antiga. Nogensmenys, llur pres&- 
cia enmig dels altres em dóna peu a recordar 
un text de I'autor que, d'altra banda, justifi- 
ca plenament, al meu entendre, que gosi afe- 
gir a les ja indicades una quarta interpretació: 
lr. que veuria en la preposició entre I'expres- 
si6 d'una relaci6 més abstracta, la qual confe- 
riria al títol un sentit, per dir-ho així, meto- 
dolbgic: <<La Lingüística no és la Filologia ni 
una mena de gramitica superior; se'n separa 
pel fet d'implicar sempre un element compa- 
ratiu: els fets d'un sistema lingüístic els acla- 
reix comparant-10s amb els fets d'un altre sis- 
tema, adés un altre estat cronolbgic de la ma- 
teixa llengua, adés un altre llenguatge més o 
menys emparentat, adés un altre sistema ideal 
per6 concebible, adés és un mecanisme que 
forma part d'un sistema lingüístic en compara- 
ció amb un altre mecanisme parcial del ma- 
teix sistema; filologia i gramitica es limi. 
ten a constatar, a registrar els fets de iíengua, 
i en part a codificar-los, per6 no els expliquen, 
i si arriben a donar-ne alguna iUustració és 
sense moure's del parlar observat, és a dir, 

crhtic: també el trobem, per exemple, en Fa- 
bra. Sospito que aquesta preferencia 6s deguda 
al carhcter abstracte del substantiu. 
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alludint a d'altres fets pertanyents al ma- 
teix parlar.>> l' 

Poques vegades he vist expressat amb tanta 
de concisió i tanta de precisió el moll de tota 
una llicó metodolbgica. Tres són les idees-forca 
exposades en aquest passatge -remarcades 
Bdhuc per la sintaxi i la puntuació-, per bé 
que molts en són els corollaris: (1) Filologia i 
lingiiistica no són una i la mateixa cosa. (2) 
A l b  que caracteritza aquesta Última és <tel fet 
d'implicar sempre un element comparatiun. 
(3) La l ingüist i~a. .~a diferencia de la filolo- 
gia- té una functo explicativa, i la té preci- 
sament en virtut d'aquest fet. 

Sense pretendre que Coromines hagi escrit 
ai& inspirat per la moderna filosofia de la 
ciencia, és clar que retrobem ací la distinció 
metodolbgica entre descripcid i explicaci6, és 
i dir, quelcom de similar a la distinció que, 
en termes actuals, hom so1 establir entre <tel 
nivell d'adequació descriptiva, i <tel nivell 
d'adequació explicativa, d'una gramitica o 
&una teoria lingiii~tica.~ M'afanyo a remar- 
car que he escrit <(similara, no pas ctidkntic)>. 
Existeixen, ben entes, uns punts de conver- 
gkncia, per6 també una divergencia important 
entre el pensament de Coromines -i de Ia 
tradició que representa-L i els pressupbsits 
explícits de la gramatica transformacional. 

Convergencia en el mateix reconeixement de 
la distinció. Convergencia --o, potser rni- 
llor, homologia-. ,en el fet que Coromines 
atribueix la functo descriptiva a la filologia 
i a la gramitica, k s  quals <tes limiten a cons- 
tatar, a registrar els fets de llengua>>, mentre 
que assigna la funció explicativa a la' lingiiís- 
tica: '' situació parallela a la que relaciona els 
conceptes de agramitica particular>> -<(teoria 
d'una llengua X>+ i ~gramitica universal)> -o 
ateoria lingiilsticaw- en el discurs dels trans- 
formacionalistes. Convergencia en el fet que 
la capacitat explicativa prové, en tots dos ca- 

21. Lleures ..., ps. 398-399. 
22. Cf. N .  CHOMSKY, Current Zssues in Lin- 

guistic Theory (L'Haia 1964), ps. 29 i SS.:  As- 
pects o f  the Theory of Syntax (Cambridge, Mass. 
1965), ps. 24-27, i Language and Mind (New York- 
Chicago - San Francisco - Atlanta 1960, ps. 23-24 i 
53, n. 5. Aquests Conceptes reben una interpre- 
tació diferent segons que siguin referits a la gra- 
matica o a la teoria lingüística. Per a la fona- 
mentació metodolbgica de la distinció, cf .  S .  K .  
SAUMJAN, Strukturnaia lingvistika (Moscou 1969, 
cap. 2, i les clPssiques obres de R. B. BRAITH- 
WAITE, Scientific Explanation (Cambridge 1968), 
i R. H A R R ~  Introduccidn a la ldgica de las cien- 
cias (Barcelona 1967). 

23. Que la present distincid. s'ha desenvolu- 
pat independentmeat en el si de la tradici6 fi- 
lolbgica ho prova,' per exemple, aquest pas- 
satge de M. Bréal: u [  ... ] la structure du grec et 
du latin restera portr nous une inigme aussi 
longtemps que nous voudrons l'expliquer par les 
seules informations qu'ils nous fournissent. [...I 

sos, de Ja possibilitat de transcendir el camp 
més o menys objectiu --concediu-me í'expres. 
si6 per la brevetat- de les dades -<cels fets 
de llengua)>-: aquest és, en darrer terme, el 
sentit d'aquell <(element comparatiu)>. 

Divergsncia, en canvi, en el rebuig im- 
plícit de la gramitica universal, o, si més no, 
en la retickncia expressada envers una tal 
gramhtica per Coromines? o, en qualsevol cas, 
divergkncia en el fet que Coromines sembla 
afirmar la substancial identitat de I'objecte 
materia de sotes ilues disciplines: gramitica 
i lingüística difereixen.. ,en l'objecte formal, 
aixb és en el punt de mira (intralingiiístic us. 
interlingüístic), en el mktode (codiicació us. 
comparació), i en els objectius (descripció us. 
explicació), perb la natura del seu objecte ma- 
terial és idkntica. Finalment, divergsncia, so- 
bretot, en la manera d'entendre el concepte 
d'<texpIicació)>: si els transformacionalistes 
s'inspiren en la n-.etodologia de la ciencia i, 
assignen a aquell terme el valor que hom li 
atribueix en els sistemes deductius -un fet, 
una !lei, una teoria són explicats en la mesu- 
ra en qu& es poden deduir de lleis o de teories 
més generals-, Coromines entén el concepte 
en el sentit de la gramhtica histbrica i com- 
parativa decimonhica -les formes d t n  de- 
terminat estadi, observable, de llengua Aj s'ex- 
pliquen a partir de les formes d'un determi- 
nat estadi anterior, observable o no, de Ilen- 
gua Ai, i de les regles de correspondkncia que 
permeten relacionar-les, i aixI successiva- 
ment." Amb una modificació important: Co- 
romines fa seva també la concepció de la gra- 
mitica histiirica que, iniciada amb F. de Saus- 
sure, han sistematitzat lingüistes a r n  R. Ja- 
kobson, A. Martinet i J. Kurylowin. Aixi 

Le grec et le latin, pas pltts que le franqais ou 
S'italien, ne sauraienl rendre compte des for- 
mes grammaticales qu'ils enzploient, et, dans le 
plrts grartd nombre des cas ils ne donnent pas la 
clef de leur vocabulaire. [...I La grande expirien-: 
ce tentée par M. Bopp a prouvk qu'en riunissant 
en un faisceau tous les idiomes de mtme fami- 
lle, on peut les compldter I'rttz par t'autre et 
expliquer la plupart des faits que les grammai- 
res spéciales enregistrent sans' les compren- 
d r e . ~  (~Introductionu a F.  BOPP Grammaire Cotrz- 
parée des Langues Zndo-eltropdenites, 2a. ed., 
vol. I (París 1875), ps. XXXVIII-XL; 1'8mEasi és 
meu). La coincidencia de formulacions salta als 
ulls. 

24. Aixi interpreto -pot ser que m'erri- I'a- 
firmació que [lla Lingüística [...I no 6s C...] .una 
mena de gramatica superiorr. Tanmateix, rau- 
tor és molt circumspecte i no voldria pas arren- 
car-li coses que no diu. 

25. A més de les regles de correspondlincia 
que relacionen estadis emparentats linealment, 
n'hi ha d'altres que estableixen corresponden- 
cies entre estadis emparentats collateralment, pe- 
rb aquestes tenen m6s aviat un carkter heurís- 
tic que no pas explicatiu en gramatica histbrica. 

Notes 



hom pot llegir ja en el primer parhgraf d'En- 
tye dos llenguatges: <(Jo no concebo una obra 
així [un tractat de gramhtica histbrica cata- 
lana] com una col.iecció d'etimologies cone- 
gudes de mots i formes de mots, ordenades 
sota els títols de les lleis fonetiques o dels 
processos morfolbgics, analbgics i Bdhuc sin- 
thctics, com conceben la gramhtica histbrica 
molts filblegs; sinó com la combinació articu- 
lada de la descripció raonada &un bon nom- 
bre de capes, tongades o estrats successius, 
histbricament en el descabdellament d'una 
llengua -una serie de tallats horitzontals-, 
amb explicació de com i per que cada un 
d'ells evolucionh fins a convertir-se en el se- 
güent: estats, cada un, en equilibri més o 
menys perfecte* (p. 13). 

Ara, en el text de Lleures que he citat, I'au- 
tor no tC únicament present l'explicació his- 
tbrica --comparació dels <(fets d'un sistema 
lingüístic C.. . ]  amb els fets d'un C...] altre 
estat croriolbgic de la mateixa llengua>>--, 
sinó també la comparació genetica i I'analí- 
tica -a[...] un altre llenguatge més o menys 
emparentat>+, la reconstrucció interna, etc. 
Particularment curiosa és la referencia a la 
comparació amb <<un altre sistema ideal perb 
concebible>>: bbviament cal descartar que si- 
gui una allusió a 1'6s de sistemes formals o 
ccmodds~ a la manera de la lingüística (ma- 
cro)matemhtica en les seves diverses mani- 
festacions. Ni tan sols no crec que es pugui 
interpretar com una allusió a allb que els 
tipblegs sovi&tics anomenen un ccpatró llen- 
gua,, o <(llengua genotípica, o <<llengua ti- 
pus~:' e s  més plausible de veure-hi una re- 

Així, per exemple, en el cas del doble tracta- 
ment del grup -TR- en frances, la comparació 
amb el  catal& s'ha mostrat útil en la mesura 
que ha permks d'establir una regla de trans- 
formació ([[llei fonktica~,) que explica la distri- 
bució de -rr- i -r- en determinats mots del fran- 
cbs actual. Quan a la diferencia entre els dos 
conceptes d'explicació, l'observació 6s vilida 
sempre que hom entengui que les <<lleis fonkti- 
ques),, etc., expressen evolucions histbriques (en 
el temps); perd aquestes mateixes lleis són sus- 
ceptibles d'una interpretació en la qual els ter- 
mes ccanteriorn i ~posteriorr prenen un sentit 
estrictament Ibgic. Llavors la pretesa diferbncia 
entre les dues concepcions 6s molt menor si no 
nul.ln, com ha remarcat el professor Luis Mitxe- 
lena (cf. l'obra citada a la n. 27, ps. 28 i SS.). 

26. Cf. B. USPEVSKY, Principy strztktztrnoi ti. 
pologii (Moscou 1962) i la distinci6 entre llen- 
ya/gramitica fenotipica/genotipica en els 'tre- 
balls de Saumjan (cf. l'obra citada a la n. 22). 
Amb aquest concepte hom vol referir-se a allb 
que Jakobson, traslladant una vegada. més plan- 
tejaments inicialment apareguts en un altre camp 
de la recerca, ha anomenat les ainvariants inter- 
linguistiquesn, els quals permeten una nova apro. 
ximació a la tipologia i a la qüestió dels univer. 
sals lingüístics. 

Els Marges, 11. 1977 

ferencia a les proto-llengües i Bdhuc a les pos- 
sibilitats lingiiístiques no realitzades, a la ma- 
nera postulada pel primer Hjelmslev 27 o una 
cosa semblant. L'aBusiÓ, perb, difícilment pot 
defugir una referencia indirecta al tema dels 
universals lingüístics: és ben sabut que Ses- 
cola histbrico-comparativa no va mostrar un 
entusiasme excessiu en aquest tema; perb la 
mera acceptació de la possibilitat de recons- 
truir una llengua, aixb és, d'inferir-ne les pro- 
pietats estructurals a partir de testimonis molt 
parcials i aleatoris, i rnitjancant la compara- 
ció interlingüística. exigeix una certa creenqa 
en els esmentats universals, entesos, si més 
no, com aquells trets que delimiten allb que 
és possible de trobar en una llengua natural 
d'allb que no ho és. 

Crec que, després d'aquestes consideracions, 
no pot haver-hi dubte de la filiació cientifi- 
ca de Joan Coromines: com el mateix Fabra, 
de qui es reclama deixeble, Coromines es deu, 
en darrer terme, a la lingiiística histbrica i 
comparativa del darrer terg del segle passat, 
és a dir, a Sescola dels J~nggrammatiker.~~ La 
majoria dels mestres amb qui va estudiar -fi- 
cilment podríem comptar-ne una bona vin- 
tena, alguns de tant de prestigi com Millar- 
det i Grammont, Meillet i Vendr~es-~~ a 
les universitats i altres institucions academi- 
ques de Barcelona, Montpeller, Madrid, Zu- 
ric i Paris s'havien format i treballaven en la 
gramhtica histbrica i comparativa. No deba- 
des, perb, d'entre tots ells Coromines ha vol- 
gut destacar sovint Fabra -<teli fou el co- 
mú denominador de tots aquells anys i de 
molts anys després (...) allb era molt més que 
un ensenyament ex-cathedra: era per mi una 
especie de sensació de creixenca espiritual 
i intellectual en comú amb aquell home fi- 
níssim i elegant, savi i senzill, que al comen- 
lament reveria com un semidéu i que se'm 
va anar tornant cada dia més un gran amic 
de caire paternal>+, Jud -<<que entre tots 
els meus mestres és el que ha tingut una in- 
flusncia més permanent damunt meu i el que 
va persistir més a guiar-me, per carta, des- 
prés de perdre'm de vista))- i Menéndez Pi- 
dal que fou ponent de la seva tesi doctoral 

27. Cf. Principes de Grammaire Gérzérale (Co- 
penhaguen 1928). esp. ps. 102-107 i 214 -on rei- 
vindica la noció d'un estat pancrbnic o sistema 
abstracte de categories- i ps. 249 i SS., on 
la desenrotlla: ~L'état abstrait ne comporte que 
I'ensembfe des possibilités dont disposent les 
hommes en matibre de langage: les dtats concrets 
comportent la réalisation de ces possibi1ités.n 
(p 263). Pel que fa al concepte de sproto-llen- 
gua),, cf. el magistral llibret de L. MITXELENA, 
Lenguas y Protolenguns (Salamanca 1963). 

28. Pel que fa a Fabra, cf. G .  FERRATER, Les 
gramdtiques de Pompeu Fabra, &erra d ' o r ~ ,  X 
(1968). pp. 675-677. 

29. Cf. Homenots, ps. 263-264 i 269. 



--<tell sabia prou óé que en aquell curs no- 
més havíem tret profit Lapesa i jo. El mastí 
flaira de seguida el mastí de raCa...)>-.M Tots 
tres tan diferents, tenen, perb, en comú --en 
el camp del metode- la influencia de la geo- 
grafia lingüística, determinant també en la for- 
mació de Coromines. Precisament Jakob Jud, 
deixeble de Gilliéron, és considerat com un 
renovador d'aquest corrent, el qual s'havia 
caracteritzat inicialment pel fet de presentar 
una conscient oposició a l'escola dels Jung- 
grammatiker, si més no pel que fa a algunes 
de les seves afirmacions més  peculiar^.^' 

Sens dubte, la influencia d'aquests homes 
-sobretot, de Jud i de Fabra- ha deixat tra- 
ca en el nostre filbleg, tant pel que fa a la 
determinació dels seus interessos lingüístics 
-la lexicografia, l'etimologia, l'onomistica i 
l'estudi del vocabulari residual (Reliktwor- 
ter), la dialectologia i el sempre present leit- 
rnotif del substrat- com pel que fa a les 
qüestions methdiques (no estrictament meto- 
dolbgiques): el rigor, l'exigencia d'un conei- 
xement de primera mi, l'abstenció de preci- 
pitar conclusions, l'esperit critic, en fi, són 
característiques apreses de Jud i de Fabra o, 
si més no, compartides amb ells. Així, és 
significatiu aquest comentari sobre el lingüista 
suís: ctrll primer cop d'ull tothom es merave- 
llava de I'abundinci:! 1 la vastitud de la seva 
informació; el seu coneixement de les llen- 
gües rominiques i germaniques era univer- 
sal, i pertot es vei2 directe i de primera mi: 
la consigna de no citar res d'altri, de no creu- 
re mai en les informacions de ningú sense ve- 
rificació directa, era observada en una forma 
intransigent.)>32 No ens ha de sobtar, doncs, 
I'advertiment inicial d'Entre dos llenguatges, 
erigint de I'investigador una ttrecerca directa 
damunt les fonts autentiques, és a dir textos 
datats i ben localitzats, o bé llistes i masses 
de mots i noms propis; i aixb servint-se, sem- 
pre que pugui, de manuscrits visurats per- 
sonalment [...])> (ps. 13-14). Que retrobem 
en altres llocs: <(En un terreny tan enorme- 
ment difícil com el que aHudim -manifesta 
en referir-se a la preparació de I'Onomasti- 
con-, el primer requisit és estar perfectament 

30. Cf. Homenots, ps. 264 i 266; 264; 268, res- 
pectivament, per a una valoració científica i hu- 
mana de l'obra de Fabra i de Sud, cf. Lleures, ps. 
381-417. 

31. Aixb no es contradiu, perb, amb el que he 
dit més amunt. Es significatiu al respecte aquest 
comentari de Coromines: a 1  lluny de l'actitud 
iconoclasta i de la trencadissa que fan Schu- 
chardt i Gilliéron en el camp dels neogramltics, 
Jud recull intactes els metodes dels millors 
d'entre ells: en aquest sentit es pot dir que 6s 
l'hereu del millor que hi havia en l'obra d'homes 
com Thurneysen o Meyer-Lüblce, sense pero ac- 
ceptar-ne les limitacions.* (Lleures, p. 385). 

32. Lleuues, p. 384. 

informat sobre les formes dels noms en els 
documents medievals i tenir un coneixement 
detallat i de primera m i  de la informació mo- 
derna relativa a aquestes formes, amb els 
fets geogrhfics de tota classe i la pronuncia- 
ció popular i les variants del nom usades en 
els voltants., 33 Tant o més que uns coneixe- 
ments tecnics, és tota una mena de acapteni- 
ment de I'investigador), allb que Coromines 
ha apres d'aquells mestres i allb que, indi- 
rectament, ens transmet. 

Al rigor dels mestres, perb, hi afegeix, com 
he notat més amunt, un desig d'exhaustivi- 
tat que I'ha dut a operar amb un conjunt 
d'informacions com mai no s'havia vist a casa 
nostra. Aquí és important de fer algunes re- 
marques: la primera, que aixb el mena tot 
sovint a voler donar solució a la majoria de 
qüestions que es planteja, ni que es mogui 
en el <(tenebrós)> terreny del substrat; en 
aquest aspecte contrasta amb la coneguda 
ctcautelaa o <tretici.ncias de Fabra, ja assenya- 
lada per Ferrater. La segona, que en el nos- 
tre autor la quantitat no mata la qualitat; ell 
sap prou bé que una part -important- de la 
seva obra consisteix en una escrupolosa reco- 
llida de dades, perb també que en intentar- 
ne l'explicació massa sovint el fetitxisme de 
les dades -la, si em permeteu, ctdadolatria>>-- 
no ha menat a altra cosa que a exercicis fei- 
xucs i esteriis, i que, més important encara 
que acumular les dades, és saber interpretar- 
les i seleccionar-les adequadament en el curs 
d'una argumentació, ja que no es tracta pas 
d'abocar les dades damunt l'esperit crític, si- 
nó l'esperit critic damunt les dades. 

No és pas aquest el lloc ni el moment de 
tracar un esbós histbric de la lingüística ca- 
talana, si bé no ser; sobrer de recordar-ne la 
urgencia. Em permetré, perb, de fer-hi algun 
comentari. Degué ser Gabriel Ferrater -no 
podria assegurar-ho- qui en alguna avinen- 
tesa em va cridar l'atenció sobre uns prete- 
sos parallelismes entre la situació en que es 
trobaven els lingüistes txecs del Cercle de 
Praga -sobretot, al seu origen- i la de 
casa nostra; crec que eíi es referia a la situa- 
ció de dues llengües, avalades per imatges 
culturals desiguals, en conflicte (forta pres- 
sió de l'alemany i del castelli, respectivament) 
i a la polemica entorn del <(purisme)> que so- 
Ien comportar aquestes situacions. Indepen- 
dentment, perb, vaig prendre consci2ncia d'un 
altre pardelisme, més pregon, en trobar-me 
davant aquest text: a[ ... ] la cultura d'un 
picolo paese esige una disciplina eccezionale 
e la ferma volontd di limitarsi. L'"arte per 
l'arte" degl'infiniti dibattiti, la pittoresca po- 
lifonia dei problemi da risolvere simultanea- 
mente, tutto cib 2 per i paesi minori uno spre- 
co di forze superiore ai loro mezzi. Quello che 

33. Homenots, p. 285. 
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lt distingue subito dalle culture dei paesi 
maggiori, la linea severa della loro evolu- 
zione. La dialettica della storia 2 messa a 
i2~td0 in modo sorprendente; s'impone un'eco- 
nomia ascetica nella scelta dei fini e dei 
mezzi., 34 

Si aixb esqueia a un ccpicolo paese>> com 
Txecosloviquia, (com no m'havia de sem- 
blar escrit gairebé a propbsit de Catalunya? 
Es evident que una semblant cceconomia as- 
cetica,) ha condicionat i condiciona encara l'e- 
tolució de la lingüística catalana d'aquest se- 
gle, agreujade com estava la nostra situació per 
la manca d'una normalització de la llengua. 
No es pot pas dir, ben cert, que ens vigim 
privar de polkmiques, perb aquestes minva- 
ren -llevat d'algun cas recalcitrant en ex- 
trem- a mesura que la gent prengué cons- 
ciencia de les implicacions politico-socials de 
la reforma fabriana. Perb aquesta necessiria 
selecció dels objectius immediats significh, 

34. R. JAKOBSON, La Scuola lingttistica di Pra- 
ga, .La Cultura., X I I  (1933) (trad. de B. Miglio- 
rini). 

fins a cert punt, l'ajornament &una tasca cien- 
tífica sobre la hipotstica qualitat de la qual 
ens caben ben pocs dubtes, com el mateix Co- 
romines ha tingut cura de recordar-nos: em 
refereixo, és clar, a la relativa renúncia o, si 
més no, a la ccpriv~titzacióa d'una obra més 
especificament lingüística que I'objectiu de la 
normalització -la causa comuna- havia de 
representar per a Pompeu Fabra. Ara, ell s'ha- 
via proposat de dur-10 a cap i ho va aconse- 
guir. I perquk ho va aconseguir, Coromines 
i altres han pogut lliurar-se --en circumstkn- 
cies sovint ben adverses, perb aquesta és una 
altra histbria- a una nova obra. De manera 
que hom pot ben áir que Fabra va acomplir 
aquell consell que Jud havia de donar a Co- 
romines: ccrien de plus urgent que de termi- 
ner soi-m&me ce qu'on a fondé: on laisse ainsi 
d d'autres les coudes libres pour réaliser leur 
plan d eux., 35 Em guardaré prou d'afegir-hi 
res més; no voldria pas fer-me el corifeq de 
cctants petits erudits ... que es queixen.. . I es 
grillen. . . >>. 

JOAN A. ARGENTE 

35. Lleures, p. 393 

Situació i sentit d'<<Una mena d'amor)> de C. A. Jordana, per Maria Carnpillo 

A Pau Calsamiglia 

La introducció progressiva de la novella 
d'anhlisi psicolbgica, que es produeix a Ca- 
talunya a partir de 1925, i el camp d'interes- 
sos literaris que aquest corrent propugna -en 
concret, l'analisi de sentiments, passions i 
comportaments humans, presos com a fenb- 
mens integrants de la ment humana- pro- 
voquen que la literatura intenti aproximar-se 
a temes i situacions que els sectors més inte- 
gristes de la societat catalana consideraven 
immorals. El tema més clarament problemh 
tic fou la descripci6 d'escenes erbtiques. Així, 
la publicació d'E1 senyoret Lluis (1926) de 
Carles Soldevila provoca la reacció immedia- 
ta de Manuel de Montoliu, des de <(La Veu 
de Catalunya*. Montoliu afirmava que I'obra 
tractava cctemes d'una baixesa tan innoble 
que rebaixen l'artista que gosa tractar-10s mal 
que sigui amb totes les precaucions estetí- 
ques C . .  .]. En nom de l'art, [l'autor] no pot 
admetre res que feteixi la seva dignitat d'ho- 
mes.' Carles Soldevila contesti des de la seva 

1. Manuel de MONTOLIU, Breviari crític, vol. 
11: 1925-1926 (Barcelona 1928), ps .  148-151. 

secció Fulls de dietari2 de <<La Publicitats. 
Soldevila aprofitava la censura per tal de 
fixar la seva actitud davant del problema ge- 
neral de l'art i de la literatura? La polemica 
s'estengué amb la intervenció de Josep M. 
Junoy, Josep Pla. Joan Estelrich, Carles Riba, 
etcktera, i acaba generalitzant-se. El que, en 
darrer terme, s'hi reflectia era un ampli de- 
bat europeu, dins del qual s'inscriu, entre 
molts d'altres, I'assaig Morality nnd the No- 
vel de D. H. L a ~ r e n c e . ~  A Catalunya, ultra 
els articles dels primers moments, la polcmi- 
ca tingué ur. moment culminant ca ?n ser;.: 
de confersncies organitzades a la Biblioteca 
Balmes. entre el 20 d'abril i el 24 de maig 
de 1928, on fou exposada extensament la po- 

2. Carles SOLDEVIU, Rapfica a Manuel de 
Montoliu, .La Publicitat., v, núms. 21, 22 i 23 
(1926). 

3. Carles SOL~VILA, L'art i la moral, .Revis- 
ta de Catalunyar, ILI, niun. 28 (oct. 1926), ps. 354- 
363; 111, núm. 29 (nov. 1926), ps. 463-471. 

4. D. H. L A W ~ N C E ,  MovaIity and the novel, 
dins A selection from Phoeizix (Harmondsworth 
1971), P S .  175-181. 
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