
metodes d'analisi relativament diferenciats. 
Amb el temps les divergencies, fonamentals a 
I'origen, esdevingueren menudencies domes- 
tiques, diferencies de detall: hom parlava en 
la prktica d'un metode estructural i, en 
qualsevol cas, tots dos compartien unes limi- 
tacions similars. 

Enmig d'aquest context, B. Benveniste no 
es deixa pas classificar fkilment amb una 
etiqueta d'escola, ni de acorrent lingüístic)>, 
ni tan sols de <(tema)> o d'<<especialitat)>. La 
vdua d'un home de ciencia no es troba tant 
en la subjecció a un metode com en la lli- 
bertat i la independencia d'esperit, i en la 
capacitat de reflexió, de comprensió i de 
formulació clara i precisa; no tant en la 
capacitat de resoldre problemes com en la 
de saber posar els problemes que ens han 
de dur en la bona direcció. Indoeuropeista, 
d'antuvi, -hereu, doncs, de la lingüística 
del XIX- va saber qüestionar l'objectiu ru- 
tinari a qui. havia abocat la gramatica com- 
parada: després de reconeixer que hom es 
limitava encara a la constatació de les for- 
mes, maldava per iniciar-ne la interpretació 
i oferia una alternativa basada en la redefi- 
nici6 de la noció mateixa d'<tindoeuropeu)>; 
<(lingüista)> quan aixb volia dir <(estructura- 
lista), va saber aprofitar els metodes de I'a- 
nhlisi sincrbnica i projectar-10s en l'anaisi 
histbrica i reconstructiva --car atorgava a 
l'indoeuropeu el mateix estatut que qualse- 

52. Cf .  Origines ..., ps. 1-2. 

vol altra llengua viva-, alhora que la via 
encetada el duia a plantejar-se problemes 
d'abast no estrictament lingiiistic; per6 tam- 
poc no li va recar en el seu moment d'ex- 
plicitar des de dins les limitacions internes 
del metode, i -qualitat cada vegada més 
estranya en els lingüistes del segle- mai 
no va perdre de vista el carhcter de ctciirn- 
cia histbrica), assolit per la filologia al llarg 
del segle XIX. Pocs professionals es troba- 
ven en tan bones condicions per atansar no 
ja les <(dues lingiiístiques)> a qui. he fet re- 
ferencia aquí -la semiologia estructural d'o- 
rigen saussurih i el distribucionalisme d'o- 
rigen bloomfieldih-, o les <(dues lingüísti- 
ques)> de que parlava I'autor (caracteritzades, 
respectivament, pel metode semibtic i pel 
metode semdntic), sinó també la filologia i 
la lingiiistica, la gramhtica comparada i l'es- 
tructural, aquesta i la transformacional, i, 
en fi, la ctfilosofia del llenguatge)> -almenys 
en part- i la ctfilosofia a propbsit del llen- 
guatgen. En el ben entes que tals atansa- 
ments no es realitzaven --contra la general 
habitud dels partidaris d'aixb o d ' a l l b  en 
detriment de cap dels metafbrics gantagonis- 
tes)> Benveniste devia saber que, si es pot i 
s'ha de rebutjar una teoria vella en nom d'u- 
na teoria nova que la supera, no es pot ni s'ha 
de rebutjar, tanmateix, I'esforc i l'expersn- 
cia humans que s'amaguen rera de cada teo- 
ria en nom d'una mera cronologia. 

Entorn  dels tres primers volums d7Actes dels Colloquis Internacionals d e  Llengua 
i Literatura Catalanes, per Lola Badia i Gemma Rigau 

La publicació, el 1976, de les actes del 
penúltim i de I'antepenúltim Coiloqui In- 
ternacional de Llengua i Literatura Catala- 
nes' permet de fer una mínima relació his- 
tbrica d'aquestes reunions i dels treballs que 
hi foren presentats. Segons consta en la in- 

1. Es tracta dels volums Problemes de Llen- 
gua i Literatura Catalanes, actes del I1 Col- 
loqui Internacional sobre el Catalh. Amsterdam 
1970, edici6 a cura de Josep Massot i Munta- 
ner, "Biblioteca Abat Oliba, 8". Publicacions 
de 1'Abadia de Montserrat, 1976 (abreujat Pro- 
blemes) i Actes del Tercer Cotloqui Interna- 
cional de Llengua i Literatura Catalanes (Pti- 
mer Cotloqui de I'AILLC), publicades a cura 
de R. B. Tate i Alan Yates, The Dolphin Book 
Co., Ltd., Oxford 1976 (abreujat Actes). 

troducció del primer volum: l'origen de l'ac- 
tual Associació Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes (AILLC), que s'encar- 
rega regularment de I'organització dels Col- 
loquis, cal situar-lo en la iniciativa conjun- 
ta dels professors Georges Straka i Antoni 
Badia i Margarit de celebrar, del 23 al 27 
d'abril del 1968, un Primer Coiloqui sobre 
la Lingüística Catalana, a l'empara del Cen- 
tre de Philologie et de Littérature Roma- 
nes, de la Universitat &Estrasburg. Aquest 

2. La linguistique catalane, actes du premier 
colloque international de linguistique catalane, 
publikes par A. Badia i Margarit i Georges Stra- 
ka, dins "Actes et Colloques", Klincksieck, Pa- 
ris, 1973 (abreujat La Iinguistique), 

Els Marges, 10. 1977 

7 



primer encontre va reunir uns quaranta ro- 
manistes de nou pa'isos diferents. 

El Colloqui inicial #Estrasburg --que va 
afectar exclusivament l'aspecte lingüístic del 
nostre fet cultural- va tenir una continu'i- 
tat el 1970 grhcies a la intervenció del pro- 
fessor Felip Lorda i Alaiz, secundat per un 
grup d'hispanistes d'Amsterdam; els ho- 
landesos van fer possible així que del 16 al 
19 de marc de 1970 es portés a terme ei 
Segon Coiioqui Internacional sobre el Ca- 
tal& que va comptar amb un centenar d'es- 
tudiosos i va incloure també comunicacions 
sobre temes literaris. De la trobada d'Amster- 
dam va sortir un Comitk permanent dels 
Colloquis Internacionals de Llengua i Lite- 
ratura Catalanes que va esdevenir més enda- 
vant Comissió Gestora Constituent, forma- 
da pels professors Antoni Badia i Margarit, 
Georges Straka, Felip Lorda, Germa Colon i 
J. M. Batista i Roca. Aquesta Comissió Ges- 
tora es va ocupar de redactar els estatuts 
d'una Associació oficial internacional amb 
residencia fixa a Amsterdam i dedicada a la 
celebració de colloquis de ilengua i litera- 
tura catalanes amb una periodicitat de tres 
anys. Els estatuts en qüestió van ser apro- 
vats en el curs dels nous Colloquis, organit- 
zats aquest cop al Fitzwilliam Coiiege de 
Cambridge, amb la collaboració de I'Anglo- 
Catalan Society del 9 al 14 d'abril del 1973.4 

Aquest Tercer Colloqui Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes esdevenia així 
el Primer Colloqui de I'AILLC i va reu- 
nir unes cent cinquanta persones, la qual 
cosa, malgrat la modkstia del seu nom, ei 
convertia ja en un veritable Congrés Inter- 
nacional d'especialistes en catalanística. El 
Segon Colloqui de I'AILLC es va celebrar 
a Basilea del 22 al 27 de marc de 1976 i 
sembla que les actes corresponents són de 
publicació imminent. Finalment, cal afegir 
que hom ha convocat un Tercer Colloqui de 
I'AILLC per al mes d'octubre del 1979; se 
celebrad a Andorra i té el ternari fixat 
en els termes següents: a) <(Poesia popular)> 
i <(Literatura i Societat (fins ai segle XVII)D 
i b) ctSociolingüística~> i <(Lingüística piri- 
nenca (diacronia o sincronia),. 

La preskncia de ponkncies sobre temes 
literaris ha estat regularment progressiva al 
liarg dels tres colloquis que prenem en con- 
sideració: zero articles de literatura a La 
Linguistique, quatre articles de literatura 
enfront de vuit de lingiiística a Proble- 
mes i deu articles de literatura enfront de 

3. Als prblegs i aphndixs de Problemes i Ac- 
tes hom pot trobar una informaci6 m6s com- 
pleta sobre tots aquests particulars. 

4. A Actes apareixen publicats els estatuts 
de  1'AILLC tal com van ser aprovats a Cam- 
bridge el 13 d'abril de 1973 en sessi6 pleniuia 
constituent. 

deu de lingüística a Actes. Tenim així un 
total de catorze articles de literatura que 
abracen l'arc cronolbgic complet de les nos- 
tres lletres, de Ramon L l d  a Joan Brossa 
(concretament, hi ha tres articles de tema 
medieval: un de literatura popular,6 dos 
sobre els segles XVIII i XIX,' tres de lite- 
ratura modernaB i cinc de lireratura con- 
temporinia).' Només hi ha un autor repetit, 
el professor Lorda (vegeu notes 7 i 8). As- 
senyalem també, abans de passar a la pre- 
sentació prbpiament dita dels articles, que 
dintre d'un to general de qualitat, deguda 
a la vUua dels autors: en les actes que 
ressenyem hi ha algunes contribucions fo- 
namentals a I'estudi de la nostra literatura, 
treballs que han esdevingut de consulta obli- 
gada, com, per exemple, els dels profes- 
sors Marfany, Molas i Terry, que esmenta- 
rem més avalí. 

Els tres articles de tema medieval (vegeu 

5. S6n els següents: Pere BOHIGAS, Curial 
e Giielfa, Actes, ps. 219-235, R. D. F. PRING 
MILL, Els recontaments de I'Arbre Exempiifi- 
cal de Ramon Llull: la transformacid de la citn- 
cia en literatura, Actes, ps. 311-323, i Gret 
SCHIB, EIS Sermons de Sant Viceng Ferrer, Ac- 
tes, ps. 325-337. 

6. La collaboraci6 de Josep MASSOT I MUNTA- 
NER, La literatura religiosa de l'edat mitjana 
e n  la tradicid oral d'avui, Actes, ps. 271-283. 

7. S6n: Antoni COMAS, La consci8ncia his- 
tbrico-política en els poetes catalans del se- 
gle XVIII ,  Problemes, ps. 275-297, i Felip M. 
LORDA I ALAIZ, La posteritat de  Manuel de Ca- 
banyes, Problemes, ps. 297-329. 

8. S6n: Joan-Lluís MARPANY, Problemes del 
Modernisme, Actes, ps. 257-271, Joaquim Mo- 
LAS, EI Surrealisme a Catalunya: notes per a 
la seva histbria (1924-1934), Actes, ps. 283-301, 
i Francesc VALLVERDO, Sobre el pensament pro- 
gressista catald de la Restauracid a la Dicta- 
dura: Almirall, Brossa, Alomar, Salvat-Papasseit, 
Problemes, ps. 329-335. 

9. S6n: F. M. LORDA I ALAIZ, Els corrents 
critics de  l'autonomia de l'obra literdria i el 
problema de la interpretacid ultima ( a  propb- 
sit de Totes les bbsties de  carrega de Manuel 
de  Pedrolo, Actes, ps. 235-257, Josep NAVARRO, 
Ruptura i linearitat temporal als contes de Mer- 
cb Rodoreda, Actes, ps. 301-311, Giuseppe TAVA- 
N I ,  Foix, Pere Quart, E s p i u ,  tres maneres de 
fer poesia, Actes, ps. 337-353, Arthur TERRY, 
Alguns aspectes de la poesia de Joan Brossa, 
Actes, ps. 353-371, i Joan TRIADO, Mite i reali- 
tat e n  la novetla catalana de postguerra, Pro- 
blemes, ps. 355-371. 

10. Els tretze autors s6n majorithriament 
gent consagrada i prou coneguda e n  el milieu; 
sis s6n especialistes catalans residents al país 
(P. Bohigas, Josep Massot i Muntaner, Antoni 
Comas, Joaquim Molas, Francesc Vallverdú, Joan 
Triadú), tres s6n catalans residents a I'estran- 
ger (F. M. Lorda, Amsterdam; J. L1. Marfany, 
Liverpool, i Josep Navarro, Hamburg) i qua- 
tre s6n estrangers (R.  D. F. Pring-Mill, d'Ox- 
ford, Arthur Terry, d'Essex, Gret Schib, de Ba- 
silea i Giuseppe Tavani, de  Roma). 

Notes 



nota 5 )  tenen caricters molt diferents. El 
de Pere Bohigas sobre Curial i Güelfa és 
una experiencia de lector madur que torna 
sobre una obra que li és especialment cara 
per explicar-nos nous matisos interpreta- 
tius suggerits per tot un pbsit d'erudició po- 
sitivista que condiciona i facilita alhora el 
naixement de les opinions. Ens parla Bohi- 
gas de la humanitat que adquireixen els per- 
sonatges de la novella, dels retrats d'indivi- 
dus reals que hi són inclosos, del paper que 
hi té la ironia; especula sobre la personali- 
tat de I'autor anbnim, <<barreja de Curial i 
de Melcior de Panda,, i acaba fent ressal- 
tar el valor autsnticament novellesc de l'o- 
bra, ja que hom hi pot trobar la vida en la 
seva aparenca heroica i brillant, perb tam- 
bé en la tkrbola i egoista; tot un repertori 
de comkdia humana. 

El treball de Pring-Mill sobre 1'Arbre 
exemplifica1 de Llull pertany, en canvi, a 
un altre imbit; ens ofereix una nova face- 
ta d'un tema que I'autor ha treballat molt 
-recordem el seu utilíssim Microcosmos lul- 
li&: la concepció cosmolbgica de Llull en 
les seves connexions amb la literatura. Com 
ja va fer en el cas del Llibre d ' h i c  i Amat 
(vegeu Entorn de la unitat del LAA, <(Es- 
tudis Rominics)>, x, 1962, p. 35 i SS.), Pring- 
Mill ens obre un camí cap a la comprensió 
dels mecanismes que liiguen el raonament 
abstracte del beat amb la seva asegona in- 
tenció, literiria. Aquí concretament el lul- 
lista angles ens exposa com un ctreconta- 
ment), o exemple del mallorquí (faula que 
té per protagonistes el Foc, l'Aer, la Terra 
i 1'Aigua) compleix la seva funció d'ensenyar 
als llecs les relacions de concordanga i con- 
trarietat existents entre els quatre elements, 
tot descobrint-hi les vinculacions amb la teo- 
ria analhgica de l'univers i amb l'analogia 
en retbrica. 

Finalment, Gret Schib, en la seva aporta- 
ció sobre Sant Vicent Ferrer, aborda encara 
una problemitica completament diferent. 
L'autora, a qui devem l'edició del tercer 
volum dels Sermons del sant publicats l'any 
1975 com a número 6 de la collecció B de 
ENC, ens ofereix una a n a s i  molt detalla- 
da de les relacions que hi ha entre la versió 
llatina dels Sermons de Sant Vicent i les 
diverses redaccions en vulgar. Després de 
descriure els manuscrits i de comparar abun- 
dants fragments de textos estrategicament 
escollits, Gret Schib conclou que possible- 
ment el compilador del text catali i el del 
llatí van treballar junts en el mateix lloc 
i al mateix temps; aquesta hipbtesi sembla 
més coherent que no pas la d'una traduc- 
ció, que és el que hom havia suposat ante- 
riorment. 

Josep Massot i Muntaner ens ofereix en 
el seu article sobre poesia popular d'origen 

religiós (vegeu nota 6) algunes cales que van 
més enlli del <(vel misteriós, que envolta la 
poesia tradicional per tal de retrobar-ne ar- 
rels antigues documentables. Els exemples 
estudiats procedeixen del món dels goigs i 
de les nadales, dels conjurs i de certes obres, 
com és ara el Cant de la Sibitla o el Plant 
de la Verge Maria, recollit per Antoni M. 
Alcover a Menorca. L'aportació de Massot 
augmenta en interes quan veiem que ve a 
ser una mena de plantejament general per 
a un estudi més exhaustiu d'un tema tan mal 
conegut pels no especialistes com és el de 
la poesia tradicional. 

Els dos articles consagrats als segles XVIII 
i XIX (vegeu nota 7) aborden també dos 
aspectes prou diferents del món literari, tot 
recorrent a actituds metodolbgiques també 
distintes. Antoni Comas aprofita els seus 
extensos coneixements sobre el segle XVIII 
catalh, que han fet possible el quart volum 
de la Literatura catalana d7Ariel, per tal de 
plantejar la qüestió de l'inici de l'esperit 
de la Renaixenca els primers anys del Set- 
cents. Comas va posant de manifest al liarg 
del seu article diversos exemples d'interss 
per a la llengua i la histbria de Catalunya 
registrats a la primera meitat del XVIII, 
alhora que dóna algunes mostres de produc- 
ció literiria en llengua autbctona. Comas ens 
fa veure com el to patribtic de les manifes- 
tacions que glossa i fins i tot la mitologia 
arqueologitzant que aquestes presenten (Gui- 
fre el Pilós i les quatre barres, Ramon Be- 
renguer I11 i Mallorca, etc.) enllaca per- 
fectament amb els tbpics que es popularit- 
zaran amb la Renaixenca. 

Si I'article de Comas és un model de tre- 
ball historicista convencional, el de Lorda, 
en canvi, es proposa d'emprar una metodo- 
logia procedent dels estudis sociolbgics apli- 
cada a I'anilisi de la fortuna pbstuma del 
vilanoví Cabanyes. Lorda, doncs, se serveix 
de documentació sobre la difusió de les edi- 
cions, de tants per cent, de taules de xi- 
fres, etc., per tal de discutir la paradoxa de 
la posteritat de Cabanyes, poeta en castelli 
que, tot i adoptar tons de patriotisme es- 
panyol, ha estat assimilat per la tradició ca- 
talana i no per la castellana, malgrat els 
elogis que Menéndez Pelayo li va tributar. 
Lorda defineix com a cctra'ició creadora* la 
maniobra rnitjancant la qual el catalanisme 
es va fer seu Cabanyes tot englobant-10 amb 
la seva <(energia absorbent que ... va enru- 
binant amb tot allb que troba en el seu 
radi d'acció i s'ho apropia, (p. 320). 

Els tres articles de literatura moderna 
(vegeu nota 8) compten amb dues de les 
tres col.laboracions que hem qualificat més 
amunt de fonamentals; són les reflexions de 
Marfany sobre el Modernisme i l'esquema 
de Molas per a l'estudi del Surrealisme a 
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Catalunya. Els Problemes del Modernisme 
de Marfany és un article que s'ha fet ctclhs- 
sic, en el sentit que la majoria de les opi- 
nions que l'autor hi exposa han anat esde- 
venint el judici estindard sobre el movi- 
ment, sobretot des que hom ha pogut lle- 
gir el treball en el volum de Curial Rrpec- 
tes del Modernisme. Així, doncs, els temes 
centrals tractats per Marfany -deformació 
noucentista del concepte de Modernisme, 
fortuna del terme ctmodernista,, en l'tpoca, 
trets distintius del grup modernista com a 
moviment, caricter dels modernistes com a 
primera generació d'intellectuals catalans nas- 
cuts de la burgesia, elements disgregadors 
del primer front comú modernista (1892- 
1893), actitud nacionalista dels modernistes 
i treballs de recerca de l'essencia de Cata- 
lunya, definició global del moviment com a 
<(procés de transformació de la cultura ca- 
talana de cultura tradicionalista i regional 
en cultura moderna i nacional, (p. 270)- 
són prou coneguts perqut ens entretinguem 
ara a valorar-ne la irnporthncia. 

L'article de Molas sobre la histbria del 
Surrealisme a Catalunya ens ofereix l'orga- 
nització i la interpretació de les dades £0- 

namentals de l'activitat dels escriptors ca* 
telans que van adoptar plantejaments est& 
tics nascuts dels manifestos de Breton. L'au- 
tor ens explica com entre els anys 1929-1931 
es formi un grup surrealista militant a casa 
nostra entorn de l'ctAmic de les Arts,; com 
aquest grup i d'altres van practicar més l'es- 
peculació tebrica que no pas la creació li- 
teriria, salvant el valor objectiu d'alguns 
productes de Foix i Dalí; com cap als anys 
1931-1932 el Surrealisme es ctdiluí entre les 
propostes d'una Avantguarda en declivi o, 
més en general, del Postsimbolisme intellec- 
tualistap (p. 299). Pel seu caricter d'esque- 
ma vilid d'un moment de la histbria de la 
nostra literatura aquest article constitueix un 
fecund estímul per a ulteriors desenrotlla- 
ments del tema. 

El tercer dels articles d'aquesta secció es- 
t i  constitu'it per una reflexió de Francesc 
Vallverdú entorn de quatre assagistes cata- 
lans, reflexió més política que IiterMa. L'au- 
tor, preocupat per la recuperació del nostre 
pensament d'esquerra, presenta el perfil in- 
tellectual de Valentí Almirall, Jaume Brossa, 
Gabriel Aiomar i Joan Salvat-Papasseit, per- 
sonatges triats una mica apriorísticament per 
tal de descriure les constants i les varia- 
bles d'aquesta línia ideolbgica. Després d'u- 
na andisi sumiria de la doctrina dels assa- 
gistes esmentats, Vallverdú es pregunta les 
causes per les quals fou la dreta -la Lliga- 
qui monopolitzi el catalanisme des dels temps 
de 1'Almirall. La hipbtesi d'explicació rau 
en la divisió de la classe obrera del Princi- 
pat entre ctcastellans~ i <(catalans)>, fenomen 

que ja va ssr observar pel mateix Almirall 
i que ha estat utilitzat histbricament per la 
burgesia local en benefici propi i per l'oli- 
garquia central en detriment de la puixanca 
del catalanisme. 

Arribem ara finalment al grup d'articles 
que tracten de literatura contemporinia (ve- 
geu nota 9), el més nodrit de tots; hi tenim 
tres articles sobre novella (dos d'analítics, 
els de Lorda i Navarro, un de sintetic, el de 
Triadú) contra dos de poesia (tots dos d'in- 
vestigació sobre els procediments pottics de 
determinats autors). El professor Lorda, evi- 
dentment preocupat per qüestions de mtto- 
de, aborda en el seu article sobre Totes les 
besties de cdrrega una discussió tebrica en- 
torn de la validesa de l'anilisi immanen- 
tista de l'obra literiria. L'autor del treball 
passa revista amb un cert escepticisme a una 
serie de teories crítiques relacionables amb 
el concepte d'ctautonomia literirias (des dels 
formalistes russos, a Jakobson, a la nova crí- 
tica marxista, al New Criticism, a l'estructu- 
ralisme francts, a la crítica generativa ame- 
ricana) per mostrar a través d'una lectura 
del primer capítol de Totes les besties de 
cdrrega con l'actitud immanentista li ve estre- 
ta o li resulta insuficient (<<La nostra tesi 
és.. . l'oposada a la de les escoles autono- 
mistes>>, p. 252); Lorda, en efecte, parteix 
de la base que el signe literari conté con- 
notacions contextuals externes que no es 
poden desatendre en cap moment. 

Josep Navarro, per la seva banda, estudia 
la ttcnica de successió temporal en els Vint- 
i-dos contes de Merct Rodoreda; existeix 
una constant narrativa en els contes d'a- 
quest recull que els caracteritza (enfront, 
per exemple dels de La meva Cristina) per 
la següent estructura narrativa: flashback 
contingut entre dos moments narratius en 
present actual. Navarro identifica com a pe- 
culiaritat de l'autor el que ell anomena ctfron- 
tera cromit ica^, és a dir, un procediment de 
relació color-objecte que acompanya els can- 
vis de punt de vista narratiu. Més avall, l'ar- 
ticulista relaciona la ttcnica narrativa amb 
el contingut de la mateixa narració. 

Giuseppe Tavani, en el seu estudi sobre 
Foix, Pere Quart, i Espriu presenta les ac- 
tituds morals de les etapes de la producció 
poetica dels tres poetes esmentats corres- 
ponents als anys de la immediata postguer- 
ra. L'estudiós italih ens ofereix els resultats 
del metode aritmtmio d'anilisi literiria, 
original seu i que consisteix en la delimita- 
ció dins dels textos poetics d'uns ctsegments 
ritmicss capacos de delimitar també seg- 
ments anilegs en el nivell semintic general, 
en el nivell semintic peculiar del poeta, en 
el nivell poktic tradicional)> (p. 177). L'ar- 
ticle, perb, només ens dóna els resultats de 
l'aplicació de la lectura ritmtmica, de tal 
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manera que no en veiem I'autbntic funcio- 
nament (que I'autor ha Uustrat profusament, 
d'altra banda, en diversos treballs seus ci- 
tats a les notes). 

Arthur Terry aconsegueix d'oferir-nos en 
el seu article una guia intelligent i brillant 
cap a la comprensió de la no gens fki l  lí- 
rica brossiana de Poesia Rasa. El treball s'o- 
bre amb una introducció tebrica que fixa 
els pols de la poetica de Brossa (el seu pe- 
culiar neosurrealisme, la seva tendencia a 
I'essencialitat i a la no racionalitat, la seva 
rigidesa formal, els seus jocs d'abstracció i 
realitat, el seu especialíssim popularisme, la 
seva relació amb l'univers estetic de Tlpies 
i Miró) per anar penetrant després en l'h- 
bit de les associacions i dels símbols que 
juguen en l'obra del poeta estudiat. Segons 
Terry, els temes més freqüents en l'obra 
de Brossa són l'especulació sobre el fet de 
fer poesia, tot un complex de meditacions 
sobre la relació del jo amb el no jo, que es 
vinculen amb motius procedents del budis- 
me Zen, com el de la fusió del jo en el 
tot, i, finalment, el paisatge; un paisatge- 
símbol, capac de suggerir estats mentals que 

El Centre de Philologie et de Littératures 
Romanes de la Universitat d'Estrasburg, di- 
rigit per Georges Straka, tril el catali com 
a llengua objecte d'estudi per al colloqui 
que, en el marc de tota una serie d'altres 
organitzats peribdicament sobre problemes 
de romanística, fou finalment celebrat du- 
rant els dies 23 al 27 d'abril de 1968 en 
el mateix Centre. Els objectius del que se- 
ria conegut com el Primer Colloqui sobre 
la Llengua Catalana," la direcció del qual 
fou confiada a Antoni M. Badia i Marga- 
rit, apuntaven a tractar una gamma temiti- 
ca explícitament fonamental o bhsica, diguem- 
ne tradicional (si bé amb el propbsit, igual- 
ment, de no excloure'n enfocaments propis 
de la lingüística moderna), que tendís a co- 
brir els aspectes essencials de I'estudi de la 
llengua catalana. En efecte, les vuit comu- 
nicacions que i'integren versaven sobre qües- 
tions d'Histbria de la Llengua, de Lexic, de 
Dialectologia, aortografia, de Fonologia, de 
Morfologia i de Sociolingiiistica. Avui pot 
sorprendre que no hi fossin considerats, per 
exemple, estudis de sintaxi i de semhntica, 

11. En realitat -tal com explica A. M. Badia 
a "Avant-propos", La Linguistique ps. 8 - 1 6 ,  
no era pas la primera vegada que el catalh 
esdevenia el tema central d'una reuni6 d'es- 
pecialistes: el 1906 havia tingut lloc el Pri- 
mer Congres Internacional de la Llengua Ca- 
talana. D'altra banda, el VI11 Congres Inter- 
nacional de Lingüística Romhica, celebrat a 
Barcelona el 1953, fou dedicat a d'estudi de la 
subagrupaci6 del catalh. 
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no tenen res a veure amb el món exterior. 
L'article de Triadú, en canvi, ens presen- 

ta les reflexions de l'autor entorn de la 
histbria de la novella catalana (en les eta- 
pes modernista, de la pte-guerra i de la post- 
guerra) i de les seves implicacions amb l'e- 
volució de la nostra cultura, amb especial 
atenció als condicionaments que presideixen 
la reaparició de la narrativa a partir de l'any 
39 i fins al 69. Triadú observa com en la 
novella de postguerra conflueixen algunes 
condicions que abans havien estat prbpies 
de la poesia, la qual cosa contribueix a en- 
fortir el paper que aquest genere literari 
ha adquirit com a interpret de les neces- 
sitats dels homes i dels pobles. 

Observem, per acabar, que dintre del mo- 
saic de temes, metodes i punts de vista di- 
versos que hem intentat de resumir potser 
nomCs es podria trobar a faltar una mica 
d'atenció al període postmedieval i pre-re- 
naixentista, els segles XVI i XVII, allb que 
hom solia anomenar la Decadbncia. 

i encara més quan es dedicava tota una ses- 
sió a problemes d'ortografia; perb cal dir 
que d'alguna manera aquest buit reflecteix 
la situació dels estudis de lingiiística cata- 
lana d'aleshores (de 1968). 

El fet d'encetar la serie dels CoLloquis i 
de fressar el camí de I'AILLC, com també 
la seva dedicació exclusiva a la llengua, i 
sobretot els propbsits ja apuntats d'una cer- 
ta articulació temitica de les comunicacions 
(més que no pas el fet que fos parlat en 
frances, com també en francbs editades les 
actes), donen a aquest Primer Colloqui un 
caire específic, més compassat, que n'acon- 
sella el tractament a part. 

Totes vuit comunicacions foren encomana- 
des a especialistes dels PaSsos Catalans: A. M. 
Badia i Margarit, J. Solh i J. Veny, professors 
a la Universitat de Barcelona; R. Aramon, 
secretari de 1'Institut d'Estudis Catalans; G. 
Colon, professor a la Universitat de Basi- 
lea i a! vallespirenc H. Goiter, profes- 
sor a la Universitat de Montpeller. Cada co- 
municació era seguida d'una discussió (so- 
vint ben abrandada, fins i tot en el regis- 
tre que hom n'ha fet a les actes), en la 
qual també intervenien els més de trenta 
especialistes d'arreu del món que van par- 
ticipar al colloqui." 

La comunicació sobre Histbria de la Llen- 
gua fou presentada per Ramon Aramon i 

12. Les actes del segon i tercer Col.loqui no 
registren, per conveniencies editorials, les dis- 
cussions que seguiren les comunicacions. 



Serra," el qual, un cop reconeguda la im- 
possibilitat de resseguir com caldria tot l'es- 
quelet essencial de l'evolució histbrica del 
catalh, opth per un balang i una exposició 
de la bibliografia existent sobre histbria de 
la liengua catalana, a més d'indicar l'interes 
en aquest sentit d'altres esaudis especialit- 
zats. Aramon situa els problemes, destria els 
aspectes més obscurs i observa les llacunes 
més paleses dels nostres estudis d'histbria 
de la liengua. Malgrat que no conté orien- 
tacions metodolbgiques, es tracta d'un tre- 
ball indispensable al qual haurh de recór- 
rer tothom qui vulgui introduir-se a la his- 
tbria del catalh. A la discussió que seguia 
la comunicació #Aramon s'insistí en la me- 
cessitat d'estudis lingüístics sobre autors ca- 
talans i en la d'edicions crítiques de docu- 
ments i d'altres textos, per tal de possibili- 
tar el cada dia més urgent estudi, alhora am- 
pli i rigorós, de la histbria de la llengua 
catalana. 

Una de les dues comunicacions dedicades 
al LSxic catalh fou encomanada a Germh Co- 
l ~ n . ~ '  En el context de la controversia de 
la ctsubagrupació romhnica del catalh, (pot- 
ser bizantina, perb prou sorollosa, i que en- 
cara cueja), gairebé sempre plantejada en 
funció del &xic, Colon se sent constret a 
precisar-hi la seva posició, de primer antuvi 
preocupada per trobar un criteri objectiu 
definidor de les característiques lkxiques del 
catali. Arran de l'anklisi d'dgunes mostres, 
remarca el predomini del tipus lkxic gallo. 
romhnic juntament amb coincidkncies ibero- 
romhniques i algunes denominacions autbc- 
tones, perb conclou rotundament que cal re- 
c o n h e r  al catalh, amb els seus arcaismes 
i 1es.seves innovacions, una personalitat lin- 
güísttca prbpia.lS Colon va encara més enllh 
i, ultra rebutjar polemicament el concepte 
de allengua pont, com a methfora igualment 
aplicable a qualsevol llengua en relació amb 
les seves ve'ines que són del mateix grup 
lingüístic, subratlla que, mentre ens man- 
quin les respostes als perque dels gdo-ro- 
manismes, dels hispanismes arcaitzants i dels 
moviments lexics interns, tota afirmació en- 
torn de subagrupacions del catalh serh pre- 
cipitada. La discussió suscitada arran de l'ex- 
humació de la controvertida ctsubagrupació 
romhica del catala, fou vivissima. 

Henri Guiter? a qui correspongué l'al- 

13. R. ARAMON I SERRA, Problkmes d'histoi- 
re de la langue catalane, La Linguistique, ps. 
27-70. 

14. G. COLON, "Quelques consid6rations sur 
le lexique catalan", La Linguistique, ps. 240-280. 

15. G. COLON ha reelaborat i ampliat aques- 
tes conclusions a la primera part d'un llibre 
recent, El léxico catalán en la Romania, Ma- 
drid 1976. 

16. H. GUITER, "Questions d'onomastique ca- 
talane", La Linguistique, ps. 339-367. 

tra comunicació sobre qüestions de lkxic, ca- 
racteritza l'evolució dels sufixos toponímics 
romans i pre-romans a la Catalunya del Nord- 
est, recolzat en una exhaustiva documenta- 
ció, i mostrh els dos estrats de formacions 
toponímiques d'aquesta zona: un estrat pre- 
romh, amb la constatació del predomini de 
la llengua basca en els Pirineus mediterra- 
nis, i un altre de romh, amb sufixació molt 
influ'ida per la pre-romana. 

Joan Veny," que presentava la comuni- 
cació sobre Dialectologia, tracth tres punts 
molt concrets de l'estat actual dels estudis 
dialectolbgics catalans. En primer lloc ana- 
litzi els criteris d'elaboració dels atlas de 
geografia lingüística catalana (qüestionaris, 
enquestadors, tipus de localitats, edat i pro- 
fessió dels enquestats, etc.) l8 i en valorh els 
resultats en funció de l'Atlas lingiiistic del 
domini cat& (ALDC) que inicialment havien 
promogut A. M. Badia i G. Colon, i que 
actualment dirigeixen A. M. Badia i el ma- 
teix J. Veny, amb l'objectiu d'omplir els 
buits i alhora de superar l'atlas &A. Griera 
mitjangant la incorporació dels nous mkto- 
des de la geografia lingüística. En segon lloc, 
Veny estudih alguns dels problemes més pe- 
remptoris en el treball de YALDC, com la 
iotitza& a Barcelona, Girona i les Illes, la 
distribució de sorra i arena, la #eix i fusell, 
etc!' Finalment recalci que, un cop ben 
demostrada la no uniformitat lingüística del 
catalh medieval, contrhriament a allb que ha- 
via pensat A. Griera: ara caldria poder dis- 
posar d'estudis de dialectologia catalana me- 
dieval. 

Juan Solh" s'ocupi de la comunicació de- 
dicada a l'ortografia i hi consideri la ques- 
tió dels diftongs i triftongs, la dieresi, l'ús 
de l'apbstrof i l'accent diferenciador de mots 
hombgrafs. Soli, que sembla propugnar una 
major correspondencia entre ortografia i fo- 
netica, proposava per úitim una revisió de 
l'ortografia catalana per tal d'evitar que es 
convertís en la preocupació central dels cur- 

17. J. VENY, "Dialectologie catalane", La Lin- 
guistique, ps. 289-321. 

18. Exactament, de 1'Atlas Lingüístic de Ca- 
talunya (ALC), dirigit per A. Griera; de 1'At- 
las Lingüístic d'Andorra (ALA), també dirigit 
per A. Griera; de 1'Atlas Lingüistico de la Pe- 
nínsula Ibtrica (ALPI), dirigit per T. Navarro 
Tomis, si bé de1 sector catal& se n'encarrega- 
ren F. de B. Moll i M. Sanchis Guarner; i 
de 1'Atlas Linguistique des Pyrénées Orientales 
(ALPO), dirigit per H. Guiter i destinat a for- 
mar part del Nouvel Atlas Linguistique de la 
France par Regions (NALF), dirigit per A. Dau- 
zat. 

19. Acompanyen aquest apartat vuit mapes. 
20. A. GRIERA, Gramdtica histdrica del cata- 

Id antic, Barcelona 1931. 
21. J. SOIA, "Orthographe et grammaire ca- 

talanes", La Linguistique, ps. 81-100. 
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sos de llengua. La comunicació fou seguida 
de la discussió més llarga i efervescent del 
colloqui, fins al punt que alguns assistents 
temien el retorn a les poItmiques dels anys 
1914-1917. Ja resulta ben curiós que el 1968 
(justament l'any del centenari del naixement 
de Pompeu Fabra) les qüestions ortogrifi- 
ques encara fossin objecte de tanta vehemen- 
cia i esverament. Podem pensar, perb, que 
aquesta ccpsicosi ortogrifica)> (una expressió 
de Soli mateix) deixari de ser definitivament 
un problema quan l'escola sigui catalana, és 
a dir, quan el primer sistema ortografic 
que el nen catali aprengui sigui el sistema 
ortogriific catala. 

Pertocaren a Antoni M. Badia i Margarit 
les comunicacions sobre Fonetica i Fonolo- 
gia, sobre Morfologia i també la dedicada 
a Sociolingüística. Tant l'estudi de fonetica 
i fonologia com el de morfologia, que van 
acompanyats d'una relació bibliogrhfica, són 
tractats des d'un enfocament sincrbnic i te- 
nen un carkter descriptiu en el sentit que 
Badia identifica les unitats fonolbgiques i 
morfolbgiques del catala actual. A la prime- 
ra intervenció? Badia estableix la distinu6 
entre sons i fonemes i dilucida alguns pro- 
blemes de fonetica histbrica. En primer lloc 
estudia els sons vocdlics i consonantics del 
catali i les seves combinacions, i després, se- 
guint unes normes semblants a les proposades 
per E. Alarcos Llorach? s'ocupa dels fo- 
nemes vocilics i consonintics del catala, amb 
una especial atenció a les oposicions fono- 
lbgiques del sistema consonintic. 

La comunicació sobre Morfologia: cir- 
cumscrita en un marc tradicional, conté dues 
parts: a la primera, Badia hi tracta el cicle 
nominal i estudia el problema del genere i 
el del nombre als noms i la qüestió de l'ar- 
tide; a la segona s'ocupa del cicle verbal 
i examina els problemes de la vocal tems 
tica i de la vocal desinencial i els dels for- 
mants de nombre, persona, temps i mode. 

D'entre les intervencions de Badia caldria 
destacar la comunicació de Soci~lingüística,'~ 
que clou la serie del Colloqui #Estrasburg, 
sobre els condicionaments sociolbgics que 
infereixen especialíssimament des del 1939 
la comunitat lingüística catalana. Es tracta 
d'una aportació considerable, d'un treball de 
consulta obligada per als estudiosos, i aixb 
tant per la seva mateixa entitat i per la do- 

22. A. M. BADIA I MARGARIT, "Phonitique et 
phonologie catalanes", La Linguistique, ps. 115- 
166. 

23. E. ALARCOS LMRACH, Fonologia española, 
Madrid 1950. 

24. A. M. BADIA I MARGARIT, "Morphosyntaxe 
catalane", La Linguistique, ps. 181-229. 

25. A. M. Badia i Margarit, "Le catalan au- 
jourd'hui", La Linguistique, ps. 379-443. 

cumentació que inclouz6 com per la pobresa 
bibliogrifica de l'imbit on s'insereix i que 
en part alleuja, com també perque, des de 
l'bptica del 1968, permetia avaluar en el 
seu just context l'esforg que pressuposaven 
els estudis lingiiístics als Pa'isos Catalans, i 
de retop l'esforg i la significació d'aquell ma- 
teix aplec d'estudiosos d'arreu del món con- 
centrats a Estrasburg. 

En una primera part, que Badia titula <cel 
buitn, hi és detalladament resseguida la re- 
percussió en la llengua catalana del desgavell 
que des de l'any 1939, qualificat com d'ccho- 
ra zero)>, enderrocava oficialment tot all6 
que tenia relació amb la nostra identitat col- 
lectiva: la supressió de la Universitat Autb- 
noma de Barcelona, la reducció a la clan- 
destinitat de 1'Institut d'Estudis Catalans, 
I'estroncament de la tradició editorial i pe- 
riodística, la prohibició de la llengua i la 
cultura catalanes a l'escola i al carrer, la 
repressió grollera i constant de l'ús públic 
de la llengua ... i un Ilarguíssim, quotidii i 
pen6s etdtera. A la segona part, Badia hi 
analitza els passos cap a una ccrecuperaciÓ)>, 
irreversible per& lenta i encara no assolida 
(les peripkies dels inicis i el decidit revi- 
fament posterior de l'activitat editorial, les 
primeres tolerincies per a una limitada prem- 
sa catalana, la citedra de catala a la Univer- 
sitat de Barcelona ...) mostrats en el context 
que els possibilita, com el nou clima inter- 
nacional que esmussava i moderava la rigi- 
desa del Rsgim, com el paper de 1'Església 
catalana en el procés capillar de recuperació 
i difusió lingiiística i cultural, etc. 

Si ens hem d'atenir a les actes, el Collo- 
qui &Estrasburg no dóna tant la imatge ha- 
bitual de congrés com els Colloquis poste- 
riors, d'Arnsterdam i de Cambridge: en els 
dos darrers són tractades qüestions de lite- 
ratura, a més de les de llengua; les comu- 
nicacions són de tema relativament lliure (si 
bé en el tercer Colloqui predominen els tre- 
balls sobre morfologia verbal i les comuni- 
cacions, tant de llengua com de literatura 
del segon Colloqui, s'havia demanat d'enfo- 
car-les des de la perspectiva dels condicic- 
naments sociolbgics: perb només ho van res- 
pectar tres comunicacions)~ i s'hi pot cons- 
tatar, a més, una obertura metodolbgica vers 
noves teories lingüístiques, com la gram& 
tica generativa transformacional. Una ober- 

26. Posteriorment ha estat publicada altra 
documentaci6 sobre la repressi6 de la llengua 
i la cultura catalanes del 1939 en@, d'entre la 
qual destacarfem Catalunya sota el rdgim fran- 
quista, vol. I, Edicions Catalanes de Pans, 1973. 

27. La de BADIA I MARGARIT i la de G .  HAENSCH 
juntament amb la de R. ARAMON I SERRA, "La 
cultura catalana des del comenment del se- 
gle xx", que no figura a Problemes, ates que 
el text definitiu no fou lliurat a temps per a 
I'edici6. 
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tura, tanmateix, reduyda i circumscrita als 
comunicants més joves. 

Les comunicacions recollides en aquests 
dos altres volums s'ocupen de Fonologia, 
Morfologia, Sintaxi, Dialectologia i Socio- 
lingüística. 

Les quatre dedicades a Fonologia són ben 
diverses entre elles, tant pels problemes que 
tracten com per l'enfocament i la metodo- 
logia que hi utilitzen. Sebastih Serrano,2' per 
exemple, mostra com l'aplicació de models 
matemhtics a la lingüística permet de definir 
la noció de fonema dintre l'univers fbnic del 
vocalisme tbnic catalh. Aquest univers que- 
daria distribui't en set classes, cada una de 
les quals tindria un fonema com a repre- 
sentant canbnic. 

Sebastii Mariner i Bigorra? en canvi, es 
planteja una serie d'interrogants sobre qües- 
tions de metrica de base fonolbgica. 

Conxita Lleó i Joan Mascaró:' en el hare. 
tebric de la gramhtica generativa transfor- 
macional, expliquen ralternanca superficial 
de [w] amb els sons consonhntics [M, [a, 
[g], [k], [s], [z] 3' i alhora relacionen 
aquest aspecte de la gramhtica del catalh 
actual (que, segons els autors, inclouria bh- 
sicament regles de vocalització, sonorització 
i espirantització, en aquest mateix ordre) amb 
els processos histbrics que I'han originada. 
La segona part del treball obre perspectives 
interessants, ja que el seu enfocament dels 
canvis fonetics estudiats els permet d'ado- 
nar-se que al llarg de la histbria de la Ilen- 
gua s'ha produi't algun tipus de <(reestruc- 
turació), o simplificació de la gramhtica. 

Aquest enfocament contrasta amb el d'a- 
quells estudiosos que consideren autbnom el 
nivell fonolbgic i pensen que els canvis fo- 
netics no afecten les altres parts de la gra- 
mhtica. Aquesta és la via que havia seguit 
Joaquim Rafel i Fontanals," en el segon Col- 
loqui, en tractar el mateix problema de fo- 
nologia diacrbnica repres per C. Lleó i J. 
Mascaró en el tercer. Rafel arriba a la con- 
clusió que els fonen~es de la sPrie contítlua 
sonora /B/, /Q/, /g/ en posició implosiva 
es van assimilar al fonema consonhntic /w/ 
donat el poc marge de seguretat amb els 

28. S. SERRANO, "Models matemhtics en Lin- 
güística. Una aplicació", Problemes, ps. 11-16. 

29. S. MARINER I BIWRRA, "Qüestions de mi?- 
trica esttuctural", Actes, ps. 93-114. 

30. C. LLe6 i J. MAS CAR^, "Contribuci6 a la 
fonologia generativa del catala: reestructuraci6 
en la grarnhtica?" Actes, ps. 61-80. 

31. Aquestes alternances es donen, per exem- 
ple, a bou-boví; grau-gradacid; nou-noguera; 
preu-depreciar; etc. 

32. J .  RAFEL I FONTANALS, "Fonologia diacrb- 
nica catalana: Aspectes metodolbgics", Proble- 
mes, ps. 47-65; també a "La U catalana d'ori- 
gen consonantic", "Estudis Rombics" m, 1963- 
1968, PS.  179-211. 

fonemes de la serie interrupta sonora /b/, 
/d/,  /g/. Per a C. Lleó i J. Mascaró aques- 
ta no és la forma adequada de presentar els 
canvis, perque no té en compte que d b  que 
realment canvia d'un estadi a l'altre és l'en- 
titat agramhtica,,. 

Totes les comunicacions que en alguna 
forma s'ocupen de Morfologia són principal- 
ment dedicades a qüestions de morfologia 
verbal, ja sigui des d'un enfocament sincrb- 
nic, com les de Ramon Cerdh i Mau- 
rice Molho? Emilio Alarcos Llora~h:~ Hel- 
mut L~dtke :~  F. Palau i Martí3' i Josep Ro- 
ca-Pons:' ja sigui des d'un enfocament dia- 
crbnic, com les de Germh Colonf9 i J. Gul- 
soy .a 

R. Cerdh i J. Roca-Pons plantegen, tots 
dos amb base tebrica heterogenia, algunes 
qüestions de morfofonologia catalana. Cerdi 
exposa el comportament fonolbgic dels temps 
simples verbals mitjanpnt segmentacions 
d'informació semintica i funcional. Roca- 
Pons estudia els morfemes flexius, verbals 
i nominals, radicals i derivatius quan són 
expressats per diversos fonemes. F. Palau i 
Martí, semblantment, estudia les relacions 
entre morfologia verbal i accentologia en el 
catalh central. 

E. Alarcos aplica al sistema verbal cata- 
l i  el seu mateix esquema ja utilitzat per al 
castellh" i en remarca els casos de diver- 
gencia, de la qual despren que el sistema 
verbal catali és més innovador que el d'aE 
tres parles hisphniques, si bé, en canvi, mes 
conservador que el de les zones gdo-ro- 
mhniques. 

Dues comunicacions són dedicades al per- 
fet perifrhstic catalh: M. Molho aplica els 
principis de la gramhtica anomenada <(sis- 
temhtica, (iniciada per G. Gillaume) a l'es- 
tudi de la posició de l'aorist perifrhstic en 
el sistema verbal del catali actual, i G. Co- 

33. R. &mA I MAss6, "Observacions sobre 
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tali", Problemes, ps. 17-46. 
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81-91. 

37. F. PALAU I  MART^, uM~rfologia i accento- 
logia del catalh central", Actes, ps. 141-163. 

38. J. ROCA-PONS, "Les formes subjacents i 
la morfologia catalana", Actes, ps. 173-199. 

39. G. COLON, "Sobre el perfet perifrhstic 
vado + infinitiu en catal&, en provenpl i en 
 franci.^", Actes, ps. 101-144. 

40. J. GULSOY, "El desenvolupament de les 
formes del subjuntiu present en catala", Ac- 
tes, ps. 27-59. 

41. Principalment a "Sobre la estructura del 
verbo espaíiol", "Boletin de la Biblioteca Me- 
nkndez Pelayo", Santander 1949. 

Notes 



lon, d'altra banda, n'estudia i'origen i el 
desenvolupament. Colon exposa, amb una 
considerable aportació documental, que la 
perífrasi vado + infinitiu amb valor de pre- 
terit no té origen incoatiu, que es desenvo- 
lupi en les llengües gdo-rominiques 
i que en frances i provenpl es perd ai se- 
gle XVII, mentre que en catali s'ha conser- 
vat per raons sociolingüístiques. En aquest 
sentit, l'autor conclou: <(La perífrasi catalana 
ha acomplert tot el seu cicle perque, en la 
seva marxa, no ha trobat obstacles durant 
els tres llargs segles d'eclipsi de la litera- 
tura. Altrament, 6s molt probable que una 
pressió sivia l'hauria ofegada.,, 

Estudien qüestions de Sintaxi les comu- 
nicacions de Pau1 Russell-Gebbett4' .i de 
Jordi Rubió: dedicades al catali me$ewl, 
i la de Josep Maria Nadal i Farreras, que 
s'ocupa de les oracions completives en el ca- 
tali actual. Nadal presenta una suggestiva 
proposta sobre la complementació en cat& 
des de la teoria de la gramitica generativa 
transformacional i analitza amb rigor expo- 
sitiu les funcions i la naturalesa de les ora- 
cions completives, principalment les d'infi- 
nitiu i les introdu'ides per que. 

L'única comunicació dedicada a Dialecto- 
logia en les actes que ara examinem fou la 
presentada per Joan Veny i Clar: que con- 
sisteix en un estudi sobre el valencii meri- 
dional, des d'Alzira fins a Guardamar, zona 
de constants encreuaments de població i con- 
següentment de complexa barreja lingüística. 

42. G. COLON, id. PS. 138s. 
43. P. RUSSELL-GEBBETT, "L'estructura de les 

oracions condicionals de realitzaci6 impossible 
en el catala medievaIn, Actes, ps. 208-216. 

44. J. RUBI~, "El sintagma si  altre, mi terc, 
si quart, etc. als segles XIII al xv", Actes, ps. 
201-216. 

45. J. M. NADAL I FARRERAS, "Introducció a 
I'estudi de les oracions completives del catala", 
Actes, ps. 115-140. 

46. J. VBNY I CLAR, "El valencia meridional", 
Problemes, ps. 145-230. Acompanyen aquest es- 
tudi cinquanta mapes de I'ALDC. 

Veny exposa algunes mostres característiques 
de la fonetica i del lexic d'aquesta terra de 
contrastos i s'estén a considerar la ctmallor- 
quinització, de Tirbena i dels pobles de la 
Vall de Gallinera. 

Dues comunicacions són de temitica So- 
ciolingüística. La de Günther Haensch4' 1n- 
vestiga les causes de la forta discrephcia, 
que ell considera pluridimensional, entre el 
catali parlat i la llengua escrita, repassa els 
diversos nivells de llenguatge en 1'6s del 
catalh i apunta les conseqi2ncies de la si- 
tuació digbssica que sofrim. Aquestes con- 
seqüttncies són encara més paleses en la co- 
municació d'Antoni M. Badia i Margarit,'8 
que exposa el metode i els resultats de la 
seva enquesta sobre la situació del catalh a 
Bar~elona,'~ ja coneguda entre nosaltres. 

Cal observar (i  retreure), finalment, en re- 
lació amb el contingut temitic d'aquests 
Colloquis internacionals sobre el catali (d'al- 
tra banda, d'una qualitat científica tanma- 
teix ben plausible en el seu conjunt, so- 
bretot si tenim en compte les penoses con- 
dicions de tot ordre en que ha de viure la 
investigació catalana), i en concret en allb 
que pertoca a la llengua, que els estudis de 
semhtica hi hagin estat absolutament ab- 
sents, i que hi hagin merescut una tan es- 
cassa atenció els de sintaxi i encara més 
els d'histbria externa de la llengua. Quant 
a la metodologia, en canvi, hi constatem una 
incipient obertura envers els nous corrents 
de la lingüística moderna. 

47. G. HAENSCH, "La discrepincia entre la 
llengua escrita i la llengua parlada, un pro- 
blema essencial del catala d'avui i de dema", 
Problemes, ps. 255-274. 

48. A. M. BADIA I MARGARIT, "El catal8, llen- 
gua de relació a Barcelona", Problemes, ps. 
231-254. 

49. A. M. BADIA I MARGARIT, La llengua dels 
barcelonins: Resultats d'una enquesta socioldgi- 
co-lingüística, I: L'enquesta, la llengua i els 
seus condicionaments, Barcelona 1969. 

Sobre la c t C a n ~ 6  futura>>, de Joan Salvat-Papasseit, per Joaquim Molas 

Salvat, en el número bis de la seva re- gan, entre el nom del director i el cos de 
vista <(Proa)>,' publici un text en prosa que coUaboracions que constitueix la primera pi- 
figura, com una mena d'editorial o d'eslb- gina. El text, reprodui't en facsímil, diu: 

C"11tc'Í f i t t t ~ m . ~ G , , ~ , , ~  I. fe ,,,. ,ulda,q : ,<,i la tCrrt, pels a~nla,,s. CC,,, ,Ic Casty I lA  Ac;xc,,-,t~~ lms!-Fetn-voc eotrcra la ILost vilans. 

L ntxsr &A ..os,,.! I* L,a,,c. ,,i,,n q,,a,, l'c,tol L ,,,;, lvc,,ca, feta ciaur" ,o,,, ,,i0,,,~~,,t, : AC,:, la terra , K ~ S  catal3ats.--- DBU~U, e s t r ~ l l =  
seni Larcat. ,,,ca I. sucrra! Ldic c. Lot p. .,,, .,,s.,,,,;, dulc., JI prll : .; !'e,,srllllr Ilillcrtar. S c c i  Ir t e m  pels c=trlans.i-  Grut tar-  

t<ll.""., t'"Il*,, ,,o ,,, ".A! 

I. "Proa", núm. bis (desembre 1921). 1. 
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