
que11 segon com una reorganització de ctles 
funcions lingüístiques de la societat per tal 
de readaptar les funcions socials de la llen- 
gua a condicions "externesn mudablesa (p. 
65) alhora que ultrapassa la concepció que 
només hi veu una mera reelaboraci6 ctinter- 
na)> del sistema iiigüístic ens estalvia la temp- 
tació d'encallar-nos-hi: de res no ens hauria 
de servir una llengua comuna si no li'n 
reconqueríem I'espai corresponent. A remar- 
car la doble direcció del procés normalitza- 
dor: uniformadora, en la mesura en que 
comporta una fixació de la llengua, diversi- 
ficadora, en la mesura en qut en potencia 
el conreu. Especial atenció mereixen les re- 
flexions entorn de la qüestió dels dialec- 
tes, car, potser per primera vegada, no 6s 
plantejada primordialment en termes del con- 
flicte entre aquests i la llengua comuna, 
sinó com el problema de la comunicació in- 
terdialectal, una de les possibles solucions 
del qual és en efecte l'apellació a la llengua 
comuna --o a una lingua franca que n'a- 
compleixi el paper-, sense descartar, perb, 
les que es basarien en un domini actiu o 
passiu de les principals varietats dialectals 
--en la viabilitat de les quals I'escola hau- 
ria de tenir una funció decisiva. Es a la 
llum de totes aquestes qüestions que cal 
entendre afirmacions com que els educadors 
no s'han de limitar a aprendre i ensenyar 
la etnormativa)> i que l'objectiu de l'educa- 
ció -si ha d'incidir en un procés de nor- 
malització real- és la transformació radical 
de les normes d'ús. El programa, doncs, va 
més e d h  de l'cteducació formal)>, car de 
fet implica <transformar les nocions i les ac- 
tituds de la gent pel que fa a la llenguan 
(p. 80): vet ací com la sociolingiifstica ens 
mostra el camí de i'acció, d'una acció que 
comenca per afectar els ctmembres de la 
tribu, molt abans que els estranys. 

No em puc entretenir a polemitzar entorn 
del punt (3); petb crec que, a despit d'al- 
guns arguments enginyosos contra I'actitu? 
imputada als lingüistes (cf. ps. 39-40), es 
pur confusionisme encabiu en un mateix sac 
les preocupacions d'aquests i les dels guar- 
dians de la normativa a casa nostra. Les 
remarques &A. no s'hi poden aplicar in- 
distintament. I en un altre ordre de coses: 
I'afirmació que asegons la lingiiística estric- 
ta, el basc td ben poc a veure amb el cas- 
tell& i el frances)> (p. 41) és, almenys en 
un sentit de I'expressió, malbola, car els 
lingüistes -malgrat eventuals declaracions 
de membres insignes del gremi que sembla- 
rien contradir-hc- no ignoren que no hi 
ha cap llengua humana que es trobi abso- 
lutament etanadan. El gramltic histbrico- 
comparativista clhssic coneix, a més de les 
relacions genttiques entre les llengües, les 
que es produeixetl per <(contacte)> o per <<di- 
fusió,, i el qui ja no és tan clZLssic en to- 
neix també les relacions tipolbgiques o ana- 
lítiques (i, d'aquí, I'intent d'explicació de 
I'origen de I'euskara per les figuracions bas- 
co-iberistes i basco-caucasianes, desautoritza- 
des en I'actualitat pels bascblegs més emi- 
nents). Es clar que el fet decisiu 6s la manca 
d'udillament)> de la comunitat basca, com a 
bon segur ens mostraria amb dibuixos a la 
m i  la cikncia social que fos del cas; amb tot, 
i sense anar més lluny, sembla que la prem. 
sa dihria ja fa el fet. 

Clouen el present volum de TSC els tre- 
balls de G. Puig, Diglbssia, normalitzacid 
i ensenyament de la llengua vernacla dins 
la societat nordcatalana (ps. 113-134) i de 
T. Turell, Estudi sobre la diglbssia entre 
els grups professionals a Barcelona (ps. 135- 
158). 

Joan  A AS CAR^, Catalan Phonology and the Phonological Cycle. Bloomington, 
Ind., Indiana University Linguistics Club, 1978. 120 ps. (mimeografiat). 

Cal agrair al I. U. Linguistics Club --en. 
titat no lucrativa que es proposa de distri- 
buir aa un cost raonable, primícies acad2- 
miques i altres treballs inedits en el camp 
de la lingüística- la iniciativa de posar a 
l'abast de l'estudiós professional de la llen- 
gua catalana i al de la teoria lingüística una 
edició mimeografiada de la Ph. D. disser- 
tation amb qub Joan Mascaró va acomplir 
el 1976 el programa de doctorat al M.I.T. 
de Cambridge, Mass., en altre temps la Me- 
ca daurada on teníem els ulls posats tots 

els germans de la secta. Avalat, doncs, per 
les grans patums bostonianes i per la serio- 
sitat professional de I'autor, el treball que 
tenim entre mans no necessitaria gairebé 
presentació si no 6s potser pel seu carhc- 
ter ttcnic i pels ignots camins de la distri- 
bució no comercial. Val a dir d'antuvi que 
I'aspecte academic de la histbria no li lleva 
validesa científica, ni li confereix el pecu- 
liar embalum consubstancial a aquesta mena 
de treballs a les nostres latituds. 

L'obra consta de tres capítols, precedits 
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&una i n d u c c i ó ,  on s'exposen els prin- 
cipals resultats tebrics de la investigaci6, i 
seguits de dos ap&ndixs --en el primer es 
resumeixen els resultats d'un experiment fet 
per l'autor per tal de determinar el nivell 
de percepció de l'accent secundari en els 
mots compostos; el segon recull els paradig- 
mes $alguns. verbs irregulars de la segona 
conjugacib; quant al contingut dels capí- 
tols, el primer tracta del sistema accentual 
i de I'alternan~a vocilica, el segon d'alguns 
fenbmens consonintics i el darrer és una 
anilisi detallada de la morfologia verbal. 

La noció central de la tesi presentada per 
Mascaró 6s el concepte d'craplicació ciclica 
prbpiaa de determinades regles fonolbgiques, 
i el seu punt de partenga cal cercar-10 en el 
tan anomenat treball de Chomsky, Halle i 
Lukoff (1956) --on per primera vegada es 
proposa la noci6 del <(cicle transformacional)> 
o ucicle fonoBgic)>-, en els més recents 
del mateix Chomsky (1973) i de M. L. 
Kean (1974) --en els quals es formuli la 
Condició de Ciclicitat Estricta, o del Cicle 
Estricte- i en el de P. Kiparsky (1973) --on 
reformuli l'anomenada Condició d'Alternan- 
ca, a quk estarien subjectes totes les re- 
gles de neutralització crno autom8tiques)+, 
així com en la discussió de la tesi oxonia- 
na de Wheeler (1975), sobretot pel que fa 
a la interpretació del sistema accentual ca- 
tali. 

Donar notícia del fet no és pas difícil ni 
demana esforc. Fer-ho planerament provant 
alhora d'informar del contingut és un exer- 
cici d'ascesi que no he de gosar intentar. Si 
aconsegueixo simplement de fer-me entene- 
dor per als nebfits ja em daré per ben pagat. 

Hom pot afirmar que I'objectiu de la 
teoria lingiiística és de donar-nos una de- 
finició del concepte de allengua natural pos- 
siblea --p és de Ics <(propietats essencials, 
(en un sentit molt precís que no discutiré 
ara) de tota llengua natural-, o, alterna- 
tivament, hom pot formular aquell objectiu 
d'una manera indirecta demanant de la teo- 
ria lingüística una definició i especificaci6 
del concepte de crgramitica generativan. La 
teoria lingüística ha d'especificar, doncs, 
quins són els elements fonol~gics, sintactics 
o semintics que poden formar part d'una 
gramitica, quina és la forma de les regles 
que aquesta conté i quin llur funcionament 
i interrelació. La teoria lingüística s'estruc- 
tura, així, com un conjunt de principis ge- 
nerals relatius als tres aspectes esmentats, 
o, com de vegades es diu, relatius als uni- 
versals substantius i als universals formals 
del llenguatge humi. A més, contindri tam- 
be un mecanisme d'avaluació de gramitiques 
capag de triar, d'entre diverses alternatives 
que cobreixi el mateix nombre de gts ,  
aquella que sigui més adequada als principis 
generals --o que n'estigui mes motivada. 

EIS Marges, 16. 1979 

D'entre els principis relatius al funciona- 
ment de les regles que la teoria de la GGT 
ha assumit, d'antuvi per a la fonologia, des- 
prés també per a la sintaxi, destacaré aquests 
dos: la hipbtesi de l'aplicació seqüencial i 
ordenada de les regles -fonolbgiques o trans- 
formacionals, respectivament- i la de llur 
aplicació cíclica, generalment subsumides en 
un de sol: la hipbtesi cíclica. Prescindint 
ara de la primera part de la hipbtesi i do- 
nant-la per bona, podem preguntar-nos qut  
significa que les regles --o un determinat 
subconjunt d'elles- de la gtamitica s'apli- 
quen cíclicament. La cosa es pot formular 
de moltes maneres, perb com a mínim cal- 
d r i  respectar la convenci6 següent: 

Donada l'estructura incrustada: 

un conjunt C de regles ordenades cícli- 
cament s'aplicark a 1'8mbit (I. . .j)  només 
després d'haver-se aplicat a l'imbit (I-,. . +I). 

Cal tenir present que aquesta convenci6 
no és una necessitat lbgica ni estktica, ans 
una hipbtesi empírica. Amb tot, encara no 
és prou restrictiva, car permet determinades 
menes d'interrelació entre les regles que són 
clarament absurdes o empíticament irnrnoti- 
vades, i és aquesta la raó que hom inlpa- 
sés la Condici6 de Ciclicitat Estricta (CCE), 
segons la qual crperqut una regla cíclica s'a- 
pliqui amb propietat a un cicle qualsevol j, 
cal que faci un ús específic d'informació 
prbpia d'aquest cicle j)>. Mascaró desenrot- 
lla i modifica aquesta formulació, tot espe- 
cificant quins casos compren: 

Una regla cídica R s'aplica amb propie- 
tat al cide j si és satisfeta alguna d'aques- 
tes condicions: 

a) R fa ús específic d'informació exclu- 
siva del cicle j. Bs a dir, es refereix 
específicament a un A de (jXAY(j-t...)Z) 
O (jZ(j-1...)XAY). 

b)  R fa Ús específic d'informació contin- 
guda en diversos constituents del cicle - 
anterior, als quals no es podia fer re- 
ferencia simultaniament fins al cicle j. 
R fa referencia, doncs, a uns A, B de 
(jX(j-1.. .A..  .)Y 0 - 1 .  ..B.. .)Zj). 

C) R fa Ús específic d1informaci6 assigna- 
da al cicle j en virtut d'una regla apli- 
cada amb anterioritat a R. 

El punt a) és equivalent a la CCE tal com 
la formula Kean, formulaci6 més restricti- 
va que la de M., car bloquejaria també els 
casos compresos dins b) i c). Els fets del 
catali estudiats per M. en favoregen una 
interpretació més laxa. D'altra banda, com 
és obvi, cap de les condicions a) - c) no pot 
esser satisfeta pel constituent més incrustat 



d'una estructura com la representada més 
amunt, d'on cal concloure que cap regla cí- 
clica no pot aplicar-se al constituent en qües- 
tió. Així, si una propietat fonetica particu- 
lar -per exemple, l'accent- és atribu'ida 
per una regla cíclica, com en catals, aques- 
ta no pot atribuir-la als radicals dels mots 
(yo és, ai constituent més intern); per comp- 
tes de seguir aquest camí, la gramitica hau- 
r l  &especificar llavors els accents radicals 
com una propietat de la representació lexical 
subjacent sobre que operen les regles fono- 
Ibgiques -la qual cosa podrl fer mitjan- 
Cant I'adopció d'un tret fonolbgic [k acc.] 
i, com que un mot mai no mostra més d'un 
accent fonetic superficial, mitjancant la in- 
dusió d'una regla de desaccentuació que 
esborrari tots els accents subjacents d'un 
mot menys el que ocupi la possició de 
més a la dreta. Aixb suposa una modifica- 
ció considerable de l'aniiisi del sistema ac- 
centual que, sota els auspicis de Chomslcy 
i Haiíe (1968), s'havia fet habitual entre els 
fonblegs i que Wheeler havia justificat per 
al catall, i aquesta modificació permet de 

reduir l'aplicabiiitat de les regles cícliques 
als contextos derivats. No sé fins a quin 
punt faig justícia a I'autor presentant com 
una <tconclusiÓs allb que ell pren precisa- 
ment com el <<supbsits --que calciri justi- 
ficar- del seu treball (cf.  p. 20, (23)); I'ar 
gumentació lingüística és -per posar-ho en 
mots del veií De Saussure- uun systtmc 
o& tout se tientn. 

El treball de Mascaró ~ d t r a  I'abundós 
material empíric i una intelligent a n a s i  de 
diversos processos fonolbgics, entre els quals 
remarcaré, potser per la seva complexitat, 
el de la reducció vocilica -incideix, doncs, 
en l'estudi de les condicions d'aplicabilitat 
de les regles fonolbgiques, i --sense que 
ara pugui entrar en detalls- és una fita 
important en el reforcament de la posició 
relativament ortodoxa dins la GGT, repre- 
sentada sobretot i precisament pels seus 
mestres (cf.  el rebuig implícit de les regles 
globals a la p. 29 i de les regles transderi- 
vacionals a la p. 37). 

Carme ARNAU: Introducció a la narrativa de  Merck Rodoreda. El mite de la 
infantesa. Barcelona, Edicions 62, 1979. (Coflecció <(Llibres a ?Abast*, núm. 
144.) 315 PS. 

Són comptats en la nostra literatura els 
casos d'obres noveNístiques de carlcter mar- 
cadament unitari, de perfecta rodonesa, si 
excloem aquells autors que s'autobiogra- 
fien constantment de manera més o menys 
disfressada. La crítica ha fet un lloc comú 
de la pobresa i el localisme de la nostra 
narrativa moderna, en contrast amb la re- 
lativa abundor de poetes <(exportables, - é s  
a dit, universals. Dos autors, perb, se sal- 
ven sempre d'aquesta crema: Merce Ro- 
doreda i Llorenc ViUalonga. Profundament 
divergents, llur obra té, tanmateix, una ca- 
racterística comuna que és, d'altra banda, 
la que els confereix categoria: la creació 
de mons de ficció amb lleis prbpies i amb 
autonomia de funcionament respecte a la 
realitat externa que, poc o molt, ha estat 
un dels seus punts de partida. En defini- 
tiva: la creació lingüística d'un mite. 

La determinació del món mític de Merce 
Rodoreda i l'estudi de I'evolució dels pro- 
cediments que l'han fet possible és l'objec- 
tiu que es va proposar, ja fa uns anys, Car- 
me Arnau. La Introducció a la narrativa de  
AIercP Rodoreda és només fins a un cert 

punt una novetat: en diversos prblegs i ar- 
ticles el lector interessat havia pogut anar 
coneixent els resultats parcials de l'estudi i 
el metode Canilisi utilitzat. Es ara, perb, 
que hom pot adonar-se del seu abast totalit- 
zador. L'aproximació de Carme Arnau a la 
narrativa rodorediana pretén demostrar la 
unitat indiscutible de tot un univers de fic- 
ci6 que, fortament arrelat a una determi- 
nada concepció del món, genera les seves 
prbpies lleis i esdevé un cicle tancat i co- 
herent, una paribola verbal de la vida hu- 
mana, a partir d'unes bptiques femenines 
que es completen mútuament. Així, mentre 
que Aloma és la novella de I'adolesc~ncia, la 
joventut i la maduresa centren La placa 
del Diamant i El carrer de les Camtlies. 
Jardi vora el mar prefigura ja la vellesa, 
punt clau del desencís de Mirall trencat, 
que, a diferencia de les anteriors, és una 
noveNa tancada en virtut de la mort que 
destrueix tot el món de ficció creat. <[Lles 
novelles, doncs, es comporten com si es 
traytés d'un organisme viventn (p. 13) i ex- 
perimenten, com a tal, un procés de nai- 
xement, creixement i mort, amb una tem- 
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