
de l'Atlas per a caracteritzar els dialectes 
catalans. 

En tots ells l'autor mostra el seu gran 
coneixement dels temes que tracta i l'ex- 
periencia adquirida en els llargs anys de con- 
tacte continuat amb la llengua viva &arreu 
del domini lingüístic; les seves aportacions 
són notables, sigui en forma de dada igno- 
rada, sigui com una nova interpretació. Nin- 
gú no podria haver empres, d'altra banda, 
amb més coneixement de causa l'anilisi de 
la metodologia de 1'Atlas lingiiistic del do- 
mini catal2 que Joan Veny, el qual ens 
aproxima, al mateix temps, a les vicissituds 
que una empresa &aquesta naturalesa com- 
porta des dels seus orígens i durant la seva 
realització, i ens posa així en contacte di- 
recte amb el nucli més viu de la metodolo- 
gia geolingüística. 

Entre els molts aspectes destacables trac- 
tats en els diversos estudis que conté I'obra, 
esmentarem només, a tall &exemple, el tre- 
ball monogrific sobre les denominacions de 
l'esternut (especialment eixavuiro, vuiro i el 
balekric uts); els estudis sobre la influkn- 
cia de I'adstrat occita i castelli en casos com 
a) tabé i tamé (= també), b) bles, metxa, 
torguda, torcida (= ble), i c) el gknere mas- 
culi de pols (cast. polvo) (enfront del ge- 
neralitzat femení). D'altra banda, l'estudi so- 
bre la iodització no solament és la més cla- 
ra exposició d'aquest fenomen, sinó que 
l'autor aporta noves dades sobre la seva ex- 
tensió geogrifica. e s  destacable la renova- 
ció metodobgica que suposa el fet de pre- 
sentar relacionades certes formes lexiques en 
forma de microsistemes; així podem conei- 
xer I'abast geogrific de la distinció caixa- 
capsa, i ens assabentem de la influi.ncia 
d'ungla sobre arpa, convertint aquesta forma 
en urpa, i d'algunes particularitats de les re- 
lacions entre els noms de l'au nocturna ano- 
menada mussol i de cert gra de la parpella 
(originiriament urgol). La limitada extensió 
de l'espai de qui: disposem aquí no ens per- 

met de referir-nos a altres qüestions impor- 
tants, ni molt menys de comentar-les com 
demanen. 

L'esforc -notable i lloable- de Veny per 
superar els metodes tradicionals en el món 
de la geolingiiistica, que, en principi, li són 
més familiars que la metodologia estructu- 
ral, explica l'ocasional utilització imprbpia 
dels termes neutralització i neutralitzar i 
certs usos innecessaris del terme fonema 
-evidentment, aquests, al costat d'altres de 
plenament justificats-; aixb, juntament amb 
alguna imprecisió fonetica -imputable a 
mant lloc comú o manera de dir inexactes 
que s'han anat repetint en autors prou pres- 
tigiosos sense reflexionar-hi plenament- són 
les úniques reserves que podríem fer a aques- 
ta obra, altrament decisiva dins la bibliogra- 
fia lingüística catalana. Amb l'esment d'a- 
quests darrers aspectes no vull fer un re- 
tret a l'autor d'aquest llibre i mestre meu; 
qui més, qui menys, tots hem incorregut en 
actituds anhlogues i, per tant, és molt difí- 
cil dir qui pot tirar la primera pedra; perb, 
en uns moments en els quals els estudis so- 
bre la llengua catalana tenen necessiriament 
una incidkncia gran sobre sectors molt més 
amplis que els purament especialitzats, crec 
que convindria fer un esforc per contribuir 
a la clarificació conceptual i terminolbgica. 

La manca de diacrítics en alguns signes 
fonetics (especialment en el cos petit de les 
notes), la interferkncia entre parkntesis qua- 
drats i rodons en les representacions foni.- 
tiques i, fins i tot, l'aparició d'un signe per 
altre, juntament amb una petita serie d'er- 
rades que poden entorpir en algun moment 
la lectura, són el tribut indefugible en aques- 
ta mena d'obres. 

Els vint-i-sis mapes lingüistics, d'elabora- 
ció minuciosa, i pulcra execució i impressió, 
són un complement inestimable del text del 
llibre. 

Osvald CARDONA: Els grups de vocals en contacte (Un tema de llengua i pot- 
tica). Prbleg de Josep M. CASAS HOMS. Barcelona, Fundació Salvador Vives 
Casajuana - R. Dalmau editor, 1977. (<(Publicacions de la Fundació Salvador 
Vives Casajuana)>, XLVII.) 160 PS. 

Els quatre treballs aplegats en aquest vo- 
lum, que meresqueren un accsssit al Premi 
Pompeu Fabra de PIEC, el 1976 (no adju- 
dicat aquell any), responen a un mateix te- 
ma i a una mateixa intenció: <(acostar les 
normatives gramaticals i els textos de la poe- 
sia. I [...I divulgar, per a la utilitat dels 
qui escriuen en vers, uns aspectes de la pro- 
sbdia que han estat apuntats o explicats a 

les gramitiques [...I sense que hagin asso- 
lit un tractament prou extens.)> Aquest ca- 
rkter més de divulgació i comentari que no 
d'investigació rigorosa i exhaustiva pot jus- 
tificar les llacunes i les imprecisions del re- 
cull i ens eximeix de referir-les aquí. Per 
donar-ne dos exemples: cti + o itona (que 
pren el so de u))> (p. 106), parlant del Tor- 
cimany de Lluís d'Aver~ó, que correspon 

Ressenyes 



al segle XIV!; <<Cap &aquells gramhtics no 
ha dit res que ens indiqui la prosbdia que 
correspon als altres punts en que la i va se- 
guida d'altra vocal, fora dels mots esdrúixols; 
ni com els mots s'enllacen entre ells, 
(p. 151; qüestió tractada per Milh i Fonta- 
nals, Estudios de gramática catalana, dins OC, 
vol. 111: Estudios sobre historia, lengua y li- 
teratura de Catalunya, p. 519). 

En el quart treball, <<La histbria*, qLe 
ocupa la meitat del volum, l'autor examina 
1'6s poktic i els tractats postics fins a la re- 
forma ortogrAfica; els tres primers són els 
que responen més als aspectes descriptius i 
prescriptius de la prosbdia actual. Els dos 
primers (<<Els diftongs), i <<Una experiencia)>) 
tracten el problema de la solució monosil- 
lhbica o disiuhbica de l'aplec de dues vocals 
dins un mot; el tercer, <(Els enllagos fbnics~, 
tracta la mateixa qüestió, perb en el que 
se sol anomenar fonologia de la frase o fo- 
netica sintictica. En aquest cas, la solució 
prescriptiva és més dificultosa, per raons 
bbvies: la siilabificació en el mot determi- 
na I'accent grhfic i el tema és tractat per les 

H o r s t  HINA: Kastilien und Kataloniei 
Tübingen, M a x  Niemeyer Verlag, 1978. 
den Literaturgeschichte,>, 7.) 382 ps. 

No deixa d'ésser simptomatic que I'any 
1960 Vicens Vives considerés encara com la 
millor interpretació existent del moviment 
catalanista la d'Anton Sieberer Katalonien 
gegen Kastilien (Viena 1936), obra precisa- 
ment dedicada a plantejar la problemhtica 
resultant de la irreductible dualitat i recí- 
proca oposició entre Catalunya i Castella. 
Simptomhtic perqu2, tal i com s'ha mani- 
festat histbricament, el catalanisme fóra al 
capdavall impensable sense el molt impor- 
tant i decisiu component de motivació reac- 
tiva que, en part, i'ha originat i amb que 
ha fet cara a les imposicions establertes, mit- 
jangat la via institucional o la violenta, per 
una Castella sempiternament subdesenvolupa- 
da en mans de grups hegembnics retardata- 
ris. Quasi vint anys després de l'opinió eme- 
sa per Vicens Vives, i per bé que en l'en- 
dernig hagin aparegut diferents estudis de 
diversa perspectiva i intencionalitat sobre el 
moviment catalanista, un nou llibre, igual- 
ment fruit de recerques empreses des de l'hm- 
bit lingiifstico-cultura1 alemany, posa altre 
cop sobre la taula, amb més que oportuna 
actualitat, el tema de la progressiva confi- 
guració de la consciencia catalana nacional 
moderna, considerat aquest cop, perb, no pas 
tant en funció de les tensions entre el cata- 
lanisme polític i el govern centxal, entre 
unes forces sbcio-econbmiques determinades 

Els Marges, 15. 1979. 

gramhtiques normatives, perb la dels mots en 
contacte no. La solució que proposa l'autor 
es troba en una taula on dóna el resultat de 
tots els casos possibles de dues vocals de 
mots diferents en contacte, amb un exem- 
ple per a cada cas (ps. 52-58). Suposem 
-l'autor no ho indica- que es tracta d'una 
descripció del resultat que donen en el dia- 
lecte oriental i que la proposa com a nor- 
ma general (aixb planteja un problema pre- 
vi: quins criteris determinen una normativa 
poetica, quina ha de ser la seva base dia- 
lectal o, alternativament, quin abast pot te- 
nir una de basada en un sol dialecte). La 
taula dóna totes les possibilitats i resultaria 
molt útil si no fos per uns quants errors (al- 
guns de tipogrhfics): si a les combinacions 
vocal neutra + tbnica hom admet la doble 
solució a ú amb hiatus i ú amb elisió, aixb 
afecta també a + i i a + 6 (hiatus i elisió, 
respectivament, a la taula), u + i dóna hia- 
tus (aquí l'error és degut a i'exemple, dono 
impuls, mal triat), i d'altres. 

v in der Kulturdiskasion. 1714-1939. 
(ctForschungsprobleme der  vergleichen- 

i el poder d'estat, com de les relacions ideo- 
Ibgiques entre Catalunya i Castella tal i com 
s'expressen en el pla tebrico-cultural d'en~h 
de la proclamació del decret de Nova Planta 
fins a I'acabament de la guerra civil espa- 
nyola. Unes relacions canviants, sovint fetes 
de malfian~a i de més o menys velat anta- 
gonisme en tant que, arran sobretot de la in- 
troducció i progressiva consolidació al Prin- 
cipat d'un sistema de producció industrial, 
tot al llarg del període analitzat no farh sinó 
accentuar-se la contradicció derivada d'una 
desigual distribució de la puixanla econbmi- 
ca i de la política. Les, en principi, meres 
aspiracions proteccionistes encoixinades d'un 
vague culturalisme esdevenen, amb el temps, 
un fort corrent reivindicatiu d'ampli abast 
política-cultural, tant en els objectius que es 
proposa com en la prhctica que exerceix. En 
el seu estudi, ponderat i objectiu, més aviat 
tendent a l'exposició mesurada que a la in- 
terpretaci6 crítica, l'autor, sense perdre mai 
de vista les grans transformacions de base 
a qu& responen els fenbmens analitzats, exa- 
mina els principals moments de la gradació 
que mena del provincialisme primerenc a la 
formulació d'un nacionalisme majoritaria- 
riarnent assumit, exemplifica i contrasta les 
diferents i successives alternatives ideolbgi- 
ques respectivament fornides amb recípro- 
ca destinació des d'una i altra banda, cons- 


