
de -NN- hagué d'ocórrer abans de la reducció 
de nn procedent de l'assimilació del grup m. 
Perb Coromines ha assenyalat una serie de to- 
pbnims catalans derivats de noms germinics 
que posseien originiriament el grup ND. En di- 
versos d'aquests topbnims s'ha produit el fone- 
ma palatal /ñ/: els anys 1313 i 1361 surt el 
nom de lloc Gisclaseyn < GISCLASIND ( =mod. 
Gisclareny, Alt Berguedi), i el 1357 apareix 
Spaseny < SPANOSIND ( =mod. Espaén, Alt Ur- 
gell).n Ens informa el mateix Coromines que 
els noms germinics dels quals deriven els topb- 
nims citats de cap manera no poden haver-se 
introddt en la llengua abans del segle VIII, 
epoca en que comenci la reconquesta franca.'' 
Per altra part, tenim documentada l'assimilació 
de -ND- > -nn- a partir del segle IX: apenni- 
cio < APPENDICIO (893)," Tennas < TENDAS 
(925)," connamina < CONDAMINA (lOlO)." Ales- 
hores, puix que en algun cas ND ha donat /E/ 
igual com el grup llatí -NN-, aixb suggereix la 
possibilitat que la palatalització de -m- (i  de 
nn < m )  s'acomplís més tard que la de -LL- 
> /l/. 

Conclusions 

8.0) Les nostres conclusions més impor- 

71. J. COROMINES, NOMS de lloc catalans d'o- 
rigen germdnic, dins nMiscellhia Fabra~, ps. 
108-114. Interessa fer notar que d poble d'Es- 
padn surt en un document dels volts de I'any 
1094 en la forma Espasen (ACA, Ramon Beren- 
guer 111, 2); al principi del segle la11 apareix es- 
crit Espaden (ACA, Alfons I, reg. 4, 4r33). 

72. Ibid., 131. 
73. ACA, Guifre I, 15. 
74. ACA, Mir6, 42. 
75. ACA, Ramon Borrell, 92. 

tants respecte al desenvolupament de L- i -LL-, 
N- i -NN- són les següents: 

a) La L- inicial ha sofert un procés de re- 
for~ament mitjangant el qual esdevingué pri- 
mer una I llarga ([l:]) i, després, es palatalitzi 
per l'elevació del dors de la llengua cap al pa- 
ladar dur amb una ampliació del contacte lin- 
guo-palatal. La palatalització de L- es constata 
en els documents des del segle IX. 

6 )  Semblant a l'evolució de L-, la -LL- in- 
tervocilica, quan no es reduí a -L- ja en &poca 
llatina, segueix el mateix procés de palatalitza- 
ció. Al segle IX el reflex de -LL- era probable- 
ment [X]. El resultat de -LL- pogué haver tin- 
gut al principi una realització fonetica diferent 
de la del continuador de -LY-, -c'L- i -GIL-. 
Aquest ha evolucionat a [y] en diverses zones 
i avui es conserva com a tal a la regió Ter-Llo- 
bregat i a les Balears. Tanmateix, els dos tipus 
de palatal han conflu'it en /l/ a la major part 
del domini catalh. Tenim documentada la con- 
fusió de /l/ (< -LL-) i /yX/ (< -LY-, etc.) al 
segle XI. 

c)  N- inicial sempre ha estat una nasal al- 
veolar senzilla en catali. No hi ha cap indici 
que mai fos [ñ] en les formes etimolbgicament 
autbctones. 

d) La palatalització de -m- no era general 
en la llengua medieval. Avui el seu reflex es 
conserva com a /n/ en alguns parlars i topb- 
nims. El canvi -m- > [ñ] pot haver-se acom- 
plert més tard que el de -LL- > LX]. H o  sem- 
blen indicar diversos noms de lloc que han pa- 
latalitzat nn, estadi intermedi entre m i [n], 
així com els doblets etimolbgics de tipus ci- 
nyem - cinem, enganyar - enganar, etc. Els pri- 
mers exemples que hem recollit del pas de -NN- 
a [El daten del segle x .  

Entorn d'una fallicia, per lazkme Medina 

En l'hexhmetre es dre~a del broll la fluida co.lumna, 
En el penthmetre cau amb melodia després. 

Només un dístic elegíac diu qu& és un quals l'empraren per analogia respecte al 
dístic elegíac. Una realitat difícilment s'ex- model greco-llati: 
plica des de fora d'eiia mateixa. Altrament 
no té necessitat d'ésser explicada. En té prou Im Hexameter steigt des Springquells fliis- 
d'ésser. Hi ha, doncs, una realitat: en la poe- [sige Saule, 
sia catalana, els dístics elegíacs (heximetres Im Pentameter drauf fallt sie melodisch 
i pentimetres) existeixen -i aquest fet cons- [herab 
titueix la prova més fefaent que la llengua 
en qu& s'expressa no en rebutja la possibi- En que consisteix aquesta analogia s'ha ex- 
litat. I hi tenen una tradició. Igualment com plicat ja a bastament. Ara, cal acceptar que 
en d'altres literatures europees modernes, les les postures en favor o en contra de la pos- 
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sibilitat d'incorporaci6 del dístic a la poesia 
catalana han estat una constant des del mo- 
ment en que se n'oferiren les primeres mos- 
tres, <<La majoria dels qui condemnen l'a- 
daptació de l'hexhmetre, més que amb ve- 
ritable coneixement del problema parlen amb 
prejudici -deia C. Riba (que de bon pri- 
mer va escriure'n en catali)-; un prejudici, 
altrament explicable per la tosquedat de més 
d'un assaig,; continuava encara: <<no hi ha 
en la histbria de la poetica, un metre que 
més minuciosament hagi servit les exighncies 
de la més fina orella,. Fetes al prbleg de 
la seva segona versió de I'Odissea, filla no- 
ble d'una maduresa plena, totes aquestes afir- 
macions són de quan ja li havia vagat molt 
i molt de pensar si era legítima o no la in- 
corporació del vers referit. En aquesta ma- 
teixa ocasió recorda que li havia passat quan, 
de jove, es posava inginuament a traduir Ho- 
mer en prosa: <<Sota la ploma se [li] ana- 
ven congriant, amb independencia [d'ell] ma- 
teix petites entitats rítmiques cada vegada 
més imperioses, més freqüents i diria que 
més tentaculars)>; aixb va decantar-10 cap al 
vers (perb, per a ell, ¿quin, si no l'hexhme- 
tre, havia d'ésser l'únic possible?), endut 
com s'havia sentit per aquella <<correntia rít- 
mica), d'Homer, el gran riu d'on tot flueix. 

Tan difícil d'explicar com el mateix he- 
xametre, l'orella, l'brgan pel qual aquesta 
<<correntia rítmica* penetra a l'esperit -a qui 
i només a qui tota poesia autentica va des- 
tinada-, fa el paper de mitjancera entre 
aquest i aquella, entre allb que és dit i allb 
que en l'esperit ressona. L'orella, el lloc de 
pas de la poesia, critica -garbell espis o 
sedhs clar, segons- el carhcter de cadascun 
dels versos i, juntament amb ells, dels rit- 
mes: aquest és bo, tal altre dolent; l'ore- 
lla -el jutge. L'orella, doncs, val com a 
símptoma de sensibilitat. Aquesta serh fina 
en una i només cedirh pas a finors; una 
altra, en canvi, monbtona, a res sinó a la mo- 
notonia no donarh pas. Compte, perb; la 
poesia, talment embalatjada dins una capsa, 
té un embolcall, una <<carcassa)> externa (diu 
el traductor de l'odissea) i, dins d'ella, com- 
pany inseparable de la fluencia del dir, el rit- 
me hi senyoreja: <<carcassa, i fluincia, tot 
junt, són la viva realitat del vers. Perb 
aquest, com definir-lo? També el nostre mot 
té referincia: uersus, mot llatí derivat de 
uerto (<(girar)>), significa, en sentit abstrac- 
te, el <(fet de girar I'arada al cap del solc, 
tomb, línia,; en un sentit més concret, 
ctsolc~; per analogia, <(línia d'escripturas, i 
especialment aversa. L'essincia és el princi- 
pi, al principi. Tota definició sobra. Res de 
més prhctic, res de més palpable. La menta- 
litat llatina, pagesa, practica, arrelada a la 
terra, tenac i dura com ella sola, féu l'asso- 
ciació del vers al solc, del poema constrult 

Els Marges, 20. 1980 

i acabat al camp llaurat; sempre igual: s'a- 
caba un solc, i cal girar l'arada per comen- 
car-ne un altre --que tornarh a ser igual (no 
necesshriament en la llarghria), sense remei, a 
l'anterior. Perb el camp llaurat no comenca- 
rh a llevar fruit fins que tot al llarg de cada 
solc (en poesia, vers) no hi fluiran (ritme) 
les aigües de la pluja o del torrent proper 
que el pages ha desviat per fer vives les sem- 
bres; i mentrestant, al seu pas, el frec amb 
els terrossos que l'arada no ha trinxat ani- 
rh produint les remors de l'accent. Mentre 
l'aigua vagi fluint per tots i cadascun dels 
solcs, dels versos, s'anirh produint la me- 
ravella de la vida, fins a arribar a l'acompli- 
ment del poema: així un camp a punt per a 
la sega. En llatí, vers no significava pas Qi- 
cament ratlla d'un poema, sinó tot simple- 
ment ratlla (de prosa o de poesia, indistin- 
tament). Perb els retbrics antics distingiren 
clarament l'una de l'altra: la diferencia s'es- 
tableix no pas a partir de l'extensió de les 
ratlles, sinó a partir del numerzis -que val 
tant com dir del ritme. Un discurs en vers 
i un altre en prosa es diferenciaven per la 
distribució dels temps marcats i dels temps 
no marcats en el període. Un període en 
prosa (pertanyent com a art a l'ars rheto- 
rica) havia d'ésser constrult en oratorius nu- 
merus, ritme que es realitzava d'una manera 
especial a la fi de la frase (les clausulae, tal 
com indica el mot, la tancaven) i aixb es 
constitu'ia factor essencial per ajudar la me- 
mbria (i era expressament prohibit pels re- 
tbrics antics d'acabar un període amb la clhu- 
sula heroica, o sigui, amb un final identic 
al de l'hexhmetre, no fos cas que hom po- 
gués creure que es tractava d'un poema). Al 
vers, en canvi, a l'ars poetica, li esqueia el 
metrum (i  d'aquí ve l'ús tan freqüent que 
hom fa dels termes <<peus, <(metre)>, quan 
es parla de versos). Es fins a tal punt que 
la prosa i el vers serveixen funcions diferents 
i fins a tal punt que s'exclouen en la manera 
d'elaborar el discurs que, segons Quintilih 
(9, 4, 60), <<versus semper similis sibi est et 
una ratione decurrit, orationis compositio, ni- 
si varia est, et offendet similitudine et in 
affectatione deprehenditur)>. Diferencia, doncs. 
entre prosa i vers: aquest és, per principi, 
sempre semblant a ell mateix; aquella cal 
que sigui variada en ritmes. Es de creure 
que, en aixb, el criteri actual no ha pas va- 
riat gens, i per aquesta mateixa raó caldria 
que una metrica moderna, en comenlar les 
primeres pigines, reproduís amb claredat la 
distinció entre vers i no-vers (és a dir: pro- 
sa; o sigui: tot discurs que, sense ésser vers, 
sigui escrit amb afany artístic). D'aquesta ma- 
nera hom s'estalviaria llargues cavilrlacions so- 
bre frases com: <<Hi ha poemes escrits en 
vers i poemes escrits en ratlles que no són 
versos*. 



La normativa dels clhssics antics pot ésser 
aplicada, i de fet ho ha estat, per analogia, 
als idiomes moderns. Es en virtut d'ella que 
les Elegies de Bierville foren escrites en dís- 
tics elegíacs i l'odissea tradu'ida en h e x h e -  
tres. Pel reconeixement d'aquesta relació de 
semblanca, un lector de bona fe, lector a qui 
autenticament adre~a Riba els seus versos, 
podrh coneixer I'abast del terme hexhmetre 
dins l'hmbit catal& i en copsari les delícies 
del ritme; un lector <(normal)>, perb, com el 
que figura a la M2trica catalana publicada 
l'any passat, és ben capaG de creure, amb el 
seu autor, que realment ccés una llistima que 
[Riba] s'entossudis en l'empresas d'imitar 
els ritmes d'Homer, de Virgili i de Goethe. 

La recerca de noves possibilitats rítmiques 
per a la poesia catalana per part dels poetes 
de la primera meitat d'aquest segle ha do- 
nat uns resultats tan excellents i inqualifi- 
cables com I'Odissea i Nabí, tot i les difi- 
cultats que plantegen a una anidisi rigorosa. 
L'o'ida, potser (i  amb ella tot allb que d'in- 
conscientment intu'itiu és vivent amb l'idio- 
ma que a traves d'ella flueix) podria dir-nos 
quelcom de més actiu i suggeridor que no 
pas un esquema o un centenar. Certament, 
Vorella diu la veritat. I és així que ho creu 
Salvador Oliva: ctL'única compensació que 
té I'orella --diu a la pigina 18 del seu 
tractat- és una recursivitat monbtona al fi- 
nal de cada vers., 

Davant I'exemple de dístic elegíac alemany 
esmentat al principi, hom podria objectar que 
aquest idioma distingeix entre saabes llar- 
gues i breus. Ara, els hexhmetres hi són cons- 
tru'its sobre la base de I'accent. D'aquesta 
manera no hi ha diferencia entre el model i 
el de les Elegies de Bierville, per exemple. 
D'una altra banda, hom podria creure que 
aquests dos versos només es poden realitzar 
en alemany (o en catalh, sabent fer <(tram- 
pes,). Perb I'angles també ho accepta: 

In the hexameter rises the fomtain's silvery 
[column, 

In the pentameter aye falling in melody 
[back. 

Schiller i Coleridge, fallaciosos? Potser sí. 
Perb hi ha orelles que, complagudes, senten 
aquesta música i, complaent-s'hi, l'escolten. 
¿Per que una necessitat que van sentir i rea- 
litzar amb 2xit les grans literatures europees 
no havia d'ésser també sentida i realitzada 
per la catalana? Tanmateix, la histbria ha 
dit que sí. Ha ofert el guany de poder co- 
nirixer amb plenitud en una llengua viva la 
viva música -aquell pessigolleig a la me- 
mbria- que l'aigua produeix en brollar de 
la Font. 

El jardí dels noucentistes, per Josep Murgades " 

En ben pocs llibres podrem trobar exem- 
plificada d'una manera més punyent que en 
aquest, tant, d'una banda, la contradicció 
que sovint s'estableix entre la captació sen- 
sible d'un fenomen estetic i la representació 
ideolbgica que un hom se'n fa com, d'altra 
banda, i en definitiva, la molt freqüent in- 
capacitat d'acordar la percepció d'una praxi 
artística determinada amb la corresponent teo- 
rització destinada a dar-ne constincia i, alho- 
ra, a fornir-ne pautes interpretatives. 

Es fa profitosament ostensible, en aquest 
cas, la fonamentada coneixen~a estetica que 
del Noucentisme demostra I'autor en tot mo- 
ment, a través de I'equanimitat d'una més 
que representativa tria --objectar-hi l'absen- 
cia de tal o tal altra creació de tal o tal al- 
tre artista al nostre entendre significatiu fó- 
ra entrar aquí en el terreny de I'apreciació 
purament personal i subjectiva- que re'ix a 
aplegar, per primer cop en un sol llibre, i 
en nombre suficient, tot de manifestacions 

rellevants en que es concreti artísticament 
el moviment noucentista, les quals abasten 
des de les anomenades arts monumentals fins 
a les arts menors, passant per les decora- 
tives i, en especial, no cal dir-ho, per I'es- 
cultura, la pintura i el dibuix. En tant que 
antologia grifica és, doncs, aquesta obra, una 
eina forca vhlida i eficient. I potser fóra, 
en tot cas, a I'editorial, a qui caldria fer al- 
gun retret, en aquest sentit; pel fet de no 
haver-se decidit a reproduir en color tota I'o- 
bra pictbrica seleccionada -amb l'accepta- 
ció subsegüent de l'inevitable encariment del 
producte a canvi de fer-10 més ben fet i, 
doncs, més abellívol-, pel fet de no haver 
tingut cura que un darrer toc de corrector 
s'hagués encarregat d'eliminar certes aspto- 
sitats en la puntuació redaccional i unes 

* Enric Jnmf, EI Noucentisme. Barcelona, 
Aymh/hoa, 1980 (fora de coilecci6). 228 ps. 
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