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L'octubre de 1979 se celebra a Andorra la cinquena edicio dels Colloquis Inter-
nacionals de Llengua i Literatura Catalanes ( tercera dels organitzats per 1'Associa-
ci6 Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : AILLC). Les reunions inte-
riors , que s'han anat produint regularment cada tres anys d 'enca del 1968, ban
deixat constancia documental de Ilurs aportacions a la filologia catalana a traves
dels quatre volums d'actes que ressenyern i que constitueixen un testimoniatge
valuds de la difusio dels estudis d 'aquesta disciplina a les universitats de 1'Europa
occidental durant el darter decenni. Aquests colloquis, en efecte, tal com assenva-
la Antoni M. Badia i Margarit a 1'Avant-propos del tom I, venen a esser com la
continuacio ideal d'aquell famos Primer Congres Internacional de la Llengua Ca-
talana del 1906 i del VIII Congres Internacional de Lingufstica Romanica del 1953,
centrat en la subagrupacio del catala. Aixi doncs , al comencament , aquestes reunions
d'estudiosos de catalanistica afectaven exclusivament el vessant linguistic: inicial-
ment el catala fou triat corn a objecte d'estudi per al colloqui que el Centre de
Philologie et de Litteratures Romanes de la Universitat d'Estrasburg celebrava del
23 al 27 d'abril de 1968. Els promotors havien estat els professors Badia i Mar-
garit i Straka i els resultats els trobem aplegats a 1'esmentat tom I.

El professor Felip Lorda i un grup d 'hispanistes holandesos feren possible
que el 1970 es reunissin a Amsterdam un centenar d'estudiosos de temes catalans;
aquest cop foren tractats tambe problemes literaris ( quatre ponencies de literatura
contra vuit de llengua al tom II de les actes ). De la reunio d'Amsterdarn sorti, a
mes, la institucionalitzacio dels colloquis de catalanistica : una Comissio Gestora
Constituent elabora els estatuts d'una Associacio oficial internacional amb residen-
cia fixa a Amsterdam -l'AILLC-, destinada a la celebracio periodica de colloquis
de Ilengua i literatura catalanes.

La collaboracio de 1'Anglo-Catalan Society permete que, en el curs del nou
colloqui ( 9-14 abril de 1973 ), celebrat al Fitzwilliam College de Cambridge , fossin
aprovats els esmentats estatuts (hom els pot trobar corn a apendix al tom III d'ac-
tes) i es constitufs definitivament l'AILLC. El 1973 se celebrava , doncs, a Cam-
bridge el primer colloqui de 1'AILLC propiament dit, que reunf unes cent cin-
quanta persones i que esdevingue , tot i la modestia del nom, un veritable Congres
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (el tom III d'actes conte deu arti-
cles de llengua i deu de literatura).
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Els mecanismes de 1'AILLC i la participaci6 d'un grup de catalanbfils suissos

han fet possible , mes recentment , la trobada de Basilea ( del 22 al 27 de mare de

1976). El temari aquest cop havia estat previament delimitat : lexicografia i litera-

ture catalana del segle xIx ( les actes apleguen deu articles de llengua i nou de li-

teratura).

1. - Els objectius del Primer Colloqui sobre la Lingiistica Catalana, la direc-
cio del qual fou confiada pel Centre de Philologie et de Litterautres Romanes de la
Universitat d'Estrasburg a Antoni M. Badia i Margarit , apuntaven a tractar una
gamma tematica explfcitament basica i tradicional ( amb el proposit , pero, de no
excloure'n enfocaments propis de la lingufstica moderna ), que tendis a cobrir els
aspectes considerats essencials de 1'estudi de la llengua catalana. En realitat, les
vuit comunicacions presentades a Estrasburg versaven sobre questions d'historia de
la llengua , de lexic , de dialectologia , de fonologia , de morfologia , de socio-lingufstica
i d'ortografia . No hi foren considerats , per contra , estudis de descripcio sintactica
ni semantica ; d'alguna manera aquest buit reflecteix la situacio de la lingufstica ca-
talana d'aleshores ( del 1968).

Totes les comunicacions , que foren encarregades a especialistes dels Patsos

Catalans , foren publicades en frances . D'altra banda , foren registrades en les actes

les discussions -sovint ben abrandades- que seguiren cada una de les presenta-

cions i en les quals podien intervenir els mes de trenta especialistes d'arreu del

mon que participaven en el colloqui.
La primera comunicacio sobre Problemes d'histoire de la langue catalane (pa-

gines 27-70) fou presentada per RAMON ARAMON I SERRA , el qual , davant la vas-

titud del terra encarregat , opts encertadament per una exposicio i un balanc de la
bibliografia existent sobre la historia de la llengua catalana. Aramon mostra quin

es 1'interes i la valua dels estudis especialitzats i assenyala els problemes no resolts
i les llacunes d'aquesta area lingufstica. Per tot aixo , es tracta d'un treball de con-
sulta obligada per a tothom qui es vol introduir a la historia del catala, malgrat
que no conte orientacions metodologiques . L'exposicio d'Aramon vingue a pal-liar
la manta d 'un manual d 'historra de la nostra llengua.

La segona comunicacio dedicada a Orthographe et grammaire catalanes (pagi-
nes 81 - 100) fou encomanada a JOAN SOLA, el qual considers les seguents ques-
tions de normativa catalana: els diftongs i triftongs ; la dieresi; 1'6s de I'ap6strof,
i l'accent diferenciador de mots homografs . Sea acaba proposant una revisio de
l'ortografia catalana per tal d'evitar que les questions ortografiques esdevinguessin
la preocupacio central dels cursos d'ensenyament del catala en un moment que
hom gaudia de menys facilitats encara que actualment . Aquesta comunicacio aixe-
ca una discussio tan efervescent que fins i tot algun participant record's les pole-
miques dels anys 1914-1917.

Les comunicacions sobre Phonetique et phonologie catalanes ( pags. 115-166) i
Morphosyntaxe catalane ( pags. 181-229 ) correspongueren a A. M. BADIA I MARGA-
RIT. Es tracta de dos estudis de caracter sincronic acompanyats d'una relacio biblio-
grafica comentada . A la primera intervencio estudia els sons vocalics i consonan-
tics del catala i les seves combinations , identifica les unitats fonologiques i presen-
ta detalladament les oposicions del sistema fonologic catala. A la segona comuni-
cacio, de concepcio mes tradicional que no pas la primera , Badia tracta el title no-
minal ( estudia el problema del genere i del nombre als noms, i tambe la qi estio de
Particle) i el title verbal ( examina els problemes de la vocal tematica , la vocal
desinencial i els formants de nombre , persona, temps i mode).

Una de les dues comunicacions dedicades al lexic catala pertocs a GERMA Co-
LOtN: Quelques considerations sur le lexique catalan ( pags. 240-280 ). L'autor es
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preocupa per trobar un criteri objectiu definidor de les caracteristiques lexiques del
catala. Amb l'analisi d'algunes mostres fa patent la personalitat linguistica prbpia
d'aquesta llengua, rebutja, per tant, el tractament del catala com a llengua pont
(metafora igualment aplicable a qualsevol llengua en relacio amb les seves veines
que son del mateix grup linguistic) i subratlla que tota afirmacio entorn de la
questio de la subagrupacio sera precipitada mentre hom no trobi respostes als per-
que dels gallo-romanismes, dels hispanismes arcaitzants i dels moviments lexics in-
terns del catala. A la primera part del seu Ilibre El lexico catalan en la Romania
(Madrid 1976), Colon amplia aquestes conclusions.

JOAN VENT, que s'encarrega de ]a sisena comunicacio, Dialectologie catalane
(pags. 289-321), analitza en primer Iloc els criteris d'elaboracio dels atlas de geo-
grafia linguistica catalana. Exactament, de l'Atlas Linguistic de Catalunya (ALC),
dirigit per A. Griera; de I'Atlas Linguistic d'Andorra (ALA), tambe dirigit per
A. Griera; de l'Atlas Lingiiistico de la Peninsula Iberica (ALPI), dirigit per T. Na-
varro Tomas, be que, del sector catala se n'ocuparen F. de B. Moll i M. Sanchis
Guarner; i de l'Atlas Linguistique des Pyrenees Orientales (ALPO), dirigit per H.
Guiter i destinat a formar part del Nouvel Atlas Linguistique de la France par
Regions (NALF), dirigit inicialment per A. Dauzat. Veny valora els resultats d'a-
quests atlas en funcio de 1'Atlas linguistic del domini catala (ALDC) promogut
inicialment per A. M. Badia i G. Colon i que actualment dirigeixen Badia i el ma-
teix Veny, amb l'objectiu d'omplir els buits i alhora superar l'atlas d'A. Griera. En
segon lloc, 1'autor estudia alguns dell problemes mes peremptoris en el treball de
I'ALDC, corn la iotitzacio a Barcelona, Girona i les Illes. Acompanyen aquest
apartat vuit mapes. Finalment assenyala la necessitat de dur a terme estudis sobre
dialectologia catalana medieval.

La segona comunicacio sobre questions de lexic -setena del colloqui- fou
presentada per HENRi GuITER, Questions d'onomastique catalane (pags. 339-367).
El comunicant, recolzat en una exhaustiva documentacio, caracteritza 1'evoluci6 dels
sufixos toponimics (romans i pre-romans) a la Catalunya del nord-est i mostra que
en aquesta zona hi ha basicament dos estrats de formations toponimiques: un es-
trat pre-roma, amb predomini de la llengua basca en els Pirineus mediterranis, i un
altre de roma, amb sufixacio molt influida per la pre-romana. Per contra, hi es es-
cassa la influencia grega, gbtica i Arab.

La comunicacio que clogue el colloqui d'Estrasburg, Le catalan aujourd'hui
(pags. 379-443), versa sobre els condicionaments sociolbgics que infereixen en es-
pecial des del 1936 sobre la comunitat linguistica catalana, i fou a carrec d'ANTONI
M. BADIA I MARGARIT. Es tracta d'un treball considerable (i mes encara des de
1'bptica del 1968), i aix6 tint per la seva mateixa entitat i per la documentacio que
inclou com per la pobresa bibliografica de l'ambit on s'inseria. En primer hoc Ba-
dia ressegueix detalladament la repercussio en la comunitat catalana del desgavell
del 39, causa de l'enderrocament de tot all6 que tenia relacio amb la nostra iden-
titat collectiva: la supressio de la Universitat Autbnoma de Barcelona, la reduccio
a la clandestinitat de I'Institut d'Estudis Catalans, l'estroncament de la tradicio edi-
torial i periodistica, la prohibicio de la llengua i la cultura catalanes a 1'escola i al
carrer, etc., etc. Tot seguit Badia mostra una serie de fets -el nou clima interna-
cional que obliga a amorosir la rigidesa del regim franquista; l'actitud de 1'Esgle-
sia catalana en el proces capillar de recuperacio i difusio linguistica i cultural; etc.-
que constitueixen el context que possibility els primers passos cap a una recupe-
racio lenta i encara no assolida.

II. - La tematica de les comunicacions presentades al colloqui d'Amsterdam
era lliure, tot i que hom sollicita -tant per a les comunicacions de llengua com per
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a les de literatura- que fossin enfocades des de la perspectiva dell condicionaments
sociologics. Pel que fa als estudis de llengua, la peticio fou atesa per les quatre

darreres comunicacions del volum: la de Colon, la de Veny, la de Badia i la de
Haensch, juntament amb la de R. Aramon i Serra, La cultura catalana des del co-

mencament del segle XX, que no figura a les actes, ja que el text definitiu no fou
lliurat a temps per a 1'edici6.

Les tres primeres comunicacions del torn II s'ocupen, amb enfocaments i me-

todologies diverses, de fonologia. Aixi, mentre SESASTIA SERRANO a Models ma-

tematics en Linguistica: Una aplicacio (pags. 11-16) defineix la nocio de fonema

dins l'univers fonic del vocalisme tonic catala mitjancant l'aplicacio de models ma-

tematics, RAMON CERDA I MAsso a Observations sobre tactica i productivitat en

fonologia del catala (pags. 17-46) duu a terme una aproximacio fonologica als

paradigmes verbals del catala. Per contra, a Fonologia diacrbnica catalana: Aspectes

metodolbgics (pags. 47-56), JOAQUIM RAFEL I FONTANALS, preocupat per la carac-

teritzacio d'una historia estructural de la fonetica catalana, estudia detalladament

les causes de la confusio dels fonemes labials /v/ i /b/ en alguns dialectes cata-

lans. Tot seguit, el volum ofereix dues comunicacions sobre el perfet perifrastic

catala: Puna a carrec de MAURICE MOL x o, L'aorist perifrastic catala (pags. 67-

100), i l'altra presentada per GERMA COLON, Sobre el perfet perifrastic <<vado +

infinitiu> en catala, en provencal i en frances (pags. 101-144). En aquesta darrera,

1'autor estudia l'origen i el desenvolupament de la perifrasi llatina vado + infinitiu

amb valor preterit. Colon exposa, amb una considerable aportacio documental, que

aquesta perifrasi es desenvolupa en les llengues gallo-romaniques i que en frances

i provencal es perd at segle xvii, mentre que en catala s'ha conservat per raons

socio-linguistiques. En aquest sentit 1'autor conclou: <<Quan un fenomen no ha de

Iluitar contra les traves que li posen els gramatics i la tradicio literaria, arriba

sempre a port. La perifrasi catalana ha acomplert tot el seu title, perque, en la

seva marxa, no ha trobat obstacles durant els tres llargs segles d'eclipsi de la

literatura. Altrament, es molt probable que una pressio savia I'hauria ofegada>>

(pags. 138 s.). L'estudi de M. Molho es proposa de descriure la funcio d'aquesta

forma perifrastica en el sistema verbal del catala actual. Per a aixo, l'autor aplica

els principis de la gramatica sistematica, iniciada per G. Guillaume.
JOAN VENY I CLAR a El valencia meridional (pags. 145-230), unica comuni-

cacio del volum dedicada a dialectologia, estudia la parla d'una terra de constants

encreuaments de poblacio i conseguentment de complexa barreja linguistica: la zona

que va des d'Alzira fins a Guardamar. Veny considera un parell de trets fonetics
caracteristics de les panes valencianes meridionals: la perdua de la -D- intervo-

calica i els graus de diferenciacio del diftong ou, pero s'esten principalment en

I'estudi del lexic d'aquesta zona de contrastos i en la supervivencia de certs ma-

Ilorquinismes en el parlar de Tarbena i de la Vall de Gallinera. Acompanyen aquest

estudi cinquanta mapes de 1'ALDC.

ANTONI M. BADIA I MARGARIT, a El catala, llengua de relaci0 a Barcelona

(pags. 231-254), presenta el metode i els resultats de la seva coneguda enquesta

sociologica sobre el catala de Barcelona duta a terme el curs 1964-1965, I'estudi

detallat de la qual comenca a esser publicat a La llengua dell barcelonins: Resultats

d'una enquesta sociologico-linguistica, I: L'enquesta, la llengua i els seus condicio-

naments (Barcelona 1969) del mateix autor.

Finalment, la ponencia de GLINT H ER HAENSC H , La discrepancia entre la llen-

gua escrita i la llengua parlada, un problema essential del catala d'avui i de dema

pags. 255-274), repassa alguns punts de divergencia entre el catala normatiu i el

catala familiar -assenyalant-ne nomes superficialment les causes-, amb la finali-
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tat de provocar una discussio que podia esscr enriquidora, pero que dissortadament
no ha estat registrada a les actes.

Els treballs de llengua presentats al colloqui d'Amsterdam reflecteixen tambe la
situacio de la linguistica catalana del moment. S'hi constata un interes viu per les
questions, tant diacroniques com sincroniques, de fonologia i morfologia, i tambc
preocupacio pels problemes de sociologia del llenguatge, mentre que els temes de
sintaxi no semblen atreure l'atencio fins el tercer colloqui celebrat a Cambridge.

Els darters quatre articles d'aquest tom II son de tematica literaria i ocupcn
de la pag. 275 a la 371.

ANTONI COMAS, a La consciencia historico-politica en els poetes catalans del se-
gle XVIII (pigs. 275-297) planteja ]a questio de 1'inici de I'esperit de la Renaixen-
ca els primers anys del Set-cents. Al Barg del seu article va posant de manifest
diversos exemples d'interes per a la llengua i la historia de Catalunya registrats a
la primera meitat del segle xviii, tot donant algunes mostres de la produccio lite-
raria en llengua autoctona; el to patriotic dels testimonis aplegats presenta un
gust arqueologitzant que enllaca perfectament amb els topics que es popularitza-
ran a partir de la Renaixenca (Guifrc el Piles i les quatre barres, Ramon Beren-
guer III i Mallorca, etc.).

F. M. LORDA i ALAIZ utilitza metodes precedents dels estudis sociologics en
la seva contribucio La posteritat de Manuel de Cabanyes (pigs. 297-329); el fet
que el poeta vilanovi, tot i els elogis que li tributa Menendez y Pelayo, hagi estat
assimilat a la tradicio catalana i no a la castellana, hi es analitzat a traves d'una
acurada documentacio estadfstica sobre ]a difusio de les editions i altres procedi-
ments que comporten quantificacio numerica. Lorda acaba definint com a traicid
creadora la maniobra que permete al catalanisme d'englobar 1'obra tanmateix cas-
tellana de Manuel de Cabanyes.

Sobre el pensament progressista catald de la restauracid a la dictadura: Almirall,
Brossa, Alomar, Salvat-Papasseit (pags. 329-355) es una reflexio mes polftica que li-
teraria de FRANCESC VALLVERDU, preocupat per la recuperacio del nostre pensament
d'esquerra. Despres d'una analisi sumaria de la doctrina dels quatre assagistes es-
mentats, l'autor es pregunta les causes per les quals fou la dreta -la Lliga- qui
monopolitza el catalanisme des dels temps d'Almirall. La proposta d'explicacio con-
sisteix en la divisio de la classe obrera del Principat entre castellans i catalans, fe-
nomen que ja fou observat pel mateix Almirall i que ha estat utilitzat historica-
ment per la burgesia local en benefici propi i per 1'oligarquia central en detriment
de la puixanca del catalanisme.

Finalment JOAN TRIADU, a Mite i realitat a la novella catalana de postguerra
(pags. 355-371), estudia 1'evoluci6 de la novella catalana en relacio amb la historia
de la nostra cultura, tot dedicant una atencio especial als condicionaments que
presideixen la reaparicid de la narrativa a partir de 1'any 39 i fins al 69. L'autor
observa que en la novella de postguerra conflueixen algunes conditions que abans
havien estat propies de la poesia, la qual coca contribueix a enfortir el paper que
aquest genere literari ha adquirit com a interpret de les necessitate dels homes i dels
pobles.

Es tracta de quatre articles que, tot i esser prou diferents per tematica, enfo-
cament i metodologia, tenen en comb una certa optica sociologica. L'atraccio per la
literatura i la cultura modernes i contemporanies es la nota dominant d'aquesta
primera i encara minoritaria aparicio del vessant literari dins el mare dels Colloquis
Internacionals.

III. - Les actes del colloqui celebrat a Cambridge I'abril de 1973 contenen
deu comunicacions d'especialistes en llengua catalana i deu mes d'estudiosos de la
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literatura catalana, ordenades alfabeticament i de tema lliure. Pet que fa a les apor-

tacions linguistiques d'aquest volum hom constata una obertura, principalment per

part dels comunicants mes joves, cap a les noves teories linguistiques coin la gra-

mdtica generativa transformacional.
La primera comunicacio sobre questions de llengua correspon a EMILIO ALAR-

cos LLORAC H , El sistema verbal del catala (pags. 15-25), el qual mostra -partint

del mateix esquema que a Sobre la estructura del verbo espanol, BBMP (Santander

1949) havia emprat per a l'estudi del castella- que el sistema verbal catala es mes

innovador que el de les altres llengues hispaniques, pero mes conservador que el

de les gallo-romaniques.
J. GULSOY, a El desenvolupament de les formes del subjuntiu present en catala

(pags. 27-59) estudia, tot aportant documentacio de les diverses etapes, 1'evoluci6

de les desinencies del present de subjuntiu catala.

Versen encara sobre morfologia els treballs de HELMUT LUDTKE, La description

algorithmique de la flexion verbale du catalan (pags. 81-91); de F. PALAU I MARTi,

Morfologia i accentologia del catala central (pags. 141-171); i de JOSEP ROCA I

PONS, Les formes subjacents i la morfologia catalana (pags. 173-199). En aquest

darrer trehall es tracten amb una base teorica heterogenia (independent, que diu

1'autor) la flexio nominal y verbal.
CONCEPCIO LLEO i JOAN MASCAR6, a Contribucio a la fonologia generativa del

catala: reestructuracio en la gramdtica? (pags. 61-80) estudien, des del mare teoric

de la gramdtica generativa transformacional, la [w] dins la gramdtica del catala

actual, alhora que relacionen aquest petit aspecte de la gramdtica del catala amb

els processes histories que Phan originada. Pel que fa a aquest darrer punt, els

.,utors es replantegen polemicament el mateix problema de fonologia diacronica que

fou tractat per J. Rafel i Fontanals al colloqui d'Amsterdam, i afirmen que els

canvis fonetics estudiats posen en evidencia que al llarg de la historia de la llengua

s'ha produit algun tipus de reestructuracio de la gramdtica. El treball de Lleo i

Mascaro es la primera aproximacio generativa a la fonologia diacronica catalana.

La comunicacio Qiiestions de metrica estructural (pags. 93-114), de SEBASTIA

MARINER i BIGORRA, planteja una serie d'interrogants sobre aspectes metrics de

base fonologica.

Dues comunicacions son dedicades a problemes sintactics del catala medieval: la

de PAUL RUSSELL-GEBBETT, L'estructura de les orations condicionals de realitzacio
impossible en el catala medieval (pags. 207-216), i la de JoRDI RUBIO, El sintag-
ma <<si altre>>, <<mi terc> , <si quart>> als segles XIII al XV (pags. 201-205), sobre
una expressio que es troba sovint en els textos catalans narratius, pero que les
gramatiques no solen tractar.

Tambe versa sobre sintaxi, pero des del marc teoric de la gramdtica generativa

transformacional, la comunicacio de JOSEP M. NADAL I FARRERAS, Introduccio a

t'estudi de les orations completives del catala (pags. 115-140), on es proposada

una explicacio de la natura i de les funcions de les frases completives del catala

actual, principalment les introduIdes per que i les d'infinitiu.

La majoria dels deu articles de literatura d'aquest torn III d'actes son d'un

gran interes per motius diversos. En primer hoc per la inclusio de treballs sobre

l'edat mitjana i sobre la tradicio popular, que eixamplen les perspectives dc les

actes del Colloqui anterior, i tambe pel fet que alguns dels estudis en questio

(per exemple els de Marfany, Molas i Terry) han esdevingut a hores d'ara peces

basiques de la critica.
PERE Bo II IGAS, a <<Curial e Guelfa> (pags. 219-234), retorna a una obra quc

li es especialment cara per explicar-nos nous matisos interpretatius suggerits per

tot un posit d'erudicio positivista que condiciona i facilita alhora el naixement
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de les opinions. Ens parla de la humanitat que adquireixen els personatges de la
novella, dels retrats d'individus reals que hi son inclosos, del paper que hi to 11
ironia. L'autor especula sobre la personalitat de l'anonim autor, <<barreja de Curial
i de Melcior de Pando» , i acaba fent ressaltar el valor autenticament novellesc de
l'obra, ja que horn hi pot trobar la vida en la seva aparenca heroica i brillant, pero
tambe en la terbola i egoista; tot un repertori de comedia humana.

Trobem novament el professor LORDA, que ens parla ara de critica immanentis-
ta, a Els torrents critics i el problema de la interpretacio ziltima (a propbsit de
«Totes les besties de carrega», novella de Manuel de Pedrolo) (pigs. 235-255); es
tracta de discutir la validesa dels corrents critics relacionables amb el concepte
d'autonomia literaria. L'autor passa revista amb un cert escepticisme a una serie de
teories critiques que van des dels formalistes russos, a Jakobson, a la nova critica
marxista, al New Criticism, a l'estructuralisme frances o a la critica generativa
americana, per mostrar, a traves d'una lectura del primer capitol de Totes les hesties
de carrega, que la manera de fer d'aquestes escoles li resulta estreta o insuficient.
Lorda, en efecte, parteix de la base que el signe literari conte connotacions con-
textuals externes que no poden csser desateses en cap moment.

L'article Problemes del Modernisme (pigs. 257-270), de JOAN-LLUfs MARFANY,
prou conegut a traves del llibre Aspectes del Modernisme, de l'editorial Curial, es
on text classic sobre el tema. Recordem nomes els punts que hi tracta l'autor: de-
formacio noucentista del concepte de Modernisme, fortuna del terme modernisme
en l'epoca, trets distintius del grup modernista com a moviment,, caracter dels
modernistes com a prirnera generacio d'intellectuals catalans nascuts de la burge-
sia, elements disgregadors del primer front comti modernista (1892-1893), actitud
nacionalista dels modernistes i treball de recerca de l'essencia de Catalunya, defini-
cio global del moviment corn a eproces de transformacio de ]a cultura catalana de
cultura tradicionalista i regional en cultura moderna i nacional>>.

JOSEP MASSOT I MUNTANER, a La literatura religiosa de l'edat mitjana en in
tradicio oral d'avui (pigs. 271-282), ens ofereix algunes cales que van mes enlla del
vel misteric s que envolta la poesia tradicional per tal de retrobar-ne arrels antigues
documentables. Els exemples estudiats procedeixen del mon dell goigs i de les
nadales, dels conjurs i de certes obres, com es ara el Cant de la Sibilla o el Plant
de la Verge Maria, recollit per Antoni M. Alcover a Mallorca. L'aportacio de Mas-
sot augmenta en interes quan veiem que ve a esser una mena de plantejament ge-
neral per a un estudi mes exhaustiu d'un terra tan mal conegut pels no especialis-
tes corn es el de la poesia tradicional.

El surrealisme a Catalunya: notes per a in seva historia (1924-1934) (pigs. 283-
299) es l'organitzacio i interpretacio que ens ofereix JOAQUIM MOLAS de les Jades
fonamentals de 1'activitat dels escriptors catalans que van adoptar plantejaments es-
tetics nascuts dels manifestos de Breton. L'autor ens explica que entre els anys
1929-1931 es forma un grup surrealista militant a casa nostra entorn de 1'«Amic de
les Arts; que aquest grup i d'altres practicaren mes l'especulacio teorica que no
pas ]a creacio literaria, salvant el valor objectiu d'alguns productcs de Foix i Dali;
que cap als anys 1931-1932 el surrealisme es «dilui entre les propostes d'una Avant-
guarda en declivi o, mes en general, del Postsimbolisme intellectualista». Pel seu
caracter d'esquema valid d'un moment de la historia de la nostra literatura, aquest
article constitueix un fecund estimul per a ulteriors desenrotllaments del tema.

JosEP NAVARRO, en Ruptura i linealitat temporal als conies de Merce Rodo-
reda (pigs. 301-309), estudia la tecnica de successio temporal en els Vint-i-dos con-
ies de Rodoreda. Les peces d'aquest recull ofereixen una constant narrativa que
els caracteritza (enfront, per exemple, de les de La meva Cristina) i que cs la se-
guent: flashback contingut entre dos moments narratius en present actual. Navarro

220



«TERCER COLLOQUI DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES'

identifica corn a peculiaritat de 1'autora el que ell anomena frontera cromatica, es
a dir un procediment de relacio color-objecte que acompanya els canvis de punt
de vista narratiu. Mes endavant 1'articulista relaciona la tecnica narrativa amb el
contingut de la mateixa narracio.

R. D. F. PRING-MILL, a Els recontaments de l'«Arbre Exemplifical> de Ramon

Llull: la transmutacio de la ciencia en literatura (pigs. 311-323) ens presenta una

nova faceta d'un terra que ha treballat molt -recordern el seu utilissim Microcos-

mos lullia-: la concepcio cosmologica de Llull en les seves connexions amb la

literatura. Corn ja va fer en el cas del Llibre d'Amic e Amat (vegeu Entorn de la

unitat del LAA, ER, X, 1962, pags. 35 ss.), Pring Mill ens obre el cami cap a la

comprensio dels mecanismes que lliguen el raonament abstracte del beat amb la

seva segona intencio literaria. Aqui concretament el lullista angles ens exposa que

un recontament o exemple del mallorqui (faula que to per protagonistes el Foc,

1'Aer, la Terra i l'Aigua) compleix ]a seva funcio d'ensenyar als ilecs les relacions

de concordanca i contrarietat existents entre els quatre elements, tot descobrint-hi

les vinculacions amb la teoria analogica de l'univers i amb 1'analogia en retorica.

GRET SCHIB, a Els sermons de Sant Vicent Ferrer (pags. 325-336), ens ofereix

una analisi molt detallada de les relacions que hi ha entre la versio patina dels

Sermons de Sant Vicent i les diverses redaccions en vulgar. Despres de descriure

els manuscrits i de comparar abundants fragments de textos estrategicament esco-

Ilits, Gret Schib conclou que possiblement el compilador del text catala i el del

llati treballaren junts al mateix floc i al mateix temps; aquesta hipotesi sembla mes

coherent que no pas la d'una traduccio, que es a116 que horn havia suposat ante-

riorment.
Foix, Pere Quart, Espriu: tres maneres de fer poesia (pags. 337-352) es un es-

tudi de GIUSEPPE TAVANI sobre les actituds morals de les etapes de produccio poe-

tica dels tres poetes esmentats, corresponents als anys de la immediata postguerra.

L'estudios italic ens ofereix els resultats del metode ritmemic d'analisi literaria,

original scu i que consisteix en la delimitacio dins els textos poetics d'uns segments

ritmics capacos de delimitar tambe <«segments analegs en el nivell semantic general,

en el nivell semantic peculiar del poeta, en el nivell poetic tradicionaln (pag. 337).

L'article, pero, nomes ens dona els resultats de I'aplicacio de la lectura ritmemica,

de tal manera que no en veiem 1'autentic funcionament (que l'autor ha illustrat

profusament, d'altra banda, en diversos treballs seus citats a les notes).

El darter article del volurn es d'ART II uR TERRY i porta el titol d'Al guns aspec-

tes de la poesia de Joan Brossa (pags. 353-369). El professor angles aconsegueix

d'oferir-nos en el seu article una guia intelligent i brillant cap a la comprensio de

la no gens facil lirica brossiana de Poesia Rasa. El treball s'obre amb una intro-

duccio teorica que fixa els pols de la poetica de Brossa (el seu peculiar neo-surrealis-

me, la tendencia a l'essencialitat i a la no-racionalitat, la rigidesa formal, els jocs

d'abstraccio i realitat, el seu especialissim popularisme, la relacio amb 1'univers es-

tetic de Tapies i Miro), per tal d'anar penetrant despres en 1'ambit de les associa-

cions i dels simbols que intervenen en l'obra del poeta estudiat. Segons Terry, els

temes mes frequents en 1'obra de Brossa son 1'especulaci6 sobre el fet de fer poe-

sia, tot un complex de meditacions sobre la relacio del jo amb el no-jo, que es

vinculen amb motius precedents del budisme Zen (com el de la fusio del jo en el

tot) i, finalment, el paisatge: un paisatge-simbol, capac de suggerir estats mentals

que no tenen res a veure amb el men exterior.

IV. - La tematica de les comunicacions del colloqui de Basilea es unitaria. A la

seccio de llengua hom estudia des de les mes diverses perspectives i metodologies

el lexic catala. La primera comunicacio del tom IV d'actes es la de GERMA COLON:
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La lexicografia catalana: realitzacions i esperances (pags. 11-35). Despres d'una pre-
sentacio panoramica de les principals obres de lexicografia catalana realitzades o en
curs d'elaboracio (el Diccionari General de la Llengua Catalana, el Diccionari Agui-
16, el Diccionari Balari, el Diccionari Catala-Valencia-Balear, el Glossarium Mediae
Latinitatis Cataloniae, el Diccionari Etimologic i Complementari de la Llengua Ca-
talana que prepara Joan Coromines), Colon passa revista a les moltes tasques lexi-
cologiques i lexicografiques encara pendents i a les Ilacunes que cal cobrir ben
aviat. AixI, l'autor assenvala la necessitat d'enllestir tin inventari complet de tots
els treballs fets sobre el Iexic catala, d'elaborar un recull dels vocabularis dialec-
tals catalans, de completar el corpus del Iexic catala (tant el de l'epoca moderna
com el de l'antiga i el de la Decadencia) mitjant;ant el despullament sencer dels
principals documents i de les obres dels millors escriptors, d'impulsar estudis sobre
la semantica de la paraula, etc., etc. Un cop feta aquesta feina podrem abordar
treballs mes ambiciosos i mes primfilats de lexicografia i lexicologia catalanes.

JOAN BASTARDAS, a El catala pre-literari (pags. 37-64), comenta les caracteris-
tiques del proto-cata]a i mostra que molts mots populars catalans poden esser ja do-
cumentats als segles x i xi, tot i que la natura dels documents condiciona la classe
de mots. Totes aquestes unitats lexiques son recollides en el Glossarium Mediae
Latinitatis Cataloniae que l'autor dirigeix.

A Notes al vocabulari de la Cronica de Jaume I (pags. 83-115), JoRnr BRUGUERA
es proposa d'analitzar criticament les afirmacions sobre la presencia d'aragonesis-
mes i occitanismes lexics al Llibre dels feyts que, ara fa mes de seixanta anys, feu
Manuel de Montoliu a Sobre la redaccio de la Cronica d'En Jaume I, eEstudis Ro-
manies: Llengua i literatura>>, 2, BF, IX (1917), 25-72, 317. Bruguera arriba a In
conclusio clue ]a majoria dels mots considerats aragonesismes per Montoliu no ho
son (i fins i tot en algun cas es tractaria precisament de catalanismes del castella,
p. ex., calcada, sort, tanda), i remarca encara que els aragonesismes indiscutibles de
]a Cronica solen esser posats a in boca d'interlocutors de parla aragonesa o cas-
tellana. D'altra banda, l'autor rebat ]a tesi de Montoliu segons la qual la Cronica
es caracteritzaria per 1'absencia d'occitanismes. Els mots corn aizina, ayoc, garnatxa,
homenatge, marrit, etc., segons Bruguera, han d'esser considerats de procedencia
occitana. En el mateix sentit es pronuncia a Influx de l'occita en la llengua catalana,
Primeres Jornades del CIEMEN>>, Nationalia I (Ahadia de Montserrat 1977).

Entorn del Iexic del <<Liber elegantiarum» (pags. 117-140) de FRANCESC DE B.
MOLL, doctor honoris causa per la Universitat de Basilea, remarca 1'interes lexico-
grafic de l'obra de Joan Esteva, publicada el 1489 a Venecia pero enllestida molt
ahans. <<La seva importancia», escriu Moll a la pag. 117, «radica principalment en
]a seva antiguitat: es el primer diccionari propiament lexicografic del catala i un
dels mes antics de les llengues romaniques; tambe es important pel seu volurn i per
l'ahundancia d'informacio sobre les dues llengues: la catalana i la llatina. Els seus
defectes es troben sobretot en el desequilibri, en el desordre i en la manca gairehe
total de criteri orientador per a trobar-hi els mots que el llegidor hi cercaria.» El
Liber elegantiarum, tal corn mostra Moll, permet de documentar per primera vegada
gran nombre de mots, aixi com recollir hapaxs de forma i hapaxs de significat.

AMADEU-J. SOBERANES, a Les edicions catalanes del Diccionari de Nebrija (pa-
gines 141-203) comenta amb profusio de dades i detalls les circumstancies, les ca-
racterfstiques i els continguts de Ies adaptacions (i projectes d'adaptacio) al catala
del Dictionarium latino-hispanicum; hispano-latinum d'E. A. Nebrija. Per tal de fer
patent les peculiaritats de cadascuna de les edicions estudiades i facilitar-ne la
comparacio, 1'autor transcriu de cada obra els mateixos sis noms d'herha.

Resulta molt profitosa in comunicacio de ROLF EBERENZ sobre El «Calaix de
Sastre» del Baro de Malda i la problematica de la eDecadenciau (pags. 205-221),
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puix que ens endinsa en un capitol de la historia del catala encara poc aprofundit.
Eberenz sondeja la influencia castellana en aquesta extensissima obra de gran valor
corn a testimoniatge periodistic. Concretament estudia els volums IV-VIII de la
copia manuscrita que es conservada a l'Arxiu Historic de Barcelona, els quals vo-
lums comprenen els anys 1789 a 1793. Be que breu, aquest treball sobre els me-
canismes d'interferencia lexica de l'idioma vei es una aportacio considerable a la
historia de la nostra Ilengua.

Les caracteristiques lexiques (localismes, castellanismes, aragonesismes, occiden-
talismes, etc.) d'un dels parlars del Baix Guadalop son tractades per ARTHUR
QUINTANA I FONT, a El lexic de la Codonyera (pigs. 223-233).

LLUis MARQUET I FERIGLE, a Els neologismes cientifics (pigs. 251-268) es
preocupa per la fixacio de la terminologia cientifica i tecnica en catala. Mes que
no pas un treball descriptiu, es un treball enfocat des del punt de vista normatiu;
per tant, l'autor es planteja la conveniencia d'incloure els nous termes al Diccio-
nari General de la Llengua Catalana.

Cap a una teoria semantica dels textos exemplificada amb el <<Libre de Evast
e Blanquerna>> de R. Llull es el titol de la comunicacio de MICHAEL METZELTIN
(pags. 65-81), la qual no es precisament una comunicacio sobre lexic, sing sobre
1'estructura semantica dels textos, principalment els persuasius, corn Blanquerna. El
model estructural d'analisi textual presentat per Metzeltin es d'inspiracio greima-
siana, en la Ifnia dels treballs de la semiologia francesa.

MAX W. WHEELER, a Problemes lexics per al generativista: els mots catalans
a doble arrel (pags. 235-249), es planteja la caracteritzacio fonologica i sintactico-
semantica de les unitats lexiques catalanes anomenades mots compostos -guarda-
espailles, estranyament, lletraferit, etc.- en el lexicon o diccionari d'una gramati-
ca generativa transformacional. Aquest treball constitueix una base solida per a la
discussio de molts aspectes de la formacio dels mots en catala que ban estat poc
estudiats o que en tot cas cal que siguin revisats. Per a acabar, val la pena de rc-
marcar que en aquest quart colloqui, dedicat a 1'estudi del lexic catala, horn ob-
serva un predomini dels treballs de lexicografia per damunt dels de caracter lexi-
cologic, corn si encara la lexicologia hagues d'esser considerada una discipline auxi-
liar de la lexicografia.

Es mante practicament 1'equilibri entre treballs de llengua i de literatura en
aquest tom IV d'actes; les aportacions al camp de la literatura son nou i aparei-
xen ordenades cronologicament segons els temes que tracten. Hi predominen els
estudis monografics (majoritariament sobre el segle xlx, tal com horn fixa d'avan-
cada), si fern excepcio dels dos primers articles mes histories que no pas n:etodo-
logics.

El primer es de JORDI CARBONELL i serveix d'introduccio al conjunt: La lite-
ratura catalana durant el periode de transicio del segle XVIII al XIX (pags. 269-
313). Corn el mateix Carbonell apunta a la peg. 310, el seu treball ve a esser una
analisi d'historia literaria que se serveix d'alguns <<criteris que son sobretot d'his-
toria socio-linguistica». En primer lloc horn fa un resum dels avatars histories so-
ferts pels Palsos Catalans entre els darrers anys del xvlu i els primers del xIx i
posa de manifest la natura diversa de la submissio a allo que 1'autor anomena for-
ces exogenes de les diferents contrades de 1'area catalanoparlant. Enfront del des-
membrament politic i de la diversitat de situacions (dominacions castellana, fran-
cesa o anglesa), Carbonell ens crida 1'atenci6 sobre l'abundancia i unitat de la li-
teratura popular (els goigs i el teatre satiric difosos arreu del domini linguistic) i
ens fa reflexionar sobre l'escassetat i fragmentacio de la culta («una suma de
literatures regionals>>, peg. 312). El treball es enriquit amb una extensa informa-
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cio de fonts i de bibliografia i amb oportunes analisis sociolbgiques (paper de 1'a-
ristocricia i de la burgesia en els diversos ambients tractats).

ANTONI-LLUC FERRER, a Els origens de la eRenaixencau a Mallorca (pigs. 315-
332), ens planteja fonamentalment un seguit de problemes de metode. En contrast
amb el treball anterior, que ens fornia un unit esquema clay d'interpretaci6 del pe-
riode immediatament anterior a la Renaixenca, aquest article giiestiona el terme
mateix de Renaixenca i sobretot el coneixement quc tenim del fenomen que designa.
Sfntesis errades, valoracions encara romantiques, aportacions dubtoses d'una biblio-
grafia escassa, efervescencia de noves hipotesis, manta de monografies especialitza-
des, ambiguitat semantica del terme: heus aci alguns dels problemes discutits.
Tanmateix les perplexitats augmenten quan 1'objecte de treball es trasllada a Ma-
llorca; s'hi afegeixen la questio de la distincio entre literatura nacional i regional,
la idiosincrasia de 1'escriptor insular a partir dels primers anys del scgle xtx (inter-
canvis amb el continent, arrelament o emigracio), Testis coneixement del perfode
que va de la Guerra del Frances al 1840, el terra dels estudis de grarnitica i lexi-
cologia a ]a Mallorca del xix. Les conclusions finals serveixen perque Ferrer es pro
nuncii a favor d'una perspectiva nacional de la literatura -que inclogui, natural-
ment, les seves regions- i de 1'existencia d'una Renaixenca a tots els Paisos Cata-
lans amb fortuna diversa segons els indrets; i tambe a favor de molts nous estu-
dis partials i d'una revisio critica en profunditat de tot plegat.

Segueixen despres tres treballs sobre Narcis Oiler. El primer es de SERGI BESER
(Les limitacions narratives de Narcis Oiler, pigs. 333-347) i preten de fer-nos
veure algunes possibilitats desaprofitades en 1'obra de l'esmentat novellista. Els
exemples amb que comenca Particle son molt elogiients i mostren efectivament que
Oiler tenia una capacitat per a la creacio imaginativa d'ambients irreals que fou
ofegada per questions d'autocensura. El concepte de limitacio -en els exemples
alludits, seria precisament aquesta autocensura, precedent de 1'cniluernament pel
realisme -Beser el pren de Montesinos, que 1'empra per a estudiar les virtualitats
de la novella castellana immediatament anterior al triomf del realisme (... aente-
nent com a tals limitacions aquells condicionaments d'arrel historica o personal,
que actuen sobre 1'autor coartant les possibilitats creatives de la seva obra artis-
tica», pig. 336). Aquest concepte de limitacio ve a constituir el mart teoric des
d'on hom pot exercir amb coherencia una certa critica de les novelles; aixi doncs,
segons Beser, mentre que el reaccionarisme burges no perjudica l'ohra creativa de
Narcis Oiler, el problema de manca de models de prosa catalana es un greu incon-
venient -una limitacio-, com tambe ho es la dificultat de trobar un llenguatge
adcquat a la narracio realista (dificultat, aquesta, que es feia sentir tambe en els
ambients castellans). Les altres limitacions analitzades per Beser son la inseguretat
personal del novellista i certs aspectes de la seva tendencia al moralisme i al senti-
mentalisme que xoquen amb el credo naturalista.

MATHILDE BENSOUSSAN es aurora de L'estruetura de la ciVllula familiar en les
novelles de Narcis Oiler (pigs. 349-368), article que defensa la tesi que Oiler fou
«cl primer novellista feminista de la Peninsula i el primer que avalua el matrimoni
fundat sobre la igualtat i 1'amoro. Aquesta es, en efecte, la conclusio ultima que
es treu d'una analisi molt enraonada de les interrelations entre els membres de les
families que apareixen en el conjunt de l'obra d'Oller, tot tenint en compte tambc
els trets de la vida real del novellista.

<Vilaniu» dins la trajectoria literuria de Narcis Oiler (pigs. 369-394), d'ALAN
YATES, estudia la gestacio d'aquesta novella escrita per Narcis Oiler en la seva
epoca de maxima productivitat i exit. Les dificultats i les indecisions del novellista,
i la inseguretat enfront de la publicacio i de Ia critica, estan relacionades amb el
canvi de models narratius que experimenta en aquells anis: Vilaniu passi, d'esser
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un projecte netament romantic , a esdevenir una realitzacio volgudament realista (be

que ambigua , almenys pel que fa al tractament de l'anecdota sentimental central).

Yates discuteix tots aquests punts i a mes analitza el sentit de la descripcio am-

biental de Vilaniu, prototipus catala de ciutat provinciana de 1'epoca de la Restau-

racio. L'article acaba amb un apendix documental que conte critiques contempo-

raries de la novella molt illustratives de com era entesa en 1'epoca la problematica

del romanticisme i del realisme.
Els dos articles segiients tracten de Joan Maragall. El primer, de GEOFFREY

RIBBANS, es titula La poesia de Maragall dins del context del simbolisme europeu

(pags. 395-406). Malgrat els programer d'obertura a Europa que Maragall compartia

amb la colla modernista , sembla que aquest autor no arriba mai a coneixer els

postulats del simbolisme frances. Si tingue noticia de la poesia de Baudelaire i de

Verlaine fou en aspectes secundaris i, per descomptat, no havia llegit Rimbaud ni

Mallarme. D'altra banda, el realisme de la poesia de Maragall i el seu vitalisme entre

goethia i nietzschea semblen contraposar- se clarament a 1'intellectualisme dels sim-

bolistes. Tanmateix Ribbans assenyala uns punts de contacte entre el poeta barceloni

i aquella escola francesa, com podrien esser un cert exalcament de la poesia popu-

lar, el culte de la bellesa, una actitud antiracionalista . Despres d ' analitzar algunes

diferencies profundes de funcionament -Maragall , contrariament als simbolistes, no

prescindeix mai del terme real en el joc metaforic-, 1'autor de Particle ens fa

veure com en el tractament de certs temes , la dansa, per exemple, Maragall plan-

teja unes considerations idealistes que el simbolisme tracts ampliament ( la dansa

simbol de la fusio del fisic i de 1'espiritual en Mallarme i en Rilke).

PERE RAMfREZ I MOLAS afronta el tema Maragall traductor de Novalis (pa-

gines 407-429). El treball no preten ni presentar-nos l'autor alemany ni, fonamen-

talment, cercar en l'obra del catala traces de la seva influencia, sing valorar la labor

de traduccio de 1'Enric d'Ofterdingen, que fou publicat en versio catalana de Ma-

ragall per «L'Avenc» el 1907. Els resultats de l'analisi comparativa entre l'origi-

nal i la versio assenyalen que la feina de Maragall -que treballava directament

sobre un text alemany farcit de dificultats- es desigual, pero que els encerts no hi

manquen. Al costat de modificacions volgudes de l'original (el traductor fa algunes

vegades de censor moral o teolbgic , pag. 416 ), d'ornissions , adaptations i errades,

trobem moments felicos; sobretot en la versio de les unitats narratives menors i

dels fragments versificats . Ramirez comenta la fidelitat metrica d'alguns poemes i

l'excellencia de la versio d'algunes balades i del poema Astralis. Clouen l'article

unes consideracions sobre les fonts novalianes d'algunes idees de Maragall presents

a l'Elogi de la poesia i al Cant Espiritual.

El segiient treball es firmat per GIUSSEPPE E. SANSONE i versa sobre Gabriel

Alomar i el futurisme italic (pags. 431-457). Es un Hoc comu de certs historiadors

dels moviments d'avantguarda assenyalar 1'assaig de Gabriel Alomar, El Futurisme,

del 1904, com a precedent del moviment iniciat per T. Marinetti i el seu grup el

1909. Tanmateix si hom fa una analisi detinguda de tots dos fenbmens , arriba a la

conclusio que els punts de contacte son simplement impensables . Si Alomar professa

una mena de mistica culturalista i redemptorista perfectament emmarcable dins el

modernisme catala , Marinetti escomet violentament tota forma cultural al servei

d'una modernolatria desbocada. Si Alomar es mou dins una linia politica esquer-

rana, Marinetti desembocara en el feixisme, etc. L'unic dubte que queda es el

del nom: no seria absurd de pensar que Marinetti hagues llegit el mot Futurisme

en una resenya de l'opuscle d'Alomar que el <<Mercure de France>> publics el 1908.

Pero fins i tot en aquest punt no estem autoritzats a assegurar res.

El darter article, Aspectes estilistics de Josep Pla (pags. 459-473) es signat per

JOSEP M. CASTELLET; el mateix text amb les modifications pertinents pot esser
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llegit tambe al Ilibre d'aquest critic titulat Josep Pla o la ran narrativa (publicat
per Destino el 1978). Castellet es proposa d 'indagar alguns dell secrets de l'ofici
de Josep Pla, si mes no de descriure el funcionament de l'adjectivacio en la prosa
d'aquest escriptor , que, pel que ell diu , sembla que hi es una peca clau. Pla deli-
beradament busca un registre colloquial i una expressio que sigui per damunt de
tot clara , i a mes prescindeix dels condicionaments de genere , des del moment que
no vol esser ni un novellista ni un assagista . Segons Castellet , 1'adjectivaci6 -en-
tesa en un sentit molt ampli , incloent-hi , per exemple , tota mena de recursos me-
taforics i de comparacions- esdeve efectivament la gran eina de Pla: es el mitja
principal que to per a fer-nos arribar els seus entorns ambientals i les seves des-
cripcions -descobertes de la realitat . L'adjectivacio , d'acord amb la concepcio pla-
niana de les coses , es fonamentalment sensual ( colors, olors , formes. .. ), be que
I'alterna sovint amb referents culturals i amb sortides inesperades caracterfstiques
de 1'autor i comparables a les greguerias ( vegeu-ne exemples a les pags . 471-472).

No sembla pas que fixar d'avangada el terra del colloqui hagi estat un exit,
almenys pel que fa a la literatura. Comparat amb el tom 111 , aquest IV es bastant
menys brillant , com si el segle xIx no hagues estimulat prou els estudiosos (i de
fet 1'6nic terra prbpiament literari del segle xix que ha estat tractat es la novellis-
tica de Narcfs Oller; les altres aportacions son, respecte al nucli cronologic fixat,
mes o menys marginals)

Lola BADIA - Gemma RIGAU

CARLES DUARTE I MONTSERRAT: De l'origen dels mots (materials per a l'ensenya-
ment), Barcelona, Ed. Indesinenter, 1981.

El senyor Carles Duarte ens ofereix un llibret, distribuYt en tres nivells (ele-
mental, mitja i superior), que tracta de la formacio historica de les paraules i que
preten d'esser util «com a complement de les materies de llengua en els cursos
d'ensenyament mitja i superior>>. La primera cosa que ens sorpren d'aquesta obra
es la manca quasi total de bibliografia, sobretot tenint en compte els nivells a
que preten de dirigir-se i el fet que, com es posa ja en evidencia en una primera
lectura, es tracta d'un conjunt de materials extrets de diverses obres a les quals
facilment haura tingut acces C. Duarte en el transcurs dels seus estudis. No costa-
va, dons, gaire de citar-les, ni que fos en conjunt.

La tria, pero, Conte alguns defectes, atribuibles en part a les fonts d'on poua,
i en part a una exposicio massa rapida dels fets. Aixf, a la pagina 23, caldria dir
que el mot cadira no prove directament del llatf classic CATHEDRA, sing de la for-
ma Ilatina vulgar CATHEDRA, i semblantment vella no prove directament de la
forma classica VETULA sino de la vulgar VEC'LA. Per diverses raons en llatf SPATULA
no entry en el proces de VETULA > VEC'LA, i evoluciona en catala normalment en
espatlla (cast. espalda, fr. epaule), semblantment a ROT(U)LU > rotlle (cast. rolde,
fr. roule), sense que aquesta forma espatlla pugui considerar-se un semi-cultisme
com afirma 1'autor (pag. 24).I

1. A aquest grup es poden afegir els que provenen dels grups D'L, J'L i G'L: MODULU>
motile, BAJULU > battle, VIGILAT > vetlla (MOLL, Gramatica historica catalana, § 171).
ps veritat que Menendez Pidal creia que tota solucio que no fos -T'L->-C'L- era semi-
cultisme, pero penso que les solutions son massa regulars i els exemples massa populars
perque es pugui considerar aquesta explicacio, a la qual Menendez Pidal era ben propens.
Penso que davant les vocals A, o el grup -T'L- no esdevindria -C'L-, amb iod subseguent,
es el cas de guatlla, rotlle i espatlla; el fenomen -T'L- > -C'L-, amb la subsegiient palatalit-

226


	Páginas desde3234.pdf
	3234.pdf

