
El bloque final de la obra, “Supervivencia en Filipinas”, integra dos apartados. Antonio Qui-
lis, en el primero, repasa la influencia del español sobre las lenguas autóctonas de Filipinas y re-
sume los rasgos lingüísticos del chabacano, criollo español que se expande en el sur, hablado por
1.200.000 personas. El segundo, que se debe a Rafael Rodríguez Ponga, retrata brevemente la
participación del español en el chamorro de las islas Marianas.

No están ausentes tampoco de este volumen diversos detalles que resultan de cierta distrac-
ción en algunos colaboradores. Así, por ejemplo, uno de ellos, Juan Antonio Frago, es citado
como “José A. Frago” (p. 52, n. 2); se dice que “existe la ch clásica, la de un fonema-grafía do-
ble de esta típica africada sonora” (p. 194); se señala que “sólo esporádicamente aparecen en el
país [Argentina] casos de leísmo, uso de le / les como objetos indirectos con el rasgo [+persona],
como en el español norteño” (p. 217); se altera la concordancia en “una forma diferente de alte-
ración de los patrones de concordancia de objeto se manifiestan en la construcción se los” (p.
161); se cita a “Ángel Rosanblat” (p. 92) y a “Ribarola” (p. 171, n. 2); se escribe que choque ‘tiza’
parte del “inglés shalk” (por chalk) (p. 94); en la misma página (180) aparece “aimara” y “ayma-
ra”. Hallamos diversos errores y erratas: “perdida de contenido” (p. 163); “derivación lexica” (p.
164); “casuísmo” (p. 45); “incompresión” (p. 5); “conpensatorio” (p. 58); “se contruye” (p. 76);
“dividéndose” (p. 101); “la zonas” (p. 122); “todas las dialectos” (p. 166); “el más ilustre de los
los pintores venezolanos” (p. 124); “entre los los 30º y 35º de latitud sur” (p. 209).

En resumen, el esfuerzo ingente desplegado en la confección de este manual ha dado sus me-
jores frutos y, además, viene a satisfacer una necesidad vital en el campo de la dialectología. Re-
sulta inevitable cierta heterogeneidad en los artículos y, sobre todo para el caso de América, ca-
bría preguntarse si el estudio por países o áreas, y no por niveles lingüísticos, es el más adecuado.
Muy a menudo, de hecho, percibimos lo que también en varias ocasiones se ven en la necesidad
de verbalizar los distintos colaboradores (así, M. Sedano y P. Bentivoglio: “las características que
atribuimos a esta variedad dialectal [Venezuela] no son seguramente privativas del país; algunas
de ellas se dan también en otras zonas hispanohablantes; otras están tan generalizadas que po-
drían considerarse tendencias del español general”, vol. II, p. 116; R. Caravedo: “los fenómenos
comentados [en relación con Perú] pueden encontrarse en otras modalidades hispánicas”, vol. II,
p. 153): cada habla dialectal se describe como una totalidad, sin distinguir siempre entre rasgos
populares generales en (amplias zonas del) español y rasgos exclusivos de esa modalidad. Al lec-
tor se le han proporcionado, no obstante, todos los instrumentos necesarios para extraer las con-
secuencias y las conclusiones pertinentes.

ANTONIO TORRES TORRES

Universitat de Barcelona

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (1998): Gramática de la llingua asturiana. Uviéu: Aca-
demia de la Llingua Asturiana, 414 p.

La creació al Principat d’Astúries, l’any 1980, de l’«Academia de la Llingua Asturiana» va
comportar un gran pas en la codificació d’aquesta llengua. La creació i consolidació d’un estàn-
dard que permetés l’ús de l’asturià a qualsevol nivell de comunicació (oral i escrit) era el seu ob-
jectiu principal. De fet, la Gramática de la llingua asturiana de 19981 és una de les fites que es
va proposar l’Acadèmia després d’haver editat el 1981 les Normes ortográfiques y entamus de
normalización (que ja era el resultat de més de vint anys de feina prèvia com, per exemple, la
Gramática bable de 1976 o les Normes ortográfiques de 1978). L’altre objectiu més immediat és
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1. En el moment d’escriure aquestes línies, n’ha aparegut la segona edició (1999).
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la publicació d’un diccionari normatiu; s’hi està treballant actualment i la seva aparició s’espera
en un futur proper.

La Gramática de la llingua asturiana vol ser una gramàtica normativa, és a dir, pretén cre-
ar un model de llengua unitari per a la comunitat de parlants, però sense oblidar en cap moment
la varietat i la riquesa de les diverses modalitats lingüístiques. De fet, el que es proposa és elabo-
rar un model coherent a partir d’aquesta diversitat. Per aquesta raó no s’ha volgut triar, a l’hora
de crear un estàndard asturià, un dialecte concret ni una suma equitativa de característiques de
tots els dialectes, sinó que s’ha intentat construir un estàndard harmònic amb trets que no gri-
nyolin a l’oïda dels parlants. Cal dir que el pes principal se l’endú, amb tot, el dialecte central, fo-
nament sobre el qual es basteix aquest estàndard: els aspectes de fonologia i de morfologia s’han
basat sobretot en el central, mentre que la sintaxi i el lèxic són el resultat d’una selecció de ca-
racterístiques de totes les varietats asturianes. No podem oblidar que el dialecte central és el que
compta amb una certa tradició escrita, amb un nombre més elevat de parlants (es tracta de la zona
on es troben les ciutats més importants —Xixón, Uviéu, Avilés— i, per tant, és la zona que gau-
deix de més «prestigi social») i el menys exposat a la influència de les llengües constitutivament
veïnes (gallec a l’oest i castellà a la resta).

L’obra consta de 25 capítols estructurats d’una manera força tradicional: «Fonologia» (5 ca-
pítols), «Morfologia» (16 capítols) i «Sintaxi» (4 capítols), a més d’una petita presentació i d’un
utilíssim índex alfabètic de matèries.

La informació de cada un dels capítols es presenta d’una manera clara, ben bé de manual: se
sol fer una descripció exhaustiva del tema que s’exposa (una acurada descripció dels sons de l’as-
turià en l’apartat de fonologia, per exemple), acompanyada sempre d’una gran quantitat d’exem-
ples, exemples que reflecteixen els usos més tradicionals, però també els més moderns. Aquest
és, precisament, un dels aspectes més profitosos de l’obra: no només és una gramàtica normati-
va, sinó que esdevé també una gramàtica descriptiva de l’ús de la llengua actual (varietats dia-
lectals incloses, tot i que no vol ser un manual de dialectologia) que es decanta per una forma o
per una altra a l’hora de configurar el model comú. En el moment de fer aquesta tria, alguns cops,
la majoria, s’admet més d’una variant i se’n dóna el motiu (es preveuen algunes grafies específi-
ques, ja amb una certa tradició escrita, per a determinats sons de certes varietats —l.l per repre-
sentar [ş̂], [ẑ̧], [t

�
], [d

�
] o h. per representar [h] o [x]—). En altres ocasions, només s’admet una for-

ma amb la justificació pertinent (s’opta, per exemple, per mantenir en l’escriptura mitjançant
l’apòstrof o la contracció només les elisions vocàliques i les pèrdues de consonants més generals
i regulars i no pas totes les que realment es produeixen en la llengua parlada). Finalment, hi ha
casos en què es presenten les diverses realitzacions, però no se’n tria cap ni s’hi inclou cap ex-
plicació (per exemple, les dobles formes verbals o els dos models de possessius posposats, dins
el capítol X). Potser hauria valgut la pena d’afegir alguna explicació per a aquest darrer cas, tot
seguint la tònica de l’obra.

D’altra banda, un aspecte certament interessant que cal comentar és la particular visió dels
autors en la presentació de certs capítols que, moltes vegades, les gramàtiques passen, si no per
alt, sí d’una manera força superficial: són molt aconsellables per la presentació teòrica i per les
mateixes formes exposades els capítols que fan referència a les interjeccions (XV), a les perífrasis
verbals (XVI) i a la derivació i la composició (XXI); tots tres aporten un llistat exhaustiu de formes
que poden ser útils per a qualsevol llengua romànica, tenint sempre presents, això sí, les diferèn-
cies pertinents.

I, sense deixar la derivació i la composició, l’Acadèmia ha tingut molt en compte un aspecte
que interessa especialment l’asturià: la possibilitat d’adaptar qualsevol necessitat lèxica a la llen-
gua, ja que la seva pròpia història lingüística els ha impedit d’obtenir certs mots per la via tradicio-
nal. Per aquest motiu, el capítol esmentat de derivació i composició (XXI) i l’apartat d’adaptacions
de neologismes (dins el capítol IV), sempre amb un cert marge de llibertat davant de problemes con-
crets, són bàsics per a consolidar en un futur l’asturià com a llengua de cultura en tots els àmbits.
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Potser caldria lamentar, en canvi, vista l’excel·lent exposició general (tant fonètica, com
morfològica i sintàctica), la superficialitat de certs apartats com el dels signes ortogràfics (dins el
capítol I), tot i que entenem que aquest àmbit s’allunya un xic de la idea de gramàtica normativa;
fins i tot, la superficialitat a l’hora d’exposar certs casos, ja que els possibles lectors no asturians
poden tenir problemes d’interpretació (no sempre queda clara la causa de la inestabilitat que afec-
ta certs fenòmens: dialectal, generacional, social).

En canvi, cal agrair molt especialment als autors la voluntat que aquesta gramàtica sigui un
text al qual hi pugui accedir qualsevol tipus de lector. La descripció teòrica, l’exposició de l’ús i
la tria d’exemples (de tot tipus) es fa d’una manera atractiva i alhora rigorosa. Per aquest motiu,
o gràcies a aquest motiu, l’obra es converteix en un text clar i vàlid per a tota mena de lectures.
És un text modern per la seva concepció i la seva exposició teòriques, i lingüísticament actual ja
que exposa usos i exemples de la realitat asturiana d’avui. Aquest fet, de ben segur, acostarà l’o-
bra als parlants asturians, però també a tots aquells amb un xic d’interès per les llengües romàni-
ques i per llur vitalitat.

Finalment, cal dir que, a l’interès general de l’obra, s’hi afegeix una acurada presentació ti-
pogràfica: un disseny intel·ligent i senzill que amb un sol codi de color i espais blancs diferencia
una gran quantitat d’apartats i de subapartats, a més de distingir també els gràfics; un cos de lle-
tra agraït amb només dues tipografies diferents; cap recurs tipogràfic gratuït, fins i tot els filets i
les referències als capítols que hi ha a cada pàgina són útils per a la consulta; uns marges consi-
derables que fan que el text respiri. Una presentació, doncs, que en facilita la lectura i que s’es-
capa així de la carregosa presentació d’alguns textos d’aquest tipus. D’aquesta manera l’obra es-
devé doblement interessant.

NEUS BALTRONS GRABOLEDA

Universitat de Barcelona

PÉREZ SALDANYA, Manuel (1998): Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica. Valèn-
cia: Universitat de València, 329 p. (Biblioteca Lingüística Catalana).

En este libro, el autor traza la evolución del sistema verbal del latín al catalán medieval y
de éste al moderno, teniendo en cuenta variantes dialectales de todo el dominio lingüístico cata-
lán. Tanto los aspectos fonológicos como los estrictamente morfológicos en el desarrollo del
verbo catalán son analizados minuciosamente. En la presentación de los datos, Pérez Saldanya
demuestra un conocimiento profundo de los textos medievales y de las variantes dialectales mo-
dernas, así como de toda la bibliografía relacionada directamente con el tema y los estudios te-
óricos relevantes. Además de los datos del catalán en toda su variación diacrónica y diatópica,
Pérez Saldanya presenta también datos de todas las otras lenguas románicas cuando presentan
paralelos o diferencias relevantes para la discusión.

El libro está encabezado por un capítulo introductorio en el que el autor resume y compara
las perspectivas sobre el cambio morfosintáctico defendidas por las principales escuelas lingüís-
ticas (neogramática, estructuralista y generativista). Pérez Saldanya adopta una orientación fun-
cionalista. El resto del libro consiste en otros dieciséis capítulos en los que la evolución del siste-
ma verbal catalán es examinada en detalle desde esta perspectiva.

Para cada uno de los cambios principales se consideran y evalúan las hipótesis defendidas por
otros autores. En general Pérez Saldanya favorece una visión del cambio morfológico en la que la
explicación consiste en identificar los problemas de naturalidad (transparencia, iconicidad, econo-
mía, uniformidad) presentes en el paradigma morfológico y las posibles vías de resolución. Fre-
cuentemente los diversos principios de optimación entran en conflicto, según el autor, por lo cual


