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Els autors d'aquest facil i excel-lent manual de sintaxi llatina, ben cone-

guts en els dominis de la filologia classica, s'han proposat de fornir als es-

tudiosos un mitja de treball que els posi al corrent dels resultats obtinguts

per mes de mig se-le d'investigacions. Aixo significa, simplement, que

aquesta nova Sintaxi vol substituir, en 1'6s' escolar, la Syntaxe latine d'O. Rie-

mann, la l:rimera edici6 de la qual data de x386: els seixanta anys de la vi-

gcncia d'aqucsta obra palesen, nres clue cap altra ponderacio, el seu merit ;

degut, pero, d'una Banda, als limits estrets que Riemann s'havia tracat i,

de l'altra, als successius retocs i addicions (de Lejay i el mateix Ernout) que en

pertorbaven la unitat i la lectura, se sentia la necesitat d'una nova interpre-

tacio, mes profunda i sistematica, dels fets linguistics en 11ur genesi i desen-

volupament. Creieni sincerament que la present obra respon a aquesta missio.

Els autors no poden desconeixer ni minvar la importancia de l'epoca classica

en la historia del llati - i ho testimonieja l'abundancia d'exemples manllevats

a Cicero i Ccsar -, pero el caracter de llur obra tendeix, de cap a cap, a de-

mostrar que l'aspecte pres per la llengua de l'aetas aurea o argentea es el

resultat d'una evolucio que es pot seguir a partir de Plante. Es tracta, dones,

de 1'exposici6 de tot un panorama historic que els Profs. Ernout i Thomas

estenen molt llunv en la llatinitat imperial, remarcant les dues tendencies

mes netes : en la llengua literaria, la multiplicacio dels egirs poetics)) ; en la

llengua ((popular)), la naixensa i creixenca de construccions que preparen les

llengues romaniques.
D'on el veritable interes que aquest manual presenta per als romanistes.

No sota cap altre aspecte Them de considerar aci. Aixi i tot, no podem pres-

cindir de donar una noticia, per esquematica que sigui, del seu contingut. Esta

dividit en tres parts. En la primera son estudiats les preposicions i els casos;

son assenyalades les insuficiencies de la flexio i es donat un sumari de les

preposicions, indicant llur collocacio i la seva historia ulterior. L'oracio simple

i els seus elements ocupa la segona part ; hi son exposats, doncs, els segiients

temes : concordanca ; subjecte, verb `dsser', ordre dels mots, negacio i inter-

rogacio ; adjectiu substantivat i en aposicio, graus de comparacio i numerals ;

formes pronominals ; el verb i les veus ; sistema verbal, aspecte i temps

modes en la frase iliure ; formes nominals del verb, participis i adjectius en

-ndus. La tercera part esta dedicada a la proposicio subordinada, d'acord

amb les tres classificacions tradicionals ; en capitols especials son estudiats els

temps i els modes en les oracions subordinades, la concordansa temporal, l'estil

indirecte i la coordinacio. L'obra conte una bibliografia sumaria i dos indexs

- analftic i de noms - molt complets.

La claredat expositiva dels Profs. Ernout i Thomas es veu secundada per

una presentacio tipografica irreprotxable :.paper de bona qualitat, conscienciosa

distribucio de cursiva i negreta, AS constant de tres mides de Iletra. Si ens

fos permes de tocar, ni que sigui incidentalment, algun caire de la filologia

classica, hauriem de dir que de vegades el to manual del Ilibre - en el qual

no es fa cap comparacio amb el sanscrit i molt rarament amb els dialectes

italics i el grec - s'acusa en la insuficiencia de 1'explicaci6. Qui no conegui,

per exenrple, un profund estudi de J. Wackernagel, a penes pods comprendre

el tipus lucri /acere a traves de les poques ratlies que li son dedicades (pag. 47).
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Una altra solucio, la de la construccio intima de refers (pa,. 155), en que r,va explicat corn a ablatiu de companyia, segons una etimologia popular antiga,no es convincent ; creiem, amb el Prof. Bassols, mes versemblant i acceptablede considerar aquesta paraula en funci6 de nominatiu.
El romanista trobara en aquestes pagines una util introduccio a l'estudide la sintaxi i de la morfologia del romans en aquells aspectes que mess de props'enllacen amb els fenomens llatins. Maigrat la concisi6 imposada pel caracterde 1'obra, son considerables les notes sobre el ilati vulgar que, en apcndix,

complementen els punts gramaticals de mes relleu. Aixi, 1'aparici6 de noves.preposicions i la juxtaposici6 de les existents (gags. 103-104) ; la generalitzacio
de 1 us del pronom demostratiu neutre, a imitacio del grec, com a subjected'un substantiu atribut (tipus LIV., 2, 38, 5, esi hoc profectio et non fuga est)) ,en lloc de cic., Ph., 7, 14, equamquam illa legatio non estn), us mes logic icorrent en el romans ; 1'antecedent de la construccio d'homo en el sentit de`ham' (pag. -1125), ja existent des dels temps primitius en el gir negatiu ambnemo o nemo honio (PL., Am., 566-7, .tune id dicere audes quod nemo unquain
homo antehac I uidit nee potest fieria), mentre que el air positiu comensa a.sortir en la baixa epoca (Peregr. Aeth.) ; 1'extens desenvolupament de l'infinitiu
subordinat en construccions molt allunyades del seu propi clos, com en lesoracions substantives amb quod (quia) o amb les relatives, degut no sols a
influencies gregues, sing a una equivalencia establerta entre e1s tipus nescio
quid faciam i nescio facere (pag. 280). L'apariei6 de Particle, derivat de 1'6s.feble dels demostratius, especialment d'ille, esta minuciosament explicat
(pags. 163164) des de les seves possibilitats originaries, ben visibles en molts
de passatges de Plaute que reflecteixen matisos de la llengua parlada ; alcostat d'ille, s'empra hic i, mes sovint, ipse. Quant a la supervivencia, pero,
d'aquest darrer pronom en el romans, no basta que els Profs. Ernout i Thomas
es linlitin a escriure (pag. 164) : cdu reste, quelques formes de Particle (en
Sardaigne et en Sicile) remontent a ipsea. Tothom sap que Particle procedent
d'ipsu es mante encara ben viu a les Balears i, al continent, en tpta la zona.
litoral de 1'Enlporda i la Selva.

Dliquel Dols

VITTORE PISANI: Testi latini, arcaici e volgari. Con commento glottologieo..
Torino, Rosenberg & Sellier, 1950. XVI+196 pags.

Aquest llibre forma el volum DII de ('important Manuale storico dclla
lingua latina que esta publicant el Prof. Vittore Pisani. En realitat, aquests.
Testi integren amb la Grammatica latina storica e comparativa (1948), volum II
del Manuale, una obra linica, de manera que els dos volums es completen
mfituament : no sols en les notes dels textos son innombrables lese referencies
a la gramAtica, sing que la tria dels textos respon a 1'intent de facilitar una
rica exemplificaci6 i tota mena de material complementari a 1'exposici6 gra-
matical. Taut el titol de l'obra, per tant, com 1'estructura del comentari
palesen l'objectiu original del Prof. Pisani que, nomes accessoriament, s'inter-
fereix de vegades amb el Recueil de textes latins archaiques, sovint reeditat,,
del Prof. A. Ernout. S'afegeix als textos llatins arcaics, donant un prolon-
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