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Introductory Catalan Grammar. With a brief outline of the language and lite-
rature, a selection from Catalan writers, and a vocabulary, by Joan GII,I.
Second edition, completely revised, and enlarged. Oxford, The Dolphin
Book Co. Ltd., 1952. I<)O pags.

El fet que pocs ant's despres d'apareguda la primera edicio del resum de
gramatica catalana del Sr. Joan Gilil hagi calgut fer-ne una nova estampacio,
ens informa clarament sobre la bona acollenca que aquest ilibret ha obtingut
entre els universitaris anglesos, tan donats avui a 1'estudi de la llengua i la li-
teratura catalanes. En la present segona edicio retrobern totes les belles quali-
tats que ornaven la primers i la feren digna d'elogi. L'autor ha revisat escru-
polosament la seva obra, la qual ha estat ampliada en alguns indrets. Es de
doldre, nomes, que s'hagin escapat encara uns pocs errors i confusions, que ens
plauria de veure eliminats en una altra ocasio.

En el primer capitol, dedicat a l'alfabet i a la pronunciacio, trobem algunes
vacil•lacions que poden desorientar l'estudiant angles; per exemple : la it es no-
tada foneticament2 en uns llocs per ou (douya) i en altres per u ( dupte ); la semi-
consonant w es indicada uns cops per u (o ii) (kiiestio , kuantitat, kuartet ) i d'altres
per w (gwan , paskwa ); la -t final, muda despres de n i 1, unes vegades es consig-
nada ( kuntent ) i d'altres no ( gwan , apsen , pruden ), i la mateixa dualitat pot cons-
tatar-se amb la -r muda (puder , estabblir , fiksar , peril marine , kla, ezborrd); per
a la pronunciacio palatal de la g son donats els exemples verge, llegir i gener, al
costat de jutge, sense fer distincio entre la qualitat fricativa O i africada
d'aquest so; les africades § de jletxa, cotxe, i z de platja, adjectiu, son consignades
corn a ttch ( flettcha , c6ttche ) i ddj (pladdja , addjectiu3 ), corn si es tractes de di-
versos elements quan, en realitat, hi ha un sol so, i el mateix cal dir de s" i z de
potser i tretze, transcrits per putse i tredze ; els signes c, g, s, x, son presentats corn a
<(unvoiced velars, svoiced velar, ((unvoiced alveolar fricatives i ((unvoiced palatal
fricative)), be que 1'autor mateix no deixi d'indicar tambe llur condicio de sibilant
alveolar, de prepalatal, d'alveolar Sonora i de doble so velar-alveolar, respectiva-
ment. D'altra banda,' el mot rebs no pot posar-se corn a mostra de -b final amb
pronunciacio sorda, puix que la seva grafia correcta es reps. Tampoc no pot
dir-se que ((the object of the diaeresis in this case [damunt i i it quan no formen
diftong amb la vocal precedent] is to denote accented vowcel>, perque hi lra casos
corn agralrnent, satiquer i d'altres en que ni la i ni la u no duen l'accent tonic.
La r de fort no es igual que la de treure i gran, be que aquests tres mots siguin
presentats junts, corn a exemples del so i. Per al so de g (graficament ale atones)
no es usat cap signe especial.

Els capitols dedicats a morfologia son redactats amb justesa i, malgrat llur
brevetat, ofereixen tot 1'essencial. Apuntern, de tota manera, algunes obser-
vacions : Hauria estat millor (pag. 25) de fer constar 1'existencia d'un article

r. Vegeu-ne Ia recensio del Sr. JORDI CARBON-ELL als ER, I, 223-4.
No es comprensible, d'altra banda, per que l'autor exposa a les pigs. r8 i rq

el valor dels fonemes catalans segons el sistema de I'Associacib Fonetica Interna-
cional, si mai no fa us d'aquest dins el llibre i, en canvi, es usat uu sistema insegur
i fluctuant.

3. En el llibre addjectiu , per errada d'iniprenita.
4. Esgldsia en lloc d'esglesia, corn, mes enlla, crdixer per crdixer, es degut,

sens dubte, a error d'impressio.
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personal - en, na -, viu en unes regions, substituit parcialment o totalment

en altres per l'article definit i desaparegut a la resta del domini linguistic. II La

terminacio -ot (pag. 27) en mots com bruixot, abellot, no pot esser qualificada

de pejorativa. II Les pasques (pag. 28) no significa 'Christmas' - que sempre

s'anomena Nadal -, sing que es simplement el plural de Pasqua 'Easter' (ex.: des

pasques dels liltims anys no hail estat gaire alegres))). II Els numerals cent u, cent

dos, nzil cent, cent mil (pag. 36) s'escriuen sense guionet. II En la frase <(Digueu-ho

a ell primer que tot)) (pag. 39), a ell no es el complement directe, sino l'indirecte. II

Seria bo de revisar l'afirmacio que vos es <(less formal although polite)) que voste

(jag. 40). Precisament en les grans solemnitats hom usa exclusivament vbs. II

Es inexacte que quail hi i en s'empren com a pronoms personals (pag. 40) repre-

sentin el complement directe i no disposin de forma per al complement indirecte.

tCal recordar que hi substitueix sempre un li, es a dir, un complement indirecte?

II La llengua literaria prefereix <Li'n donare quatre» a <(N'hi donare quatre> (pa-

gina 41). II Caldria rectificar la redaccio de la pag. 43, puix en la major part d'exem-

ples que hom hi ofereix, en i hi no substitueixen cap complement directe. II En

el capitol dedicat als verbs (pag. 48 ss.), el gerundi es designat sempre, a tort,

com a participi de present. Be que en la primera i segona conjugacions les dues

formes puguin confondre's en catala, en la tercera es distingeixen perfectament

(escrivent i escrivint, bullent i bullint, vivent i vivint, existent i existint, etc.) II La

nota I de la pag. 51 to una redaccio ambigua, puix sembla dollar a entendre que

les formes cant, cantam, cantau, cantds, cantassis, etc., siguin usades a Mallorca

i a Valencia, quan en realitat ho son nomes a les Balears; les formes valencianes

no son registrades. II La frase ((Vaig estar tres anys fora del pals)) (pag. 55) expres-

saria millor la residencia temporal per mitja del verb esser. II La llengua literaria

prefereix ((Quan tornards en parlarem)), ((Els qui vindran jugaran amb mi)) i ((Si

tenia temps vindria a veure't)) a <<Quan tornis...n (pag. 58), eEls qui vinguin...»

i ((Si tingues...)) (pag. 59), respectivament, aixi corn ((Ni to ni jo no el coneixem))

a <(Ni to ni jo el coneixem (pag. 75). II Tula (pag. 73) no es catala.

En aquesta nova edieio de la Introductory Catalan Grammar son mantinguts

el breu resum d'histdria literaria,5 les ben triades mostres de textos antics i moderns

i l'util i suficient (trenta-set pagines a doble columna) glossari catala-angles e

L'antologia, augmentada respecte a la de la primera edicio, compren fragments,

ortograficament uniformats, de catorze escriptors antics,' vint-i-set de moderns

i alguns andnims. Hauria estat preferible, atesa la finalitat del llibre, que horn

5. Anotem : Per als comtes-reis es preferible d'usar Ia numeraci6 catalana : aixi,

Pere IV (pag. 84) no es Pere IV el Conestable, sin6 Pere III el Cerinzonios (com es

citat correctament davant el fragment de la seva crdnica que es donat en l'antologia).

Cal accentuar Rocaberti, Ausias (pag. 86). La data de la naixensa d'Bn Guimera

es 1845 i no 1847. Bntre els moderns escriptors de prosa narrativa no pot esser

oblidat En Pons i Pages.

6. Be que alguns mots - corn acuitar, corallf , encativar , juvenil, llim, mester,

volt or, etc. - deixin de figurar excepcionalnlent en aquest vocabulari, horn hi troba,

en general , el lexic emprat en els fragments reproduits. Alguna de les equivalencies

<lonades hauria pogut esser mes precisa ; p. ex., en ventar, tradult per 'to fan'

i `to give', calia indicar que la segona accepcio correspon nomes a frases com ventar

una bufetada i seuiblants. Valia la pena d'anotar, tambe , que rehear es un mot

castella, per regnar.
7. La inclusio, sense cap mena d'advertencia, d'alguns fragments poetics - de

Ramon Llull, de Jordi de Sant Jordi - escrits intencionalment en occita be que hi
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hagues donat mes importancia, en aquestes pagines, a la prosa que no pas a lapoesia, sobretot en els escriptors moderns. No ha d'esser mai oblidat que algunsdels poetes representats - Verdaguer, Alcover, Maragall, Carver, Riba, Foix,etc. - excel•leixen tant, almenys, en la prosa com en el vers I, aixf mateix,que per a l'estudiant que es debat en l'aprenentatge d'una nova llengua, sem-pre sera mes iltil - i mes facil - d'exercitar-se amb textos correctes i normalsque no pas amb aquells que a les dificultats corrents de gramatica n'afegeixend'altres, com les que ofereix indubtablement tota obra sotmesa a la disciplinadel ritme i de in rima, a la desfiguraci6 semantica provocada per les metaforesi a la inevitable selecci6 d'un vocabulari inusual.
La presentaci6 de la gramatica, coin ja es habitual en les publicacions deThe Dolphin Book, es excel-lent. Una sola cosa hi objectaria : que horn hagifet us, abusivament, de dalt a baix del llibre, del signe 1.1 (il.lusid, etc.), en comptesdel correcte 1.1 (il•lusio).

R. ARAMON i SERRA

EDUARD FONrsrrAssaig d'u,a vocabulari meteorologic catald. Barcelona,
Institut d'Estudis Catalans, 1943. 84 pags. (a Arxius de la Seeei6 de Cicu-cies)), XIV.)

El vocabulari del Dr. Fontserc ve a omplir un buit en la nostra lexicografia,car la part del vocabulari meteorologic internacional que fa refercncia al catalnno ,havia estat encara compilada. L'autor, prevent per refercncia el Meteo-rological Glossary, editat pel Meteorological Office do Londres, i el Lexiquenieteorologique, del general Delcambre, ha construct aquesta obra, quc ellmodestament titula assaig, amb una gran quantitat de materials. Ha deixatde banda les formes que ja havien aparegut amb una definici6 prow exacta alDiccionari general de Pompeu Fabra, els mots registrats en el qual nomes hanestat inclosos quan no hi eren definits amb suficient exactitud des del puntde vista cientific.
L'obra, que va precedida d'un proleg on es fa refercncia a la seva gestaci6,coniprcn dues parts : la primera consisteix en el vocabulari cataln (Pas. ri-70),i la segona, que es un eficas complement de I'anterior, consta d'un vocabulariangles-cataln (pags. 71-77) i tin de frances-cataln (PAPs. 7$-Si), on es donadala traducci6 dell mots que apareixen al Glossary i al Lexique abatis mencionats.El qui fou director del Servei Meteorologic de Catalunya des de la sevafundaci6 fins que fou suprimit l'any 3939 i que es indiscutiblement la primeraautoritat catalana en meteorologia, ha portat a terme aquest treball amb elrigor cientffic que caracteritza tota In seva obra. Aquest vocabulari excellent'es tin exemple a seguir per a la conipilaci6 d'obres seuiblants sobre inatcries

abundin els catalanismes, es confusionaria. Hauria almenys d'liaver estat advertitque xautant, mais, hai, estaig, ganig, en, tai, auig, baisat, desirat, sai, fec, Peire,sauber, vau i moltes d'altres no son paraules catalanes. Per a una nova edici6 acon-sellaria a l'autor que els suprimfs.

r. Incomprensiblement hi apareix el castellamsme ntitja, en floc del mot catalncorrecte initjana.
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