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I)espris d'apuntar les perifrasis verbals formades amb infinitiu o amb
participis i noms verbals, el Sr. Bastardas dedica el penultinl capitol de 1'obra
a les formes nominals del verb, d'entre les quals, com se sap, i'infinitiu
gandeix d'hegemonia en les llengues romaniques : analitza especialment I'in-
finitiu regit per verbs de inovinlent, l'infinitiu sense preposicio coin a subs-
titut del gerundi, l'infinitiu amb picposicio i l'infinitiu regit per prononrs
relatius o interrogatius. Acaba parlant de la pcrdua de valor verbal que expe-
riments el participi de present, i de la seva substitucio per I'ablatiu del
gerundi. L'ultim capitol va dedicat a les conjuneions ; I'autor no pot adduir
cap element non per a esclarir el prublema de I'etimologia de In conjunci6 quc.

En ]a redaccio de la seva tesi el Sr. Bastardas ha utilitzat una serie
impressiouant de cartularis i de textos, dels quals dona la llista en les pri-
meres pagines. Les abundants exemplificacions de cada fenonlen registrat
acusen una elaboracio detinguda i escrupolosa. La bibliografia que ha con-
sultat es vista i completa. El llibrc cs clou atnb un index de paraules estudiades
que, tot i essent poc explicit, oil facilita la consulta. Els defectes materials
son escassos i facils de corregir pel lector ; notenl Ethim. (pig. 14) per F.tivm.,
sino (p.ig. (,,4) per si )io, amatus sit (pig. 135) per amatus sim, CASCUBFRTA
(pig. xxxix) per cASACUBERTA. Les referencies a la nostra llengua presenten
una gran utilitat ; trobem, pero, quc, malgrat Ilur abundancia, podrien esser
encara nres concretes. En parlar de 1'us preposicional do certs substantius (pa-
gines 15-16), corn en la frase orillas el rio, caldria esmentar la ]ocuci6 catalana
analoga riba mar, o be dollar les derivacions DF SuRSUM> dessds (pig. 84),
nF INTUS > dins, An ANTFA > abans (pig. S5), encara que aquests details es
poden inferir lOgicament de 1'exposici6 i dels comentaris de l'autor.

SIiquel Do1,4

Inscripciones hisjanas en.wso, porSEBASTIAN 5IARIN> BIGORRA. Barcelona, Ins-
tituto Antonio de Nebrija - Escuela de Filologia (CSIC), r952. xvI+23,2 pa-
gines+2lams. (o(Publicaciones de la Escuela de Filologia de Barcelona., XI.)

En aquesta obra, fruit de tesi doctoral, son posades a contribuci6 les ins-
cripcions Ilatines hispanes en vers, a fi d'estudiar les alteracions quantitatives
i metriques que s'anaven introduint on les terres d'Hispania ; coin sigui, pero,
que aquestes alteracions estan pregonament relacionades amb anteriors canvis
fonetics i morfologics que en certa manera en foren causa, l'autor s'ha d'ocupar
tambe de les particularitats fonetiques i morfologiques que presentee aquells
textos epigrafics. La perspectiva, dones, de les investigacions del Sr. Marine
to una gran amplitud, I tota ella esta oberta, en les dades de mes relleu, als
dominis de ]a filologia romanica.

L'obra compren tres estudis naturals : el gramatical, el metric i el literari.
Els quatre capitols de 1'estudi preliminar, el gramatical, van dedicats a la
fonetica, a la morfologia, al lexic i a la sintaxi , considerades seinpre a ]a lluin
de les inscripcions metriques. Sota 1'aspecte fonetie es interessant l'analisi de
les vocals, particularment els fenomens de vocalisme relacionats amb la pro-
s6dia. En la ressenya i 1'explicaci6 dels diversos procediments emprats per
a indicar graficament la quantitat vocalica, ]'actor emet una opini6 personal
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quan atribueix l'origen de l'anomenada i longa al nexe de dues ii, semblant a
la geminacio de les vocals, tan frequent en l'epigrafia italica, per a representar
]a quantitat Ilarga. La monoftongacio d'ae en l'epigrafia hispana es remunta
al segle I despres de Crist, pero la data que Carnoy assenyala per a l'alteraci6
de ]a quantitat Ilarga, generalment admesa per a 1'e resultant del diftong,
ha d'esser avangada un se-le, puix que nomes fins al segle ii es pot reconeixer
aquella quantitat examinant la persistencia en l'us de la grafia ae i el seu
valor prosodic ; la monoftongacio d'oe i la seva reduccio a e degue esser un fet
en la pronuncia hispana vulgar a la segona meitat del segle i despres de Crist.
1)'altres apartats d'aquesta primera part del primer capitol es refereixen als
canvis d'i per e i We per i, als canvis d'o per u i d'u per o, a 1'epentesi vocalica,
a ]a protesi d'i davant s liquida. Entre les alteracions vocaliques que no in-
flueixen la prosodia, cal assenyalar 1'oscillaci6 entre i i u davant labial.
Com a fenomens de consonantisme relacionats amb la prosodia, son subrat-
Ilades la debilitacio i perdua de la -tit i la simplificacio dels grups consonantics ;
coin a alteracions consonantiques sense infiuencia en la prosodia notem la
confusio de b i u, la vacillacio entre -d i -t i la perdua de l'oclusio.

El capitol segilent es dedicat a la morfologia. Son recordats primer els
arcaismes de 1'epigrafia hispana, aiguns d'ells purament grafics ; d'altres,
morfologics ; despres, les fluctuations en 1'6s de les formes dobles, de vegades
afectades per ]a nretrica ; d'altres, com els dialectalismes octubres (cf. cat. ant.
uutubre, cast. ant. ochubre, port. outubre) i octuginta, Mures d'aquesta in-
flucncia ; certes formes son degudes a 1'evoluci6 del .llatf vulgar, en el qual
son nombroses les alteracions en la flexio verbal i - no tant - en la nominal
i abunden les confusions en el genere gramatical.

L'estudi del lexic, que va al capitol tercer, no ofereix gairebe observacions
d'especial interes en les inscripcions nretriques d'Hispania. Com a barbarismes,
el Sr. Marine recorda nomes els discutits vocables disice i parami, aquest sens
dubte toponimic ; entre els neologismes esmenta les paraules compostes, en-
cunyades sobre models classics, i les paraules derivades, abundoses en les
inscripcions poetiques cristianes. Ja son frequents aleshores els canvis de sig-
nificat ; entre els canvis semantics 1'autor analitza el sentit mes ample o
menys precis dels pronoms i dels adjectius pronominals i el dels comparatius,
sovint analegs als positius, o tambe, per contra, el significat restringit o espe-
cialitzat de certs vocables classics, com sanctus (= diuus ), productores (=pa-
rentes ), pastor (= sacerdos ) ; d'altres alteracions semantiques son degudes a
confusio de caracter fonetic o morfologic, corn l'us de quisque per quisquis
o quicumque, de quo per ubi, de -ue per -que. L'indole poetica del llenguatge
cs tambe causa d'una altra mena de canvis, sovint perifrastics, que tendeixen
it eliminar la forcada monotonia en el lexic de l'epigrafia funeraria.

El resum de la doctrina sintactica es feta amb molta discrecio al capitol
quart. La primera part correspon a les categories gramaticals : el cas, com
es logic, gaudeix de major extensio ; tambe s'hi estudien les expressions de
hoc i de temps. Segueixen les categories verbals, amb I'analisi del nombre,
de les persones i de les veus ; 1'estudi de l'us epigrafic del temps revesteix
un interes especial i es desenrotlla comparant-lo sempre amb les normes de
la gramatica classica. En les orations , la juxtaposicio es molt frequent ; en
els dominis de la subordinacio son de notar l'us de I'indicatiu en les interro-
gatives indirectes i 1'extensi6 de I'infinitiu amb valor final, que ba perdurat
en algunes ]lengues romaniques , o com a complement d'adjectius.

297

38



6IIQUEL. DOLC

I 'a^ttuli de la nnetrica es fonantcntal en aquesta obra. Hi sun dedicat,; aixi
inateix quatre capitols : els v, vi, vii i viii. El primer Wells, el de la prosodia,
es basic per a con-ixer cis problemes connectats amb l'origen de la prosodia
accentual. Abans son ressenyades diverses particularitats ell Ia metrica quanti-
tativa de 1'epigrafia itispana : fenonens peculiars de ]a prosodia arcaica, fe-
nomens adunesos pels poetes classics i, d'una nnanera especial, fenomens im-
prupis de ]a prosodia classica, entre eis quals sobresurten 1'allargament de les
vocals tuniqucs i I'abreujannent de les atones. Aixi s'enruna a poc a poc el
sistenia quantitatiu, tradicional en la prosodia del llati, i neix la nova prosodia,
]'accentual, que mereix un llarg i profund examen del Sr. Marine, tocant a
I'Opoca i al hoc en que contenca i als motius que l'ocasionaren. En analitzar
]a metrica de Commodia passa revista als sistemes suggerits per Havet, Cornu,
Li2tzmann, Nicolau, i prova, encara, d'esbossar una nova hipotesi ; tot segnit
ressenya breument les particularitats prosodiques de ]a versificaciG accentual.

En cls tres capitols segilents son examinats els diversos metres de les
inscripcions hispanes : els metres binaris -iambics i trocaics - i els ternaris
- anapestics, dactilics, distics elegiacs -. S'especifiquen Burs varietats i liar
distribuciu local, amb les particularitats mctriques i prosodiqucs. A la pro-
vincia tarraconesa es manifesta un gust especial per al vers trocaic. Els epitafis
en lnexametres sun escassos en ]'epigrafia pagana, en la qual es nnes frequent
el distic : aquest, en canvi, cs desplacat per l'hexametre o pcl seu derivat, el
rhl'thmns, en 1'epigrafia cristiana. En 1'6ltim capitol de la metrica, el \,Iu,
el Sr. Marine esmenta d'altres metres i procediments en l'epigrafia hispana
i'hendecasillab, els commata, l'alliteracio, la rima. Hauriem desitjat, pero, que
fos mes extens i precis en l'examen dels versos lleonins, corn a probable
introduccio a la metrica inoderna.

Dos capitols, curts, per() ben constructs, el ix i el x, componen l'ultim
estudi, el literari : el primer es dedicat al contingut, es a dir, als gi neres
de la poesia epigrafica ; el segon, a 1'expressi6. En aquest sun registrats els
elements expressius de les inscripcions mctriques presos de Burs fonts i aquclls
altres propis de 1'estil epigrafic, coin son la concisio, l'agudesa, les ficcions
i les fornnules o clixes.

L'obra es tanca amb un apcndix, en el qual es duna, en primer lloc, una
scrie de catorze inscripcions mctriques hispanes d'aparicio recent, no incloses
encara en les colleccions epigrafiques : Ihir descripciu es detallada ; en la inter-
pretaciu el Sr. marine exposa diversos punts de vista originals i rectifica
opinions anteriors. Conn a final de I'apcndix van quatre inscripcions, publicadcs
per Hubner o per Mn. J. Vives, al text de les quals es proposen alguncs
modificacions.

El Ilibre cs escrit ainb molta cura ; I'analisi dell fcnunnens estudiats
en I'epigrafia metrica hispana den esser exhaustiva. Molts dels punts tractats
seran tin precius element de treball per al romanista. Cal advertir, pero, que
en el sell conjunt I'obra es fa dificil de nnanejar : les exemplifieacions soviet
no sun transcrites, i l'autor s'acontcnta amb donar-ne Ia referOncia. Per aixu
cal tenir sempre a la ma les principals colleccions epigrafiques : el segon
voluni del C.L.L. de Hubner amb el seta suplement, els Carmina latina epi-
graphica de Bucheler amb el suplement de Lommatzsch, les Inscriptiones latinae
christiapiae ueteres de Diehl i les Inscripciones cristianas de la Espana romana

y visi,^oda de Vives. Hi trobenn a faltar un index detallat de nnatcrics. Si .se'w
permet de fer altres observacions, n'apuntarO quatre que cm sennblen impor-
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tarts. Potser convindria advertir que la paraula paranlus (pag. 71), tot i
l'origen indigena d'aquest mot no llati, que ha perdurat a traves d'aquesta
llengua fins als nostres dies, es nogensmenys indoeuropea ( cf. scr. paranld-).1
Ens estranya que en tractar de la monoftongacio d'ae (pag. 1o ss.), l'autor
no esmenti els treballs d'E. G. Sillier i WE. H. Sturtevant. Per als versos
llconins (pag. 182), al costat de l'obra de Descroix, cal tenir en compte els
treballs de K. Strecker, W. Meyer, L. Traube i, encara, el llibre centenari
WE. du Meril. l^,s inexacte (pag. 177) que les compositions d'assumpte sepulcral
de Marcial siguin redactades en hendecas]llabs : aquest metre 6s mes aviat rar
er les peces funeraries del poeta (exs. : V 37, VI 28), que les redacta normal-
ment en distics elegiacs (exs. : 188, V 34, VI aS i 52, VII 96, IX 30, X 50, XI 91).

Miquel Doi.S:

FICRNANDO LAZARO CARRETER : Las ideas li11guisticas en Espana durante el

siglo X VIII. Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1949. 294 lags.
(RFE, Anejo XLVIII.)

El Prof. Fernando LAzaro Carreter ens ofereix, en tres parts, una visi6
molt exacta i Ininuciosa del panorama que presenta Espanya, a] segle xviii,
des d'un punt de vista linguistic : la primera part es refereix als problemes
generals del llenguatge, ]a segona ens parla de ]a lluita que ha-u6 de sostenir
1'espanyol amb el llati per a imposar-se, i ]a tercera es un estudi de la situaci6
del primer durant 1'esmentat segle.

El Ilibre comensa amb el capitol aOrigen y naturaleza del signo hablado,,
que conte una explicacio detallada de la situacio general dels problemes
linguistics teorics despres del Renaixement i una adequada relacio amb les
idees filosofiques modernes. L'autor remarca la importancia que hom ha atorgat
sempre als problemes del llenguatge i la transcendencia de les positions plato-
nica i aristotclica sobre la relacio entre signe i cosa significada a traves dels
segles. El Cristianisme planteja i dona soluci6 al problema de l'origen, pero
admnet les dues actituds esmentades quant a la natura del llenguatgge. El pro-
blema dels universals, tan debatut durant l'Edat Mitjana, apareix, natu-
ralment, en estreta connexio amb aquestes preocupacions. f,,s sabut que ]a
solucio nominalista fou recollida per Locke i exagerada per Condillac. Hom des-
taca, dins el Renaixement espanyol, la figura de Francisco Sanchez de las
Brozas, que exerci una influencia tan gran fora del seu pals. El Brocense,
com subratlla el Sr. Lazaro, aspira a establir una correlacio entre gramatica
i logica, amb la qual cosa s'anticipa a la profunda preocupacio que suscita
aquesta giicstio mes endavant a Europa. La posicio platonica s'aferma amb
el Renaixement, be que no elimina del tot l'aristotelica. A finals del se-le xvii,
la filosofia cartesiana trionifa plenament. El llenguatge, amb ]a filosofia de
le- 11unls, s'explica coin una invencio progressiva. Locke, Leibniz i Condillac
pressuposen en 1'home ]a facultat de classificar les cosec en generes i espccies

i. Veg. A. TOVAR, Estudios sobre las prinlitivas lenguas hispdnicas (Buenos
Aires 1049), 196, n. i.
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