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de les estrofes 321-773, quc sun, deixant de bandy algunes allusions epigrafiques
i els Annals Toledans, el primer text castella conegut del famos terra d'Alexan-
dre, tan fecund en les literatures medicvals.

I,'any 1938, Ruth Ingeborg Moll havia intentat per prilnera vegada, he
que fragmentariament, 1'edici6 cr]tica del Libro de Alexandre.' Ara, el pro-
fessor Alarcos torna a intentar-ho, tanibe fragmentarianlent. Pren coin a base
la Ilico del ms. 1', pero accepta les bones lectures del ins. () i introdueix algunes
esmenes, que s6n alguua Vegada discutibles. Abans de I'edicio tasca un perfil
del passatge amb 1'exiposici6 de l'argument, 1'estructuraci6 d'un brew panorama
de ]a llegencla de Troia en la literatura espanyola i 1'estudi detingut de Its fonts.

El treball del Sr. Alarcon resulta tipograficameut una mica confus, puix
que ]'us de rodones, cursives i cometes dificulta la cumoda i rapida inter-
pretacio del text. Joaquim DIcu,As

(:USTAV SIEBENMANN : ('ber Sprache and Stil im Lazarillo de 7'ormes. Bern,

A. Francke A. G. Verlag, 1953. XI + 114 gags. (R11, X1,III.)

Afortunadament, els darrers anys assenvalen un interes deis nostres lin-

giiistes o deis hispanistes envers els temes de sintaxi, tasca que es feia tan

urgent. Entre ells hem de comptar aquest llibre del Sr. Siebemnann, un fragment

del qual constitui la dissertaci(S de l'autor, el 1953, a la Universitat de Zuric,

i que, en ]a seva totalitat i en ]a seva intencio, respon a l'orientacio creixent

del-, estudis universitaris zuriquesos cap als temes hispanics, per obra del

Prof. Arnald Steiger, actual director del Seminari Romanic d'aquella Universitat.

En el cas concret del teina estudiat - F1 La_arillo de Tonnes - era nles

remarcable ]a urgencia que deism, per tal corn es d'una frase en que es barregeu

la Ilengua viva popular i les preocupacions estetiques renaixentistes. Per aixu

Ii donem amb gust ]a benvinguda : ja es prou explicit que els diversos editors

del text o els historiadors generals de ]a literatura s'haguessin hagut do

resignar a dir vaguetats en parlar de la Ilengua del La:arillo, i el Sr. Siebenmann

recall aquests judicis a les pags. 2-4 del sell llihre. Els propOsits de 1'autor son,

coax es despren del nlateix titol del llibre, dos : l'estudi sintactic, comparant

els aspectes diacronics i sincrOnics i prescindint explicitament do les formes

gramaticals i del lcxic, i 1'estudi dels procediments estilistics, violent sobretot

establir cl valor expreSSin de cada fet linguistic, mss que no pas la seva des-

cripci6. Quant al metodc, el Sr. Siebenmann aspira a coordinar la investigaci6

sintactica i I'estilistica, a la goal horn arriba des de la primera ; subscriu el
postulat de Spitzer : la sintaxi mira mes tort ]a comunicaci6 ; I'estilistica,

I'expressio en e] llenguatgc.
El Ilibre conte les indispensables indications hibliografiques i un util index

de materies. Na trobem prow completa la bibliografia : creicnl quc Ili nlanquen

bon nombre de gramatiques castellanes (pensenl nonlNes en les de Vicente Salvi,

Rafael Seco, Amado Alonso i Pedro Ilenriquez-Ureva, Salvador Fernandez

Ramirez, i la hist6rica de V. Garcia de Diego), quc calia citar, tint perquc

aixi esdevenia mes arrodonida la llista, corn perque 1'autor Ili podia haver trobat

algun punt de vista utilitzable. Tambe podia ]laver consultat amb fruit le-';

1. RUTH INGE'BORG I\Gn,I,, Beitra,gc zit ciner kritischen .lasgabe des altsparnisehen

I.ibro de Alexandre (Wiirzburg 1938).
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valuoses aportacions a la sintaxi de Sommer, Kany, Keniston (d'aquest darrer

pensenl en Spanish Syntax List, no pas en l'obra sobre el segle XVI casteJlla,

ja esnlentada per Siebenniann), de Criado de A7al, o les de llati tarda (de

Lofstedt, o Norberg, etc.).
1,'obra de Siebenniann consta de sis capitols, sis mostres del que pot

donar de si el sell ntetode de treball. Coin el titol ja indica, es tracta d'una apor-

taci6 sabre la llengua i l'estil del Lazarillo, no pas d'un estudi complet de tots

cis seas aspectes. Aquests sis tractadets ens ofereixen altres tantes perspectives,

certaulent illimitades, del que bout pot pouar en textos coin el Lazarillo.

El primer capitol, «sobre la conjuncib quen, ocupa les pags. 6-22. En parlar

del que causal recull la discussi6 sobre la classificaci6 de les causals (coordinades

u subordinades). 1Es curios el metode que empra 1'autor, reiterat ben sovint en

el transcurs del Ilibre, per a definir en cada •cas el valor de que : comparar la

manera coin ha estat traduit, al frances (traducci6 d' A. Morel-Fatio, de 1686)

i a 1'alemany (traducci6 d'A. Steiger, encara in•edita). Aquesta es, doncs, una

bona pinta : les dues versions coincideixen gairebe sempre -- si el frances din

car, l'aleniany din dean (coordinades) ; si el frances diu parce que, 1'alemany

diu weil o da (subordinades) - i aixi permeten d'establir que la classificaci6

correcta del que, en cada cas, es simplement un punt de la interpretaci6 del text,

i, it mes (i aixo es, important), que la conjuncib de subordinaci6 es menys fre-

quent que ]a de coordinaci6 : aquesta constatacio esta intimament relacionada

amb el fet de l'aparici6 tardana de la subordinaci6 en les llengiies, i es un

exemple de coin els habits sintactics primitius duren a traves del temps. I,'es-

mentada resistencia de la subordinacio es palesa en el quadre de la pag. 12,

on s6n comparades estadistiques d'usos de les particules que i d'altres, diacronics

((I'Alfons el Savi a comensos del segle xvi) i sineronics (tots del segle xvi, &poca

del Lazarillo). I semblantment son analitzats els altres easos de que.

I semblantment ho s6n els altres tipus sintactics i estilistics •escollits per

1'autor en la resta del 4libre, dels quals no podrem dir ?a gaire Cosa mes (la

mostra que acabem d'analitzar amb mes de calma ja diu prou clar l'interes

del Ilibre). El segon capitol estudia ]a collocaci6 del pronom aton (pags. 23-56)

tenint en conlpte l'ordre antic i el modern, les parts en que es divideixen les

frases segons l'accent d'intensitat de tot el grup, amb les formes verbals

simples, amb les compostes i amb les no personals ( infinitiu , gerundi i parti-

cipi). En l'analisi diacr6nica d'aquest capitol 1'autor estableix tanibe un grafic

(pag. 52) que ens demostra que el Lazarillo assenyala en general el moment

de l'aband6 de molts usos medievals. El capitol tercer (pags. 57-63) tracta de

les perifrasis verbals i de l'expressi6 de 1'aspecte corresponent (progressin,

duratiu, perfectiu). El capitol quart (pags. 64-79) estudia tin dels trets mes

tipics de la llengua del Lazarillo : «amb un minim de mitjans linguistics es

expressat un maxim de contingut», a traves de diversos procediments granla-

ticals. El capItoT cinque (pags. So-98) tracta dels procediments expressius ( alli-

teracio, rimes internes, paronomasia, ritme, bimembracio , dualisme ), que taut

pesen en el Lazarillo. Finalment, el capitol sise (pags. 9.9-ITO) dona un cop

d'ull a ]a Erase en el sell conjunt : 1'asindeton, ]a polisindeton - -.und-und-Stils-,

la segmentaci6, clausules llargues.

En felicitar el Sr. Siebenmann per la seva notable aportaci6 a la sintaxi

i a l'estilistica castellanes , no podem estar-nos de desitjar-li perseveransa en

aquests temes, tan inancats d'atenci6, que ell sap espremer amb nova mestria.
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