
MANUALS AMERICANS RECENTS

DE LINGUISTICA ROMANICA

La fragmentacio lingufst.ica i polftica d'Europa ha tingut, crec, almenys una

consequencia positiva: 1'abundancia d 'introduccions a la filologia romanica. Mentre

a les universitats la histbria literaria es ensenyada molt sovint per emigrants en la

llengua de la literatura en questib , la filologia es dictada generalment en la llengua

del pals. Despres d'alguns anys de cursos, el catedratic romanista es temptat de

convertir les seves notes en un manual . Els paisos de llengua alemanya, be que

fan mes us que els altres de textos en la llengua estudiada, han prodult sobretot

gramatiques comparatives, diccionaris histbrics i bibliografies critiques (Diez, KOrting,

Meyer-Lubke, Zauner, Lausberg, Wartburg, Kuhn, Rohlfs, Baldinger , etc.). Franca,

no tan interessada en horitzons amplis, s'acontenta i segueix acontentant-se amb

reedicions del Bourciez ( les coses canviaran potser amb els Ilibres del lienguadocia

Bec); Espanya, amb Cants de retards en estudiar la prbpia petita Romania de la

Peninsula, tradueix la produccio forastera; Italia ha produit els manuals de Monte-

verdi, Battaglia, Tagliavini i Varvaro , Romania el de Jordan, Holanda el de Vidos

i Hongria el de Tamas.
A Anglaterra aparegue el 1960 el llibre The Romance Languages de W. D. El-

cock (-f- 1960) dins la serie ((The Great Languages)) de l'editorial Faber & Faber de

Londres. El fet que aquest manual d'estil traditional i pot entusiasmador hagi estat

reeditat amb solament pocs canvis el 1975' fa evident que no hi ha encara res

de millor per a reemplacar-lo. D'altra banda, la historia de la linguistica romanica

de lordan del 1932 ja fou tradu-ida a Tangles el 1937 per John Orr (-j- 1966) amb su-

plements propis. El 1970 la professora Rebecca Posner - de la Universitat de

York, perb amb temporades frequents als Estats Units- revisa i reedita la Intro-

duction to Romance Linguistics: Its Schools and Scholars, i hi afegi (pags. 393-579)

un apendix substancios sobre els darrers trenta anys de recerques.2 Posner mateixa,

durant la seva estada a Ghana (circumstancia que ens recorda Auerbach a Is-

1. Nova introduccio ( pags . 17-27) i bibliografia analitica ( pags . 501-510) per j. N. GREEN,

de la Universitat de York. Pag. 17, nota 1, la Ilista de les recensions de les quatre editions

de I'obra original de 1960, 1961, 1964 i 1967.
2. Recensi6, personal i favorable, de YAKOV MALKIE L en RPh 25 (1971), 216-224, amb

el titol provocatiu de A Straightforward Report on the Latest Crisis in Romance Philology.

Posner resumeix la historia del IORDAN - ORR, pags . 404 i ss., amb Ilista de les recensions-
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2 CURT I. WITTLIN

tanbul3 i W. Bal al Congo) escrivf un Ilibre de butxaca The Romance Languages:

A Linguistic Introduction, publicat el 1966 a Garden City, Nova York, edicio ara

esgotada (no hi haura nova edicio). Si en general els filolegs acolliren aquesta obra

popular mes aviat amb miraments,4 almenys Malkiel hi veia el bon cami per a

guanyar, per fi, un auditori mes ampli per a la romanistica en els campus univer-

sitaris americans. I si hi ha una persona als Estats Units que tots els romanistes

del continent son unanimes a considerar el maxim representant de la romanistica

americana, es el professor poliglot de Berkeley. Pero Malkiel, que tan clarament

veu els elements psicoli gics, socials i personals (i de politica universitaria) en el

desenvolupament de la disciplina de la romanistica tant a Europa-5 com a 1'America

llatina,6 no to ni les ganes ni el temps d'assumir encara mes el paper de guiador dels

romanistes americans en el llarg i tortuos cami d'establir cursos de filologia ro-

manica. El 1946 - un any abans de fundar la famosa i florent revista vRomance

Philology»7- fou el principal animador en la fundacio de la seccio de Compa-

rative Romance Linguistics>> de la prestigiosa Modern Language Association, que

el 1951 comenca a publicar un butlletf policopiat (amb una contribucio de loan

Corominas). D'una manera igualment activa participa en els Linguistic Symposia

on Romance Linguistics que es reuneixen anualment des del 1972 i en la Berkeley

Convocation of Romance Philologists des del 1974. Nogensmenys, observant Ics

publicacions que resulten d'aqucstes reunions, tine la impressio que els professors

participants creuen veure el millor futur per a la disciplina en la direccio de la

linguistica teoretica i abstracta - cientifica, ens diran - i, doncs, el seu futur

professional en els departaments de lingufstica i ja no en els camps tradicionals de

]a filologia dins les seccions de llengues i literatures.

Creient que ]a vella filologia, l'estudi de la historia de ]a cultura a traves de
la paraula parlada i escrita, sera mes capac d'atraure un gran nombre d'estudiants
de primer o segon any - 6nica manera de garantir la continuitat d'un curs uni-
versitari - es forma el 1969 el Pedagogical Seminar for Romance Philology, amb
reunions durant els congressos anuals de la MLA. Cal esperar que el gran projecte
de l'associacio, el de preparar un «Model Textbook>> de filologia romanica -6s
a dir l'agrupament dels materials, mapes, textos, exercicis, examens, etc., necessaris
durant tot un any academic -, es realitzara abans no s'acabi l'entusiasme dels
coHaboradors i dels eventuals utilitzadors.

3. La seva Introduction aux etudes de philologie romane, L, ed. 1949, 3.a ed. Frankfurt
1965, fou traduida a Tangles amb el titol Introduction to Romance Language and Literature
(Nova York 1961).

4. Vegeu les recensions en RPh 22 (1966), 365 i ss.; <<Language>> 44 (1968), pagi-
nes 621-625; <<Linguistics>> 42 (1968), 129-133; MLR 63 (1968), 98 i s.; <<French Studies>> 23
(1969), 211-213; FMLS 5 (1969), 180-191.

5. Vegeu el seu panorama Comparative Romance Linguistics en el vol. 9, 2 de la scrie
gegantina Current Trends in Linguistics„ dedicat a Linguistics in Western Europe, editat per
Th. A. SEBEOK (The Hague 1972), 835-869, amb notes en lletra petita fins a la pag. 925.
En el vol. 9, 1 de la CTL, pags . 835-925 la contribucio seva sobre General Diachronic Lin-
guistics . Qui no pugui llegir Malkiel en angles pods aprofitar-se de la Scelta di Saggi, tra-
duccio italiana de nou treballs seus, editada a Florencia el 1970.

6. Linguistics and Philology in Spanish America (A Survey 1925-1970), Manua Lin-
guarum , Series Minor», vol. 97 (The Hague 1972), amb un suplement sobre 1970-1972. l.a
primera versio, titulada Hispanic Philology, aparegue als Current Trends citats, vol. 4 (1968),
158-228.

7. Vegeu ara A Bibliographic Index to Romance Philology I-XXV (Berkeley 1974),
amb un prbleg de MAI.KIEL, pags. VII-XIII.
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MANUALS AMERICANS RECENTS 3

Encara es masse aviat per a apreciar l'impacte que han fet sobre aquest am-

bicibs projecte quatre publications recents , que tot professor estudiara per tal de

veure si les pot incorporar en els seus cursos i si poden servir-li de model positiu

o bb d'exemple del que caldra evitar . Passem ara tambe nosaltres a fullejar els

Ilibres en questib.
El primer no ens entretindra gaire . Els critics8 de ]a monografia de Henry

Mendeloff,9 A Manual of Comparative Romance Linguistics: Phonology and Mor-

phology (The Catholic University of America Press, Washington D. C. 1969, xtv + 123

pagines), foren unanimes a rebutjar-la, desorientats pel que fa a la seva intencib,

Iloc entre les escoles lingiifstiques , formaci6 de l'autor, etc. Mendeloff, de la Uni-

versitat de Maryland, animat per ('emigrant alemany Helmut Hatzfeld, ja molt gran,

s'aprofita de l'ambient conservador de la seva alma mater, la Universitat Catblica

d'America - unica que encara imprimeix les tesis dels seus doctors - per a pu-

blicar un treball seu, tot i que es troba aillat dels corrents linguistics tant d'Ame-

rica com d'Europa. En la peg. v del seu prefaci, I'autor ens diu simplement que

vol presentar ven angles, clarament i breument, un compendi de la informaci6 mes

fidedigna sobre 1'evoluci6 estructural de les llengiies romaniques». Continua dient

que, evitant «tota polemica i seguint les conclusions dels millors especialistes»,

es limita a «refinar, reestructurar i revisar» materials de segona ma, sempre tenint

present el propbsit del llibre - propbsit que malauradament no aclareix en cap (loc.

En la primera part del llibre (pegs . 4-31) son descrits, sense cap nota i sense fer

us de llistes o de taules sinbptiques, els canvis fonolbgics de les vocals i conso-
nants del llatf vulgar en gaHo-romanic (fr. estandard i provene al; aquest ultim,
segons diu en el prefaci, en la forma que to com a llengua nacional !), ibero-romanic,
reto-romanic (sempre surselva, probablement segons el Handbuch de Gartner), ftalo-ro-
manic (tosca literari; el sard, crec, segons Wagner), balcano-romanic (romanes). En la
segona part (pegs. 32-96), sempre segons el mateix procediment, hom descriu els desen-
volupaments morfolbgics en la flexi6 de substantius, verbs, pronoms, articles, adjec-
tius, adverbis i numerals. Vist que Mendeloff no fa sin6 resumir el que hom diu
ja en tantes gramatiques histbriques - seguint criteris de seleccio mai no explicats -
no val la pena, crec, d'analitzar amb lupa aquest centenar de planes atapeides
per trobar-hi inconsistencies, omissions, malentesos , errors, etc. Nomes els estudiants
forcats a llegir el llibre en sofriran; perb, a part de l'autor mateix, crec que ben
pocs professors l'usaran en llurs cursos. Fins i tot si el que hi es dit es correcte,
dir-ho d'aquesta manera no atraura, de segur, molts alumnes ni guanyara amics
per a la romanistica.

El que mes interessara el lector es, potser, l'apendix A (pegs. 97-104) on son
transcrits passatges bfblics (a part de dues excepcions, tots sobre el fill prbdig)
en fr. i prov. antic i actual (sense mai indicar les fonts), cast., cat., retic, it., sard
i romanes. L'apendix B (pegs. 105-111) es un glossari d'un centenar de termes
linguistics. La Bibliografia (pegs. 112-118) que precedeix l'index final inclou tambe
les revistes especialitzades. Quant al catala hi son indicades les gramatiques histb-
riques de Griera, Badia, Moll i - gran misteri! - de V. Garcia de Diego,10 la

8. Vegeu per ex. «Orbis*, 19 (1970), 241-243, i ZRPh, 87 (1971), pegs . 131-134 (de
Baldinger).

9. Sorpren aquesta insistencia en el titol academic a ]a portada del Ilibre. Mendeloff,
nascut a Nova York el 1917, aconsegui el grau de doctor de la Universitat Catblica de
Washington el 1960.

10. La data de 1961 fa pensar que es tracta de ]a segona edicid de ]a seva Gramdtica
hist6rica espanola.
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4 CURT J. WITTLIN

Catalan Grammar de loan Gili, els textos medievals de Russell-Gobbett ( aixi, en

lloc de Gebbett), la Bibliograjia de Griera del 1947, la vella edicio del 1954 d'El

que s'ha de saber... de Corominas, i el Ilibre del 1925 de Meyer-Lubke, el titol del

qual es abreujat en Das Katalanische. I aixi es tot.

El segon llibre de que parlarem aci to molt en comb amb el primer. Es tracta

de D. L. Canfield i 1. C. Davis,11 An Introduction to Romance Linguistics (Southern

Illinois University Press, Carbondale & Edwardsville, 1975, xxvi + 201 pags.). En el

prefaci, d'una sola pagina, els autors - que es van doctorar ambdos a trenta-un

anys el 1934 i el 1936- presenten llur Ilibre corn a <<fruit de molts anys d'ensenyar

la filologia i lingiiistica romanicaa. Amb ell volen vomplir un buit de llarga durada.

empitjorat pel fet que son exhaurits els manuals de Posner, Boyd-Bowman i Paton*.12

Canfield i Davis anuncien despres que prestaran una especial atencio als dialectes

reto-romanics, vist que encara s'han estudiat poc. Abruptament afegeixen que tambe

fa molta falta <<a grammar of Sardo ... that highly important but neglected language*.

Sembla que parlen del sard, el qual, pero, en tota la resta del Ilibre, anomenen

«Sardinian» («Sardo» no consta a ('index). Un glossari (pags. xv-xxvl) de mes de

dues-centes definitions de termes lingiiistics13 precedeix el text. El primer capitol

mostra la necessitat d'una grafia fonetica amb 1'exemple humoristic de la pronun-

ciacio dels mots anglesos plough, through, though, tough, cough, hiccough (on -ough

es pronuncia ou, u 0,A f, 4f, /gyp; hom podria afegir el nom McCullough que ter-

mina en a) i introdueix conceptes de la fonologia. El segon passa revista, amb mapes,

a les llengiies romaniques en el mon d'avui. Despres (pags. 17-125), s'explica, amb

figures, Ilistes i exemples sinbptics, la fonologia historica. S'addueixen formes de I'it.,

sard, romans, cast., port., cat., prov., fr., retic, sempre en la forma estdndard en ]a

grafia oficial, amb algunes referencies a dialectes en les notes. El capitol de fonetica

acaba amb apartats14 sobre «canvis esporadics» corn aferesi, assimilacio, dissimilacio,

metatesi, etc., i sobre <<Latin Cases, Gender, etc.)), on 1'vetc.» sembla referir-se a les

llistes d'exemples de canvis semantics,15 de diminutius i augmentatius, i d'altres coses

que encara hi havia al calaix de sastre dels autors. El capitol dedicat a la morfo-

logia i sintaxi (pags. 126-149) es molt mes breu - massa breu, diria jo -, amb

apartats sobre els articles i els pronoms, les innovations en el sistema verbal romanic

(auxiliars, subjuntiu, construccions d'infinitius) i poc mes.
A les pagines 154-180 son transcrites mostres comparatives de les llengiies ro-

maniques modernes: frases del tipus <<La chemise de mon frere» en tres idiomes,

proverbis anglesos en tres o quatre, extrets d'alguns textos literaris16 i de diaris

romanesos, la famosa Chevre... de Daudet en quatre dialectes reto-romanics, el

11. En la portada es escrit amb totes les Iletres el segon nom de pila de cada autor:

«D. Lincoln Canfield* i «l. Cary Davis*. No es tan sols el sistema hispanic de norns el que

produeix maldecaps als bibliotecaris estrangers!
12. Em sembla poc probable que molts professors fossin igualment dependents del From

Latin to Romance in Sound Charts (Calamazzo 1954) del segon, i del Manuel d'ancieft

francais (Londres 1933) del tercer autor enyorat.
13. I de noms de Ilengues; quant al catal a horn hi diu que ono es on dialecte do

1'espanyol*. 1

14. Alguns van seguits d'exercicis practics . Per que n'hi ha tan solament en aques-

ta part?

15. Per ex. aPOLLU. ' animal jove' . .. cat. poll, - <<chicken, young bee». Pero no es

tracta d'una 'abella Jove' sing d'una 'larva'».
16. Sense referencies a edicions : la Vida de «Guirautz de Bornelh» es introduida

simplement amb «Provenral». El catal a hi es representat per les tretze ratlies sobre La Na-
cionalitat Catalana de Prat de la Riba.
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MANUALS AMERICANS RECENTS 5

salm 23 en onze traduccions romaniques,17 passatges biblics en dialectes sards, et-

cetera, i mai cap nota sobre les discrepancies entre ortografia i pronunciacit. La
Bibliografia selecta (pags. 181-199), segons el prefaci «mes aviat extensa» per a per-

metre als estudiants de continuar ells mateixos 1'estudi de la romanistica, el «millor
de tots els mons possibleso, to apartats per a cada liengua, sempre separant <<diccio-
narisn de «gramatiques histbriques i textos*. Pero aquesta proliferacio bibliografica

no fara sing despistar 1'estudiant, ja que no es analitica. Quant al catala, per exem-

pie, indiquen els diccionaris de Torrellas, Balari, Escrig, Fabra, Labernia, Valles i

Sanelo.18 El DCVB hi es mencionat dues vegades: sota el nom d'Alcover com si es
tractes d'un sol volum del 1935, i sota el de Moll, amb la data de 1961-1962. Hi ha
mes sorpreses en 1'apartat dedicat a «gramatiques histbriques* perque hi trobem
referencies a Ballot y Torres, Capdevila (<<Coms'ha [sic! I d'escriure una Carta en ca-
tald»), Crowley, Estorch y Sigues [sic!], Llobera, Marva, Moll (Els llinatges... i
la Gram. normativa per a as dels escriptors balearics [sic!]), Montsia, etc., a mes
de I'entrada enigmatica «Griera, A. Divisi6n dialectal de la lengua catalana . Biblio-
teca de autotes [sic!] Espanoles 37. N.p. (= no place, 'sense lloc'), 19610. Em sembla
obvi, doncs, que els autors van posar moltes coses en llur bibliografia que no han
vist mai, potser per a «epater les bourgeois)), pero segurament no per a ajudar els
estudiants.19

El Manual dels dos professors d'Illinois es forca millor que el de Mendeloff,
i potser si que es pot recomanar als alumnes de cursos de romanistica. Pero aixo
ho faran tan sols els professors que encara s'adhereixen al metode tradicional de
presentar la fonetica histbrica del tipus neogramatic: un fonema darrera l'altre - ac-
centuat, no accentuat, inicial, final, etc., etc. - amb exemples i mes exemples, inter-
rompent la monotonia amb alguna historieta etimolbgica. I comparar traduccions
de passatges biblics en dialectes que probablement per aquf ningti no sap com es
pronuncien correctament, tampoc no es mes interessant. Si donem a 1'estudiant d'avui
la impressib que la romanistica es redueix a exercicis mentals amb formules abs-
tractes, hom dira que mes li val de fer aixo mateix amb els transformalistes-generati-
vistes ahistbrics, que almenys li ofereixen 1'atractiu de la novetat i 1'entusiasme d'una
nova ideologia. I si cal acceptar el fet que una fonetica histbrica presenti els resul-
tats de decennis d'investigacions en llistes arides, s'ha d'exigir, d'un llibre que vol
esser una introduccio a la romanistica, mes llegibilitat. Els grans manuals inte-
riors ho van acomplir combinant la descripcio diacrbnica de les llengiies amb la
histbria cultural, social i literaria de les nacions que les parlen. Pero aixo sembla
diffcil de fer als Estats Units, on els estudiants creuen que filologia es refereix nomes
a llatf i grec , on en les universitats la filologia en el veil sentit s'ha separat de
I'ensenyament de la literatura , i encara mes de la lingu istica - que en molts flocs
ja ni forma part de filosofia i lletres pero si de les ciencies socials (per fer-se, aixi,
ci,ancia). L'obra de Canfield i Davis vol esser de linguistica, i per aixo hi es exempli-

17. Dues en catala ; aixi hom pot comparar « el meu calze embriagant quant delici5s
es* amb eel meu veire sobreix».

18. Com a floc d'edici6 es indicat «Castello [sic! ] de la Plaha [sic!], Castellonense
de Cultura [ sic!], 1964» . El llibre surt una segona vegada, com si fos una altra cosa, sota
el nom de ! 'editor J . GULSOY.

19. Per a mi no hi ha dubte que Canfield i Davis han simplement copiat Ia biblio-
grafia preliminar del projecte mencionat del Pedagogical Seminar for Romance Philology,
presentada als membres dintre del Progress Report de 1971 , policopiat , on a la pig. 26
tambe trobem ]'error «Castello de la Plaha*. A l'obra de Griera s'hi refereixen correctament
amb les sigles «B D Esp».
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6 CURT J. WITTLIN

ficada la bellesa de la llengua francesa amb la frase Kla chemise de mon frere», i per

aix6 hom hi presta una especial atencio at retic i at sard. Es clar que, lingiiisticament,

tant se val un dialecte com l'altre, i aixb s'ha de demostrar a 1'estudiant des de la

primera hora; perb despres aquest to dret que el professor l'introdueixi at gran

castell de la romanistica per la porta gran , mostrant-li primer les grans sales famo-

ses, abans de donar un cop d'ull a les cambretes romantiques de la tone.

Els dos llibres que anem a descriure ara si que combinen 1'explicaci6 de Ileis

fonetiques amb la lectura de textos literaris , i la discussi6 d'etimologies i de canvis

semantics amb la histbria de la cultura. Els autors, Robert Hall i Mario Pei, son,

ambdos, mestres reconeguts de ]a filologia romanica i de la lingufstica general , ambd6s

amb una Ilarga vida activa de contactes amb tote mena d'estudiants i tambe amb el

gust i el do per a la popularitzacio. A veure si ens presenten el Ilibre de text ideal

per a un curs introductori a la romanistica!

Robert A. Hall, jr., en Comparative Romance Grammar, vol. 1: External History

of the Romance Languages (American Elsevier Publishing Company, Nova York 1974,

xin t 344 pags.), posa el fonament del seu magnum opus en sis volums. Hall, de la

Universitat Cornell a 1'Estat de Nova York, es conegut arreu del m6n, per l'un o

l'altre dell seus trenta-tres llibres i quatre-cents articles , xifres que hem ens recorda

en una nota biografica preliminar 2° En la llargufssima bibliografia2t at final del

volum (pags. 256-329), Hall recorda mes de cinquanta treballs seus, des del 1942.

Hi trobern les seves bibliografies de la lingufstica italiana i sarda, i els resultats de

les seves preocupacions pel proto-romanic, les llengues criolles, la lingffstica aplicada

a 1'ensenyament i el seu anti-idealisme i anti-ahistoricisme. Els sis volums de la

Comparative Romance Grammar el proveiran de 1'espai suficient per a desenrotilar

les seves idees originals i provar la superioritat de la seva concepci6 del que hauria

d'esser la filologia i la lingufstica histbrica.

El primer volum es dedicat a la histbria externa de les llengues romaniques,

incloent-hi tambe (pags. 227-248) una petita histbria de la lingufstica romanica. En

el capitol introductori, Hall explica alguns termes i conceptes basics i el m6tode com-

parativista, presentant ja a les pags. 14-15 el seu arbre genealogic de les l lengues

romaniques on, per arribar per exemple at nostre catala , hem de passar pet Proto-

Continental, Proto-Italo-Occidental, Proto-Occidental, Proto-IbBric, Proto-lb8ric del

Nord. El segon capitol descriu la Romania actual, amb apartats sobre llengues nati-

ves, oficials, usades com a lingue franche i criollitzades. Ens hi es dit, per exemple,

que el catala-valencia destaca entre les llengues romaniques pel canvi de I initial

a 11-, i el barceloni, dins els dialectes catalans, per la confusi6 de a i e inaccentuades.

Prenguem tambe el catala per exemplificar corn Hall anota el seu text. En la pag. 25

llegim «valencia; 56w; at final del capitol, pag. 38, s'hi indica, en estil-telegrama, Torres

Fornes 1903 i Barnils Griol 1913; hem de buscar en la bibliografia final els tftols

dels llibres alludits, respectivament Sobre votes usadas en Segorbe i Die Mundart

von Alacant (no hi ha mes informacio).
En el cap. 3 comenca la histbria lingufstica propera, amb la descripcio del hoc

del llatf dins els idiomes indo-europeus, les llengues substrats en la Romania i les

20. Sobre Hall vegeu A. REY, Robert Hall et la linguistique americaine , ZRPh, 86

(1970), 205-218, o F. HAMLIN, Bibliographie des etudes romanes en Amerique du Nord, RLR

80 (1974), 231-253. Hall acaba de publicar una autobiografia fins at 1965, titulada Stormy

Petrel in Linguistics (Ithaca, Nova York, 1975) (ed. multicopiada ). Esperem ara 1'apologia

pro domo sua de Pei.
21. Unes dues mil cinc-centes obres . Precedeixen vuit pagines de sigles de revistes.
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influencies dels dialectes italics en el desenvolupament del llatf antic al Ilatf classic.

Tamb6 molt concentradament hom hi parla de 1'expansi6 del llati vulgar per tot

Europa . El capitol sobre els segles de les migracions de pobles cont6 molts exem-

ples de pr6stecs germanics , eslaus i arabics . En el cap. 6 Hall descriu l'estandardit-

zaci6 de certs dialectes , per diferents raons , com a llengiies nacionals , i sorpren des-

pres el lector amb la seva reconstrucci6 dels Serments de Strasbourg en frances del

nord, italic del centre i de la Toscana , ibero-romanic conservador (gaireb6 mos-

sarab ) i avanFat (amb lenici6 i diftongaci6 ), sard i romanes , sempre segons que ell

imagina que es pronunciaven el 842 . Ja sobre un terreny m6s solid transcriu tamb6

una harga ( treta del Tagliavini , corn 6s indicat en una nota ) i menciona els primers

textos literaris en llengiies romaniques - forgat de parlar , quant al relic, romanes,

provena al modern i llengues criolles , do temps m6s aviat recents. El cap. 7 es dedicat

a la infiuencia del llati sobre les llengues romaniques quant a ortografia, lexic i es-

tructura des del pre-humanisme al Renaixement , a la Questione della Lingua, discus-

sions ortografiques i, a m6s, amb molts exemples , a pr6stecs lexics de llengiies

romaniques i no romaniques , aixi com de les regions novellament colonitzades. Els

tres capitols seguents mostren ja en Burs tftols quo'-, ha tingut segons Hall la m6s

gran importancia en la historia lingiifstica dels darrers quatre segles : 8. Purism and

Academicism (amb la continuaci6 de la presentaci6 d'intercanvis culturals i lexicals);

9. Changes in Social Structure ( industrialitzaci6 , revoluci6, regionalisme , emigraci6);

10. Changes in Channels of Communication (radio, film, premsa).

Tot aixo es llegeix facilment , els exemples intercalats en el text no es fan mai

feixucs, b6 que en alguns passatges si que hi ha massificaci6 ,22 i la selecci6 de fets

historics, noms d 'escriptors23 i d'obres literaries 6s logica , ben sospesada , i repre-

senta el minim que un bon estudiant - o una persona mitjanament cultivada -

hauria de saber . El llibre , doncs, es troba en la tradici6 de les vulgaritzacions de

Jesperson quant a l'angli;s, Cohen o Wartburg per al frances, Spaulding per al
castella, Entwistle per a les llengues peninsulars , Devoto o Migliorini per a l'italia,
Wolff per a les llengues europees , etc., peril Hall considera tota la Romania, i t6
m6s preocupacions ling(ifstiques ... pero tamb6 hi reix. Es clar que el tema no exigia
moltes investigacions personals noves i que no hi calia forga originalitat , pero el
mestratge de l'autor es veu en la selecci6 dels fets adduits i dels exemples, en la
presentaci6 i en 1'estil . Nogensmenys, el llibre , anunciat corn a volum primer d'una
Gramatica Comparativa Rornbnica , potser no atraura prou I'atenci6 del public; i el
preu de gaireb6 vint dOHars el posa al limit d'un llibre d'escola . Com que horn
pot preveure que aquesta historia externa de les llengues romaniques trobara m6s
lectors que els volums seguents de fonetica, morfologia i semantics historica, em
semblaria una bona idea de reimprimir-la, una mica abreujada , corn a Ilibre de but-
xaca , amb poques notes, i amb una bibliografia minima pero analitica . I en aquesta

22. La transcripci6 de tot exemple en grafia fon8tica i estandard em sembla pedant
en llengues amb ortografia facil. Vegeu, per ex. .sp. /marrlino/ marrdno... it. /marrdno/
marrano., o be .lat. /ho: k fakto: / hoc facto.. D'altra banda, la insistCncia a indicar 1'ar-
ticulaci6 densa i relaxada (tancada o oberta) amb els signs A i ' posats despres de la vocal
(per ex. ./oAteA / Olen) es innecessaria, sobretot quan el segon signe no apareix en cap
floc; o mts ben dit, s'ha canviat en el signe x, com per ex. en .it. /bura* / burO..

23. Des del punt de vista pedagogic em sembla preferible de no presentar tots els
autors literaris adduits amb noms i dates biografiques complets. Confrontant amb una s6rie
del tipus .Joan Maragall (1860-1911), Josep Carner (1884- ), .Victor Catala. (Catalina
Albert y Paradis, 1873-1966), Jost M. Sagarra (1894-1961), ...., etc. (pig. 204, en total sis
noms; Carner es mort el 1971), molts lectors sentiran la temptaci6 de saltar tot el passatge.
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reedicio caldra prestar mes atencio a la correccio de les proves. En el volum que

aqui critiquem surten a poca distiincia errors d'impremta tan lleigs com per exemple

dotine per doctrine, necesiste per necessite, republiquel per republique, ragiio per

raglio, orn per iron, nothiug per nothing, tymologisch per etymologisch, Roneaglia

per Roncaglia, etc. Sembla que Hall, atrafegat amb els volums segilents, no ha dedicat

prou temps a acabar be el primer.

El segon volum de la Comparative Romance Grammar, titulat Proto-Romance

Phonology, aparegue el 1976, pero encara no l'he vist. Segons el projecte de l'edi-

torial, que conte mostres de dues pagines, consta de 297 pagines i val 23 dollars.

Com que l'estudi i la reconstrucci6 de les etapes Proto de les llengues romaniques

es l'especialitat particular del professor Hall, aquest volum li permet de presentar

ampliament les seves teories - i per aixo sera estudiat detingudament pets seus

coHegues critics. Segons el sistema neo-gramatic, Hall hi presenta mil quatre-cents

noranta exemples - en columnes Glares i numerades, indicant el nt mero de 1'etymon

del mot en questi6 en el REW - dels canvis fonologics del llatf at proto-romanic i at

romanic primerenc en deu regions linguistiques. Al tercer volum fara el mateix per

a la morfologia, i at quart per a la sintaxi. Al cinque volum estudiara la formacio

de paraules i el sise sera dedicat a questions de lexic. Esperem que el primer volum

rebi l'acollenca favorable que mereix i que el professor Hall dugui a bona fi, en els

deu anys previstos, el seu grandi6s projecte. Potser si que es mostrara digne de

l'epitet Meyer-Lubke america.24

La persona que amb mes interes - i amb no poca gelosia, penso - seguira

1'exit del primer volum de Hall sera Mario Pei, professor emerit de la Universitat

Columbia de Nova York, vist que ell tambe ha publicat una monografia sobre el

mateix tema, The Story of Latin and the Romance Languages (Harper & Row York,

etcetera, 1976, xx + 356 pags. i 10 ilustracions). Encara mes que no pas Hall, Pei

es conegut pels seus volums de vulgaritzaci6 lingufstica (que hom recorda at lector

en el foli de guarda). El seu gruixut Ilibre de butxaca The Story of Language25 pre-

senta ja molts materials que ara son desenrotllats en aquesta Historia del llatf i de

les llengues romaniques. El breu prefaci no deixa entreveure a quin public es diri-

geix Pei, pero fullejant el Ilibre es obvi que no pot esser !'home del carrer. Hi diu

que vol aclarir, de forma ben sospesada, les influencies historiques, geografico-demo-

grafiques i psicolbgiques en el desenvolupament del Ilati i de les llengues neo-

Ilatines, buscant les raons que condulen a I'expansio de certs idiomes o be at de-

creixement i a la desaparicio d'altres. Els vint-i-cinc capitols del llibre van repar-

tits en dues parts. I (pags. 3-40): El fons historic, que descriu 1'expansi6 i la fi de

I'imperi roma i l'establiment de nacions romaniques modernes i la colonitzaci6 ultra-

marina; it (pags. 43-237): L'evolucio lingufstica: del Ilati arcaic, classic i vulgar

a les llengues literaries i nacionals medievals, i els canvis socials i geografics en els

segles ulteriors fins at m6n d'avui. Segueixen alguns capitols sobre les influencies

m6tues entre idiomes romanics i d'aquests a no-romanics, sobre la situaci6 historica

24. Aquesta comparaci6 amb la Grammatik de 1890-1902 (reed. Nova York 1925) ja

]a fa E. Pulgram, amic de Hall, en la seva recensi6 en General Linguistics* 16/1 (1976), 24.

Altres critiques ja publicades es troben en «Language. 52/1 (1976), 246; «Verba» 2 (San-

tiago de Compostela 1975), 325-330.
25. 1.11 ed. del 1949; versi6 ampliada a partir del 1966. Traduccib italiana del 1952,

francesa del 1954 i espanyola (La maravillosa historia del lenguaje) c.a. iii. L _ecensi6 mes

favorable a «Word», 8 (1952), 169, la mes crftica -i des del punt de vista linguisti,; jus-

tificada - a American Speech*, 25 (1)5U). 20. Lls mateixos materials servien a Pei tambe

en els Ilibres seus sobre Voices of Man i The World's Chief Languages.
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i actual dels dialectes, un sumari geografico-estadfstic dels parlants de llengiies
neollatines actuals i un cop d'ull al futur. Acaba amb una brew histbria de la filo-
logia romanica.

La separaci6 entre histbria i lingiiistica no es gaire rigorosa; en la segona part
son intercalades simplement en la histbria externa citacions de textos, mots i formes.
Pertot arreu hom observa ]a tendencia de Pei a mencionar fets que, be que molt
interessants, no tenen a veure gaire amb la romanfstica i que despistaran l'estudiant.
Per exemple: la comparaci6 dels limites (el singular no surt) romans amb ]a linia
Maginot, els details sobre Enric IV i el Papa Gregori VII a Canossa el 1077, les
indicacions que Leif Ericsson descobrf Vinland, que el vescomte Grey digue a l'inici
de la primera guerra mundial que s'apagaven els Hums a tota Europa, etc. Alguns
conceptes mes o menys lingbistics si que Pei els aclareix ell mateix en les poquis-
simes notes de peu de pagina (Gallia cisalpina, l'heretgia arriana, glosses , isoglosses),
i en el text mateix son explicades amb glosses coses com giielfs i ghibellins, ]a pedra
de Rosetta, etc. La mes gran innovaci6 de la segona part es que en una vintena de
]lots I'autor remet a l'apendix, on certs punts son presentats i explicats amb mes
deteniment. Segons ja indica la portada del llibre, aquests apendixs foren escrits,
compilats (basant- se en materials fornits per Pei) i presentats per Paul A. Gaeng,
catedratic a la Universitat de Cincinnati. Aquesta part important de l'obra (pags. 241
a 316), en Iletra petita, ofereix explicacions lingbistiques d'extrets de famosos textos
histbrics romanics, com inscripcions italiques en llatf tardy o vulgar, els Sermons
d'Estrasburg, la segiiencia de santa Eulalia 26 les formules de Montecassino i d'Um-
bria, i les glosses de san Millan . A mes, sense notes lingiiistiques - i, com sempre,
sense indicacions quant a la pronunciacio ni referencies a edicions i estudis (ni
indicant quines rallies son), perb repetint la traducci6 anglesa ja donada en el text -
hi son presentades algunes ratlles del Roland, del Cid, dels trobadors, de poetes
toscans, etc., i mostres de llengiies menors com el sard (documents dels segles onze
i dotze i el Babbu nostru qui stas...), el rPtic, el vegliota, els dialectes romanesos
(peril res sobre el catala ). Tambe hi ha un apPndix que enumera les llengdes indo-
curopees; un altre descriu el sistema morfolbgic del Ilati classic, un altre resumeix
la foni tica histbrica de l'italia, castella i frances 27

Descarregat, doncs. del pes arid de discussions filologiques, el text proper pot
sospesar millor la presentaci6 histbrico-cultural amb exemples i allusions a textos.
Vist que Pei insisteix en el seu prefaci que la psicologia es tan important com Ia
geografia i la histbria externa , sorpren que no hagi prestat mes atenci6 a exemples
de prestecs lexics. Per exemple, diu que el llatf sapo `sab6' es sens dubte un mot
permanic apres pels soldats romans en contactes fronterers ( pig. 61 , repetit pAgi-
na 194), mentre Canfield-Davis (pag. 65), en un altre context , afegeixen a 1'expli-
caci6 que ]a pronunciacio de la initial en cast. jabOn es deguda a ]'ambit, ]a giiestio
irbnica de si aixb permet conclusions quant a la higiene dels espanyols medievals.
Tampoc els exemples de canvis semantics no es fan servir per a observacions cul-
turals. LQue fara el lector per exemple amb la informaci6 que Kla llengua cristiana

26. La influencia de Monteverdi i de Tagliavini sembla bbvia. Com Tagliavini, Pei-
Gaeng presenten tan sols deu ratlles de la Segiiencia, peril en Pei trobem indicat com a
exemple del canvi a[> e la paraula presentede que Burt a la linia 11! Hom copia la ma-
teixa Carta romanesa del 1521. L'emfasi sobre els primers documents romanics , amb tants
de problemes de grafia, etc., em sembla de pobre pedagogia.

27. Pei afegeix una Nota sobre els canvis del tipus atta ata ada ada as on presenta
com a descobriments seus idees de Haudricourt- Juilland , Martinet , Weinrich i Lildtke, sense
mencionar aquests investigadors ni en la bibliografia.
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finalment es feia oficial i molt mots perdien el seu sentit antic i assumien el nou
que encara tenen en les llengues romaniques i altres, ... corn pax, de 'fi de guerra'

a 'cessacio de persecucions', a 'famflia de cristians' i finalment 'peto de pau i ger-
manor'>>.28 El lector sentira tambe e.n molts altres passatges que l'autor no li doni
prou informacio per entendre el seu raonament. En la pag. 116 llegeix que vel
navarro-aragones caigue aviat sota ]a influencia de Catalunya, respecte a la Ilengua
de la qual cant historiadors com lingiiistes tenen alguns dubtes». Despres, pag. 120,
afirma que «la mes distinta de les llengues peninsulars es el catala, que molts
creuen que tenia les seves arrels en la part francesa i provengal dels Pirineusa.29
Unes tals imprecisions i ]'absentia de referencies bibliografiques no les podem atri-
buir a la voluntat de concentrar el text al maxim possible, puix que moltes cosec
son dites no dues sing tres vegades,3° i aixo no sempre per raons pedagbgiques.
A mes, I'autor to temps per a excursions mes aviat literaries que no pas linguisti-
ques (dues pagines sobre ]a Chanson de Roland - repetint-hi que to mes de 4.000 ver-
sos j que l'autor es Turoldus), per a aparts innecessaris (« el Ilenguatge esopia dels
comunistes i gent de la mateixa tinta ha estat finalment desenmascarat ») 31 i per a
moltes ratlles buides a causa d'un estil de poca volada i de foe d'encenalls (dues
vegades chanson de geste es tradult per *tale of doughty deeds*; hi ha moltes altres
aHiteracions).

El professor Pei simplement no ha pogut alliberar-se de l'estil que tant li ha
servit en els seus Ilibres populars de butxaca. Evitant tota polemica, referencies
bibliografiques o mentions de noms d'investigadors,32 llistes d'exemples33 o tot for-
mulisme neogramatic, es complau en el paper del gran conteur que, gracies a tota
una vida de lectures i d'escrits, pot entretenir Ia seva audiencia sense necessitat de
molta preparacio. Es clar que no podem criticar el contingut de la Histbria; aquests
fets ja se saben i es repeteixen des del Grundriss de Gruber. Allo que justifica noves
histories linguistiques de la Romania es una presentacio moderna, la incorporacio
elegant dels resultats de les noves recerques i les indications sobre el camf que en-
cara cal recorrer, sempre tenint en compte els interessos canviants dels lectors a

28. «...the Christian language ultimately became official, and many words lost their
ancient sense and assumed the new meanings they still hold in the Romance and other
languages... pax, from 'end of war' to 'cessation of persecutions ' to 'family of Christians',
ultimately 'kiss of peace and brotherhood')).

29. «Navarro-Aragonese... soon fell under the influence of Catalonia, concerning whose
language both historians and linguists entertain some doubts* i «Most distinctive of the
peninsular languages is Catalan , which many believe had its roots on the French-Provencal
side of the Pyrenean divide".

30. Per exemple : San Millan a Castella, prop de la Rioja, que limita amb el territori
aragones », pag. 95: « San Millan de la Rioja, regi6 a cavall de la frontera linguistica caste-
llano-aragonesa », pag. 119, n. 2.

31. Pei diu primer que els cristians tenien, durant les persecutions paganes, «a sort
of Aesopian language * canviant el sentit de les paraules per tal de no fer-se reconeixer,
semblantment com feien els comunistes parlant de democracia , etc. Segueix : « But just as the
Aesopian language of Communism finally broke forth into the open ...x.

32. El primer nom d 'un linguista modern surt a la pag . 148; es tracta precisament
de Robert Hall. Despres son mencionats Monteverdi, Elcock, Menendez Pidal, Migliorini,
Entwistle, Posner , i ningti mes . Anne Slack i R. Lenz son citats sense nota ni referencia
en la bibliografia . Diez es troba a la pag. 176 , i no a la 173, corn indica l'index.

33. Els exemples es fan mes nombrosos en els capitols finals sobre prestecs lexics
modernfssims i contactes linguistics entre llengues romaniques i no romaniques (amb un
apartat sobre Esperanto).
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que va destinat el Ilibre. I si una audiencia general potser si que es deixara im-

pressionar per details com que eels pocs millers d'istro-rumanesos de la vall d'Arsa

a Iugoslavia... son , segons alguns, relacionats amb els morlaquians , o mavrovlacs

(romanesos negres ) de Dalmatia , avui totalment extingitss ( pag. 138 ), 1'estudiant que

s'inicia en la filologia romanica i que hom vol atraure a aquest camp de recerques
hauria d'aprendre les bases de la nostra disciplina segons una perspectiva mes pedagb-
gica. Fins i tot ]'elemental Breu historia de la filologia i lingiiistica romaniques (p--
gines 222-237) no li sera gaire t til. Comencant amb la Torre de Babel, Pei dedica
set pagines a generalitats abans d'arribar als romanistes primerencs vde Ste.-Palaye,
Bonamy, Sarmiento» i «De Jubenal, discoverer of the Chanson de Roland»34 i passa
despres a recorrer els diversos camps d'activitat investigadora , presentant els noms
dels fil6legs35 que despres surten alfabeticament en la bibliografia (pags. 341-346;
precedeix, pags. 317-339, un glossari de termes linguistics). Es caracteristic que els
ultims apartats de la Breu historia , sobre Chomsky i l'escola transformational-gene-
rativista , son deguts a la ploma de P. Gaeng. Pero si Pei vol evitar tota polemica,
el seu alumne tambe prefereix de no prendre posicio i ni deixa entreveure que al
filbleg d 'avui li cal decidir-se quant al valor de la nova escola i la seva possible
influencia en Ia romanfstica.

Potser Pei sent fins i tot una certa atraccio pels generativistes . Format en I'es-
cola idealista de Croce i Vossler si que sentira simpatia pel neoplatonisme acien-
tffic chomskia, pels grandiosos interessos de la seva escola i el seu atreviment de
formular teories i generalitzacions a base de pocs materials. Els chomskians, per
part seva , mostraran mes interes , crec, per les reconstructions de llengues proto del
positivista i neogramatic Hall, sense, perb, comprendre 'n la base tebrica i el context
filolbgic. La ironia de tot aixb fa somriure ; perb el dialeg de sords que s'anuncia
no deixa preveure un futur propici per a la filologia romanica a America.

University of Saskatchewan, Saskatoon
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34. Sense mes details en ! a bibliografia . Sembla referir- se a J.-B . de La Curne de

Sainte-Palaye i, potser , a A. lubinal , que ha publicat La Tapisserie de Bayeux i un article

sobre el Cid (Ia Chanson ]a va descobrir el 1832 Henri Monin ); peril, de tota manera, la

seleccio resta estranya.
35. «El representant mes gran dels estudis catalans es A. Griera i Caja» (sic, per Gaja).

La bibliografia menciona solament , amb accents erronis, la Gramdtica historica del 1931 i
]'Atlas linguistic de 1923-68. Almenys es diu que J. Corominas prepara un diccionari histi rico-
etimologic del catala.
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