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Hem de congratular-nos de la iniciativa de la casa Routledge d’incloure el català en la seva
col·lecció de gramàtiques de referència i del fet que hagi estat l’equip format per Wheeler, Yates i
Dols el que n’hagi rebut l’encàrrec. La professionalitat de Wheeler, professor de lingüística a la
Univ. de Sussex, l’experiència de Yates, professor de català a la Univ. de Sheffield, i la col·labora-
ció de Dols, professor titular d’Escola Universitària a la Univ. de les Illes Balears, garantia a l’a-
vançada un treball fonamentat i pulcre, útil, i contrastat.

El volum s’adreça d’antuvi al públic anglòfon —o bon coneixedor de l’anglès—, però gosaria
afirmar que, de retruc, farà un bon servei també al catalanòfil amb aquell coneixement, i que, més
enllà de la informació gramatical, en podrà treure profit el traductor, el professor de segones llen-
gües o el que n’és usuari ocasional.

L’objectiu del volum és de fornir el lector d’una gramàtica de referència prou completa —cal
recordar un cop més que totes les gramàtiques tenen llacunes per definició?— del català estàndard
actual, és a dir, d’una descripció sistemàtica i ordenada de la morfologia i la sintaxi d’aquesta llen-
gua (i també de l’ortografia) —la fonètica, doncs, en resta al marge—. Ben entès, el terme estàn-
dard hi inclou aspectes significatius de les grans varietats de la llengua que han assolit aquest nivell,
ja sigui dins l’àmbit general de la llengua o dins l’àmbit regional. Eventualment la gramàtica recull
indicacions sobre formes col·loquials quan l’extensió i l’habitud de l’ús —general o regional— ho
justifiquen, amb les orientacions que hi escauen. En això, els autors segueixen, amb criteri propi,
les directrius generals que la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha anat marcant en
publicacions normatives recents i en la gramàtica que és en curs de redacció. Adesiara Wheeler et
al. fan referència explícita a orientacions normatives concretes.

L’orientació metodològica de la gramàtica és descriptiva —com ja s’ha dit— i pràctica. No cal,
doncs, cercar-hi marcs teòrics explícits ni una adscripció teòrica determinada, tot i que, ça com lla,
de tant en tant n’afloren reminiscències. Sense adhesions estridents, d’altra banda: hom pot veure-
hi mesclats, segons convé, criteris formals i funcionals. La descripció clara dels fets, la mostra del
funcionament de la llengua i l’exemplificació hi prevalen. Si a alguna cosa es para esment de for-
ma sistemàtica és a la comparació amb l’anglès, i això per raons pràctiques. En principi, res no per-
metria parlar, entenc, de “gramàtica contrastiva” en un sentit estricte: no és l’objectiu de l’obra. És
evident, tot i així, que en el tractament de certes qüestions s’hi acosta més que no pas en el d’altres.
En canvi, hi ha una voluntat sistemàtica de remarcar aquells aspectes en què les dues llengües dife-
reixen. Així, atès que l’obra comença amb el tractament de la frase nominal, no ha de sobtar que
s’obri amb l’explicació del gènere gramatical, absent en anglès com a categoria morfològica, o que
en el capítol sobre els quantificadors i indefinits, hi apareguin instruccions explícites —i pràcti-
ques— per a la traducció de les formes angleses some, any i something.

El llibre s’estructura en cinc parts: I. Els constituents de la frase nominal (dotze capítols, p.
3-217); II. Adverbis, preposicions i conjuncions (tres capítols, p. 449-587); III. Els verbs (vuit
capítols, p. 283-445); IV Tipus d’oració: simples i compostes (onze capítols, p. 449-587); V.
L’estructura informativa i l’ordre dels mots (dos capítols, p. 591-609). Com es pot deduir, hom
no separa d’una manera taxativa la morfologia de la sintaxi, sinó més aviat les categories lèxi-
ques (i les respectives projeccions) l’una de l’altra, i en desplega la morfologia i la sintaxi de cada
una. Un darrer capítol és dedicat a alguns aspectes de l’ortografia (p. 610-620) i, al prefaci (p. ix-
xvi), s’hi exposen succintament algunes informacions generals sobre la llengua catalana, el seu
domini, el seu estatus en els diversos territoris, l’agrupació dialectal, la llengua normativa i la
llengua estàndard, i s’hi donen indicacions per a la bona interpretació de l’obra, tant pel que fa a
qüestions substancials com convencionals. Ultra nombroses referències internes, un índex de
conceptes i mots tractats facilita l’estudi i la consulta de l’obra, la qual conté a més una biblio-
grafia selecta.
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L’ús de l’exemplificació de fets morfològics o sintàctics —també pragmàtics, si molt convé
(així en l’explicació de les fórmules de tractament tu/vós/vostè o en la de l’ús d’interrogatives per a
expressar imperatives o en la de determinats usos de la partícula negativa pas)— mereix una men-
ció especial. En primer lloc, per la seva funció: atès el caràcter de la gramàtica, els exemples no
acompleixen prioritàriament una funció argumental, sinó més aviat il·lustrativa i orientadora, però
també ara i adés, expositiva, la qual cosa permet alleugerir el text i en ocasions reduir-lo a la míni-
ma expressió.

Segonament, molts exemples han estat extrets de textos reals (literaris o no), si bé també n’hi
ha que són invenció dels autors; en tot cas, en general palesen una notable naturalitat.

La voluntat d’àmplia comprensió dels fets, la concisa elegància i la claredat d’exposició, l’e-
xemplaritat de les dades i l’atenció parada a aquells aspectes en què les dues llengües difereixen fan
de Catalan. A comprehensive grammar una obra útil, llegidora i modèlica en el seu gènere (més
propici a l’aridesa que a la brillantor o l’enginy) i una obra de consulta obligada dins el panorama
de la bibliografia gramatical catalana.
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DÖRR, Stephen (1998): “Der älteste Astronomietraktat in französischer Sprache”: L’introduc-
toire d’astronomie. Edition und lexikalische Analyse. Tübingen: Niemeyer (ZrPhB 289),
VII+208p.

Le traité de l’Introductoire d’astronomie (dit Intr Astr.), texte anonyme rédigé en francien aux
environs de 1270 —mis en rapport en quelque sorte avec Byzance (p. 8)— est conservé dans deux
manuscrits (p. 2 et 19). Il est important de constater que cette introduction comprend deux parties,
l’une effectivement astronomique au sens moyenâgeux du terme et qui fait l’objet de l’edition que
voici, l’autre, dont l’édition est promise pour plus tard, s’occupe de la confection astrologique de l’-
horoscope qu’on peut tirer des hommes. Au point de vue de l’histoire des sciences, Dörr se reporte
essentiellement à l’Introduction to the History of Science bien connue de George Sarton (1949), à
part toutefois Thorndike et Carmody (p. 3, note 11). Mais on s’attend en vain à une étude appro-
fondie des traductions scientifiques et de la terminologie y relative, d’autant plus qu’on a affaire
aussi à des problèmes de chronologie.

On dispose actuellement d’un compte-rendu très compétent de la part de Paul Kunitzsch, ZrP,
116 (2000), p. 171-175, qu’il faut absolutement consulter. Kunitzsch rend compte aussi bien de la
science astronomique que de la terminologie arabe y relative.

Le glossaire (p. 83-204, avec un index des noms, p. 201-204, et un index géographique, p. 205-
207), est une documentation lexicologique complète des materiaux du texte, très liée d’ailleurs (p. 27)
au DEAF. C’est dans ce contexte que se situe malheureusement la critique très négative que Dörr ap-
porte à l’état actuel de la lexicographie en la matière qui nos occupe (p. 4, 22, 222). Espérons qu’il
aura suffisamment de temps pour y remédier lui-même.

Ajoutons pour terminer que le texte critique (p. 30-82) est bien établi. Il va sans dire que les
textes scientifiques d’histoire naturelle posent des problèmes épistemologiques et linguistiques très
particuliers.
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