
COŞERIU, Eugeniu (2005) : Limba româna – limba romanica. Texte manuscrise. Editate de Ni-
colae Saramandu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 179 p. + 16 p. [fac-similés].

L’initiative qu’a eue Nicolae Saramandu de publier en volume quelques-unes des études manus-
crites d’Eugeniu Coşeriu doit être sans doute saluée. Le livre contient des contributions concernant gé-
néralement le roumain et sa formation ainsi que la place du roumain parmi les autres langues romanes.

En fait, il s’agit d’un recueil posthume d’études, de conférences et de remarques linguistiques
où nous découvrons l’esprit encyclopédique de cet érudit d’origine roumaine. Nous retrouvons par-
semées des observations d’ordre général mais il n’est pas rare de découvrir des questions de détail.

Dans la première partie de l’ouvrage, Limba româna (texte manuscrise), Eugeniu Coşeriu trai-
te du roumain en réalisant des analyses ponctuelles sur les différents aspects de la langue (questions
de phonétique, de grammaire ou de lexique), en faisant référence en permanence aux autres langues
romanes (pp. 9-66). Il aborde aussi les problèmes des contacts linguistiques qui ont eu lieu entre le
monde roman et le monde slave (Romano-slavica). (pp. 45-60)

La deuxième partie du livre (pp. 67-110), Limba româna – limba romanica, est réservée à l’é-
tude du roumain caractérisé des points de vue généalogique et typologique. Nous soulignons à nou-
veau le goût du détail et le bon choix des exemples. Il rediscute aussi le problème de la langue soi-
disant « moldave », en affirmant dès le début que cette « langue » n’existe pas. En même temps, il
dresse l’histoire de ce concept. Il s’agit d’une « chimère créée par une certaine politique ethnico-
culturelle étrangère ». (p. 120)

La troisième section du volume (pp. 111-176), Alte contribuüii, contient des observations ayant
trait à la latinité orientale, l’unité de la langue roumaine et le type linguistique roman qui a été dé-
crit pour la première fois par Coşeriu et qui a été ensuite développé par de nombreux linguistes et
romanistes. Il n’élude pas le problème controversé du roumain en tant que langue balkanique (Bal-
canisme sau romanisme ? Chestiuni metodologice privind aşa-numita «uniune lingvistica balcani-
ca») et les exemples qu’il prend du latin vulgaire sont le plus souvent «des innovations romanes da-
tant du latin vulgaire» ou des mots provenant du grec (p. 176).

A la fin du volume, Nicolae Saramandu met sur une liste, Addenda, les études se rapportant
spécialement à la langue roumaine (pp. 177-178).

Le lecteur est invité à découvrir dans les fac-similés (16 au nombre) une partie du laboratoire
linguistique de l’auteur. Il suffit de jeter un coup d’œil sur ces pages pour se rendre compte de la
profusion de son œuvre.

Grâce à l’initiative de Nicolae Saramandu, nous avons devant nos yeux un livre intéressant qui
peut nous offrir à chaque instant des sujets de débats scientifiques.

Adrian CHIRCU

Université «Babeş-Bolyai» de Cluj-Napoca

LAMUELA, Xavier (2005): El romanès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del
romanès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família (Llen-
gua, immigració i ensenyament del català, 8), 186 p.

«Cada terra fa sa guerra», o, si ho voleu en romanès, «Câte bordeie, atâtea obiceie» [‘Tantes
cases, tants costums’], refrany que contradiu la col.lecció «Llengua, immigració i ensenyament del
català» (editada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya), en el seu
afany de traslladar-se a l’altra banda de l’espill, per tal d’entendre, bo i prenent com a llengua base
la del nouvingut, les tribulacions amb què aquest pugui trobar-se a l’hora d’aprendre el català.

El vuitè volum de la dita col.lecció, dedicat al romanès, ha estat redactat pel professor Xavier
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Lamuela (Universitat de Girona) amb la col.laboració del també professor Virgil Ani (Universitat
de Barcelona). Entenguem que l’obra, en un principi, està adreçada a professionals de l’ensenya-
ment i malda per sensibilitzar-los en els aspectes lingüístics que poden ajudar o, ben al contrari, di-
ficultar l’estudi del català, per mitjà de la comparació a nivell fonètic, morfològic, sintàctic i lèxic
d’ambdues llengües. En aquest aspecte, el subtítol és prou aclaridor: Estudi comparatiu entre la
gramàtica del català i la del romanès.

El llibre s’estructura en sis blocs. En el primer, intitulat Identificació de la llengua (p. 1-17), se
citen alguns elements introductoris que permeten de situar el romanès dins el concert romànic, com
ara els territoris de parla romanesa (apuntarem, a tall anecdòtic, que 24 milions de persones usen el
romanès com a primera llengua), o bé les variants lingüístiques (que retrobem, representades gràfi-
cament, en el quadre de la pàgina 184, inclòs als Apèndixs). A continuació, s’esmenten les princi-
pals característiques de l’escriptura i, en darrer lloc, s’esbossa una breu caracterització tipològica a
nivell fonètic, morfològic i sintàctic.

Sense cap mena de dubte, el moll del llibre (no endebades consta de 115 pàgines: p. 8-122) i, a
l’ensems, la part més interessant de cara al lector, la constitueix el segon capítol (Descripció gra-
matical), que s’enceta amb la vessant fonètica i fonològica (p. 8-22), on es destaca, per posar-ne un
exemple, l’elevada presència de consonants palatalitzades en romanès, característica no menys-
preable perquè, manta vegada, aquestes serveixen per formar el plural de certs mots i les segones
persones dels verbs. A part de les descripcions merament teòriques, cal esmentar que el llibre no
oblida mai l’objectiu de la col.lecció a què pertany; així doncs, no s’està de subratllar la dificultat
que un romanès tindrà a l’hora d’articular les vocals e i o en català, ja que en la seva llengua no exis-
teix obertura en cap cas, ni tampoc no es realitza reducció vocàlica quan es troben en posició àtona.
L’apartat, a tall de conclusió, es clou amb una recopilació d’exemples de pronunciació del romanès.

Pel que a la morfologia (p. 22-71), es tracten, per aquest ordre, el nom i l’adjectiu, els indefi-
nits, els articles adjectivals i possessius, els demostratius, els possessius, els pronoms personals, els
numerals i, en darrer terme, el verb. A través d’aquestes pàgines el lector es familiaritzarà amb l’ús
de l’article enclític, el gènere neutre o l’article possessiu o genitival, ben útil, a voltes, per no caure
en l’error de confondre un genitiu amb un datiu formalment idèntic.

D’una altra banda, la sintaxi (p. 71-115) s’ocupa de l’ordre dels mots, l’ús dels casos i de les
preposicions, les frases copulatives i existencials, i l’ús dels modes i dels temps verbals. Especial-
ment interessants resulten les pàgines dedicades als usos relatius i a la consecutio temporum en
ambdues llengües, ja que és potser en aquests aspectes on les diferències se’ns faran més paleses.

Finalment, en l’apartat de lèxic (p. 116-122), destaca, a part d’una caracterització general que
acaba desembocant en un breu apunt dels errors lèxics, l’anàlisi dels noms de parentiu, els termes
de color, els dies de la setmana i els mesos de l’any.

El tercer capítol (Resum de qüestions gramaticals problemàtiques) no es pot entendre sense
l’anterior, car no representa sinó un pràctic esquema que en els tres primers punts del segon capítol
(fonètica, morfologia i sintaxi), per resumir, en només deu pàgines (p. 123-132), vet aquí un nou
mèrit d’aquesta obra, les principals dificultats i tendències del parlant romanès a l’hora d’expressar-
se en català. S’hi aprofiten exemples de l’anterior capítol, sense l’explicació morfològica que acom-
panyava l’original romanès i la traducció catalana, i se’n facilita la immediata individualització, bo
i indicant-ne sempre el punt de la Descripció gramatical a què pertanyen.

Amb aquest resum gramatical acaba la part teòrica. A continuació, segueixen dos breus vocabula-
ris (p. 133-179), un de català-romanès (que conté, aproximadament, 660 mots) i un altre una mica més
extens romanès-català (que ronda els 750 lemes). Aquests glossaris, a part dels conceptes més fre-
qüents, també inclouen els que han semblat més específics en l’àmbit educatiu i escolar. Tenen l’avan-
tatge que, en alguns dels mots tractats en l’apartat gramatical, remeten al punt exacte en què apareixen.

Pel que fa al cinquè bloc (Bibliografia: p. 180-181), destacarem que, a l’hora de triar les fonts
per a l’elaboració del volum, els autors han compaginat obres clàssiques com les d’Alexandru Graur,
Alf Lombard, Aurelio Rauüa o Alexandru Rosetti, ensems a manuals d’aparició relativament recent,
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com els de Marius Sala, o els mètodes d’autoaprenentatge de Dennis Deletant. Caldria apuntar aquí
que la normalització de l’ortografia romanesa data de 1993, fet que pot desorientar els lectors que
emprin bibliografia anterior i posterior a aquest any, però no pas els autors del nostre manual que se
cenyeixen sense vacil.lacions a l’actual normativa. Al final de la bibliografia, i com a mostra de
l’impacte i la utilitat de les noves tecnologies, se citen dues pàgines web d’informació general so-
bre les llengües i els estats del món.

El darrer capítol (Apèndixs: p. 182-184) consta d’un quadre que reprodueix l’alfabet fonètic in-
ternacional, un altre amb els sons del català i, finalment, un mapa molt esquemàtic en què es repre-
senta l’extensió de la llengua romanesa en els diferents dialectes.

A tall de conclusió, subratllarem l’esforç dels autors per elaborar una obra molt didàctica, fàcil
de llegir (tant per l’estil de redacció com per l’espaiat) i curulla d’exemples. Tanmateix, ens per-
metem d’observar que, a la part teòrica (p. 1-132), la manera triada per mostrar la síl.laba tònica (i
que formalment coincideix amb l’accent agut) potser no sigui la més escaient, ja que, en una llen-
gua com el romanès, que prescindeix de l’ús d’accent gràfic (particularitat que els autors, és ben
cert, esmenten un parell de vegades), aquesta circumstància pot menar a confusió, sobretot en el cas
de consultes esporàdiques.

Joan FONTANA TOUS

Universitat de Barcelona

CAMPABADAL I BERTRAN, Mireia (2006): La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en
el segle XVIII. L’interès per la història, la llengua i la literatura catalanes. Barcelona:
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona; Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
458 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 119).

Malgrat les aportacions més recents, el segle XVIII continua essent una etapa poc coneguda de
la nostra història cultural i literària. En tot cas, perdura encara la imatge genèrica d’un període fosc,
tebi nacionalment i decadent des de la perspectiva de la creació escrita –i també de la política.
Aquesta visió, construïda ad maiorem gloriam pròpia per la generació d’escriptors de la Renai-
xença –però sostinguda pels historiadors noucentistes–, ha estat qüestionada amb arguments sòlids
per la historiografia dels darrers anys. Així, si Pierre Vilar, ja fa gairebé mig segle, va sostreure la
divuitena centúria de l’etiqueta de la Decadència en el pla econòmic –tot atorgant-li un paper cen-
tral en el procés que menà a la industrialització contemporània–, d’altres historiadors –com Joa-
quim Albareda, Lluís Roura, Josep M. Torras i Ribé o un mateix– s’han encarregat de desfer el tò-
pic que presentava aquella etapa com un període «sense política», o encara –en el cas de Miquel
Batllori i Ernest Lluch– sense reflexió cultural.

Tanmateix, la restitució del pols vital d’una societat caracteritzada per les conseqüències tràgi-
ques de la desfeta de 1714, i en particular per la repressió i l’exili persistents que van escapçar-ne
les classes cultes, planteja grans dèficits documentals i dificultats metodològiques. Tot just en els
darrers anys s’han començat a rescatar algunes obres clau, escrites a l’exili o en la clandestinitat,
que havien restat manuscrites i, sovint, descatalogades o simplement ignorades. D’altres textos hau-
ran restat irremissiblement perduts, a causa dels perills que podia suposar-ne la possessió. En aquest
context, l’activitat de les entitats que assoliren una vida estable ja ben entrada la postguerra de Suc-
cessió ha estat objecte d’un debat constant entre dues posicions difícilment conciliables: la que les
percep com a institucions vinculades al poder i font de desnacionalització, i la que en subratlla els
elements de continuïtat nacional, inevitablement aigualits pel possibilisme de l’actuació legal.

Des d’aquesta perspectiva, la reconstrucció de l’activitat literària i historiogràfica de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres (RABLB) resultava del tot necessària i pertinent. El llibre de Mireia
Campabadal, que recull el cos central de la seva tesi doctoral, aborda aquesta temàtica des d’una vo-
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