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un vast comentari de1 mateix traductor, on recull, dins una singular f o r m ~  narrativa, 
dades sobre persones, dates i citacions, seguint redició de la Societi Dantesca Italiana, 
tot compilant antics i moderns comataristes. - O'SVALD CARDONA. 

Noves normes de prosadia i ortografia castellanes. -E1 29 de m i g  de 1952, 
unes madificacions referents a prosbdia i ortografia del as te l l i  foren aprovades per 
I'hcad&mia de la Llengua I, les q,uals entraren en vigor el dia I de setembre del mateix 
any. Caracterituen aquestes normes el realisme davant els fets de llengua i un desig 
d'unificalci6 i de s~pl if imció.  Encara que molQ sovint els dos criteris esmenttats s'entre- 
creuen, podem atribuir a l U e s f m ~  per acostar-se ai sentit actwal de la llengua les segtients 
normes : l'admissió de formes c m  periodo (en realitat pronunciada sempre així, almenys 
a Espanya), juntament amb l'etimohbgica periodo (mantinguda pels hispanoamericans 
cultes); semblantment són admeses des &ara les formes dobles sanscrito sádcrito, 
mefamorfosis metamórfosis, remplazo reemplazo, rembolso reembolso, i, per la mateixa 
raó, queda suprimit raccent grific del primer element: dels aounpos+os (decimoséptimo, 
i ~o décimoséptimo), o dels verbs seguits de canplements (sabelotodo, i no sábelotodo), 
després d'experimwtar la universal prmumciació dpaquests canjunts. Realista és també 
la diversitat prosbdica que h m  estableix per als verbs en -iar, els qwls  quedaran 
distribuits &s dvara en ires grups : els que m t e n e n  el hiatus (emviar, yol envio), els 
que tenen diftong (limpiar, yo limpio), i els que vacil.len (azcxiliar, yo auxilio o dztxilio); 
per als darrers SAca&mia indicar2 quina forma predomina en l'ús contemporani. 
Partint de mots que tenier. ja dues grafies correctes (seudo/psewdo, el plrimer dels quals 
correvpon a l'universal salmo; ne i s /pe i s ) ,  des dvara seran igualment admesos els parells 
sicosis/psicosis i sicologia/psicologia, nenzotecnia/wmemotecnia, i nomo/gnontol. La uni- 
fioarció gramaitical que bntsquen les noves normes Cs evident en la condemna de les 
formes arutropofag.ia, disfagia, monodia, l a r~goscop . i~ ,  que sevm substituildes per les 
diftongades dntropofagid, disfag'ia, n~onodia, lariagoscopia, i, ai aonbrari, perb per la 
mateixa raó d'unificació, nictalopia ser& substituida per nictaloiph. la tbnica de la 
simplificaci6 en les noves normes es veu am& 1B supressió de l'accent dels infinitius 
en -air, -eir, -oir (que ara s'escriuran -a&-, -&, -oir), de les formes &i, fui, dió, vió 
(que ara  seran fuie, fui, dio, vio), i dels paroxitons en -00 (Feijóo, Campdo, seran escrits 
Feijoo, Campoo); també queden sr~~primits tots els casos de &$resi que no siguin per 
a indicar pronunciació efectiva de la w (com pdngiie, fi<ng&imod, de maneYa que seran 
simplificades les grafies de dioso, h e t o l ,  Piada, puar, i alltres afins; semblan!menlt 56n 
regulats els casos de difbmg i hiartuls provivacats pel cmtacrte entre i o ah i una altra 
toual, ensems que la combii~ció u i  tindri unes reigles d"occen~tació~ més dl'acord amb les 
generals de l'ididma. H i  ha, escamiplaides en Sarticulat general, uma sexie de disposicions 
que afecten el diccionari i la graqltica aacadhics modificant-ne el text, sia per a 
adaptar10 a les noves norm~eu, sia {per a donar-li urna major precisió o per a fer més 
cbmoda la consulta (del llactor. En general, la reforma. de l'Aacad&ia reflecteix un 
criteri natural, d'anar d m m t  a ll'olrt~ografia, dintre el que té de uonvencimal, un veritable 
sistema de principis, i, bé que encara no ho ha aconseguit i s a b u t  és que I'Acadimia 
es m w  lentament-, es tjrob~a en el b m  camí; aixib expliwa que, en lies normes, pre- 
dominin els detalls casiuisbics i els aspectes sense gaire knpmthcia damunt la visió de 
conjunt i els acords transcendentals. No obstant, s6n importants l'ameptació de formes 
diftongades (pleriodo) i la simplificació be ps (sitologia) ; especialment la darrera trigarl 
a esset; universalment admesa. Sembla que l'Acad&mia es resigni .oi desitgi p~recisament 
un retard en la seva adopció, pierqub loonsidera correctes les dues solucjolns, la tradi- 

I.  REAL ACADEMIA ESPAGOLA, Naevas nmmas de firosodio y ortografia. Madrid 1952, 134 p k s .  
Les normes prbpiamnt dites van seguides de l'informe justificatiu; encara qye ací tota 1'Academia 
l'ha fe t  seu, (aquest informe havia estat publicat gairebe textualment per Julio Casares a i  "Bdetín 
de la Real Acadernia Española", XXXI (1951) i XXXII  (1952); diferencia les dues versions el 
carhcter de projecte de l'sscrit del senyor Casares, i el to ja definitiu del dictamen aprovat. 
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cimal (periodo, psicologia) i la innovadora (periodo, sitologia); perlb nosaltres creiem 
prudent el determini &una temporada de  aoexisthcia de les dues formes, en qui: 
1'Amdi:mia podr5 observar c m  responen els autors, i si resulta f k i l  de familiaritzar-se 
amb les noves grafies, sense haver d'afrontar la possibilitat d'una rectificació futura. 
T,ambé deuen tenir una fihalitat d'assaig les a k e s  normes en qui: es deixa en llibertat 
l'usuwi de la llengua entre dues solucions colrrectes; són, entre altres: la diferenciació 
dels mots que actuen unies vlegahs d'adjeditus i altres vegades de pronoms mitjan~ant 
l'accent quan són pronom (otro, algrmos, pocos, semblantment a este/éste, etc.) (i aixb 
sempre que provoqui am~fibologia), la separació en síl.labes dels mots formats d a n t  
prefixos o altres vocables que poseeixen sentit cabal com a independents, qu'e podri 
fer-se res~peotant aquests prefixos o voables (des-ampwo, nos-otros) oi atenent a un 
criteri sil.l&bi~c fimPtic (de-somparo, no-sotros), etc. Celebrem que 1'interi.s de 1'Aca- 
dkmia per r i d i m a  es tradueixi m nolrmes positives, i desitgem de veure-les ben avist 
incorporades al la g rmi t ica  i al diccionari de la Corploraki6. - A. M. BADIA I MARGABIT. 

Record a Aubrey Qitz-Gerald Bell. -BC que de formació dissica, Aubrep Fitz- 
Gmald Bell f m  predmlinantanenit un hi~panis~ta. Viatj&  pe^ la Península i v i sqd  
llargs anys a Po~rtugal, fins qtw, en esclatar la darrera guerra mundial, sPinstal.li al 
Canadi, on mmí el maig de 1950. Havia nascut l'any 1881. H a  deixat estudis generals 
i monogrifics de l~es literabufies (portuguesa i castellana. De la primera, recordem els 
seus ireblalls sobde Gil Vicente, 'Carnoens, els místics, i les antigues líriques de a ~ g o .  
Dins ell .camp de les lletres castellanes )havia publicat llibres, que resulten fonamentals, 
sobre el renaixement espanyol, fra Luis de k ó n ,  Cervantes i Gracián. Havia realitzat .. 
bellles traduuc$ons a lnanglPs, de Gil Viclente, f ra  Luis i altses. En tolts els deblls de la 
seva vida, Bdl  fot11 hispankta en sentit integral, per .tal com no es limitava a copsar 
l'esperit de les literatures hispiniques, sinó que procurava d'asrikr a la mateixa manera 
d'ésser hisgbica, vivint en arntaute físic amb ella, i fent operant aquest uolntacte pel 
seu f i  talent: d'abservador. - A. M. BADIA I MARGARIT. 

Quatre antologies catalanes -La literatura cahlana moderna ha estat; felcunda 
m hntologies. Des de Los Trobadors n o u ,  pnub~licats per Antoni de Blofarull el 1858, 
i Los Tro~badiovs mobcms, per Víctor Balapes el 1859, fins avui, en qui: aquests reculls 
vénen supurplir en cwta manera la faha de revistes literiries coom Els  poetes M&l(krs' 
de postguerra pu~b~limts per M. Sanchis i Guarner, d s  Vwit poetes o C"Ant.ologid podtica 
u&versit&riria dels anys 11949, 1950 i 1951-rg5,z), passant: per la considerable, bé que difusa, 
de la ((Lectura Papular)) de F. mat heu^, la de la poesia moderna dvA.iexandre Plana, etc., 
són nombroses les que podríem citar. En aquests darrers anys, deixant de banda les 
antologies fetes entorn drm terna dekesminat -el mar, la mwtanya, l'Ewaristia, etc. -, 
i alguna d'excesivament endarrerida (com la de F. Gutiérrez publicada el 1947, altra- 
ment d'um interss molt limitat), o la de Cari Josef Odenkiruhen A Pre1iminm-y 
Chresto+ndthy o f  Old Catalan publicada el 1949,' cal donar compte de dues antologies 
generals de la poesia aatalana -una @elles en dos volums, lm de Rafael Tasis i l'altre 
de Jorn Triadú*, d'w (de la ncnslh-a ptoesia moderna traduida al castelli i, finalment, 
d'ma de narracions. En realibt, existeixen dob tiiplus dl'anblogies: unes representen 
una selecció critica duta a terme segons un concepte determhat de poesia -i aixb 
és tant com dir segons una posició personal, i abso~luta, davant el fenomen po&tic--; unes 
altres estan basades en m criteri fonamentalment histbric. Les primeres ofereixen 
un avantatge i un peril'i a la vegada: l'avantatge d'witar falses valors i tbgics, i el perill 
de fracassar per falta dc personalitat. Les segones presenten, de sempre, una solidesa 
donada per la perspectiva his%brica, que no vol dir ewlusi6 dPapreciaci6 esGtica, bé que 
oferleixen el risc i~mrnediat i gairebé inevitabl~e de la repletici6. Si Rafael Tasis, en selec- 

I. 'Cf. R. ARAMON I SERRA, "Estudis Romhnics", I1 (1949~1950), 251-253. 




