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Es tan migrada la bibliografia de Fonetica catalana, que havem de saludar
amb molt de goig la publicacio de tot estudi sobre la pronuncia de la nostra
llengua.

El mot Fonologia en el titol d 'aquest llibre fa que quasi tothom cregui
que ha de trobar-hi un treball sobre els fonemes catalans. Segons 6s sabut,
hom anomena Fonologia , gencralment , l'estudi dell fonemes, es a dir, de les
articulacions amb individualitat i valor significativa propia En la went del
parlant, i, en canvi, la Fonetica estudia tots els sons, la gamma dels quals es
molt Ines nombrosa , encara que el subjecte parlant coma no sigui conscient de la
cliferencia de molts de Ilurs matisos.

El distingit fonetista portugues Sr. Armando de Lacerda , director del Labo-
ratori de Fonetica experimental de la Universitat de Coiinbra , empra, pero,
una altra terminologia. Distingeix l'estructura sonora d'una llengua, de que
tracta la Fonetica , de l'estructura fonica, la qual estudia la Fonologia. El
comportament del fonema o fonemes d ' un mot depen del seu significat expres-
siu, car aquest actua com a factor modificatiu de l'estructura fonica. Cada
idioma to el seu sistema d'expressio , i de la seva analisi des del nou punt
de vista propulsat pel Sr. Lacerda , aquest espera obtenir grans fruits , i augura
un rapid progres en 1'estudi cientific i adhuc en l'enseny-ament de les Ilengues
vives.

Inicia el Sr . Lacerda aquesta mena de treballs amb Die Flexion des
Sprechtones ina Portugie.ischen (Gant 1938 ) ; despres ha publicat un article
molt llarg en collaboraci6 amb la Sra. Maria Josefa Canellada , titulat Coutpor-
tamientos touales vocdlicos en espanol y portugues ( RFE, XXVI ( 1942), 171-
220, 469-485 ; XXVII ( 1943 ), 256-390 ; XXVIII (1944), 190-256 ; publicat tambe
cons a volum a part ) ;' aixi mateix ha estudiat aquest aspecte del frances amb
el Sr. Pierre Amado, treball que encara roman inedit , i va aprofitar una
avinentesa de collaboracio amb el Prof. Antoni M. Badia per tractar des del
mateix punt d'albir cl catala . iSembla que el Sr. Lacerda , amb els estudis
de la flexio tonal de les llengiies dalnuut dites i potser d'alguna altra , bastira
una tonUica comparada dels idiomes romanics occidentals.

La investigaci6 fonolagica del catala que comentem ha estat feta damunt
la prondncia del propi Sr. Badia, i malgrat la consideracio que s'hi fa del
locutor, corn a expositor absolutament normal de les caracteristiques del
catala (pag. 11), em consta per experiencia propia, que els qui tenim preocu-
pacions filologiques o gramaticals , mai no reeixim a desprendre 'ns-en del tot,
i som subjectes diffcilment satisfactoris per a enquestes lingufstiques ; tal
inconvenient s'accentua en el present treball , per tal com nomes s'hi tracta de
la pronuncia del Sr. Badia , sense contrastar -la amb la d'altres locutors cata-
lans. Defensant -se d'aquesta facil objeccio, responen els autors que el Sr. Badia
s'ha esforcat a pronunciar sense cap personalisme anormal , i que taninateix
«aunque so trata de un caso necesariamente individual, las emisiones del locu-
tor utilizado no dejan de pertenecer al catalan , ( pag. 159).

i. Vegeu-ne la recensi6 del Sr. A.-M. BADIA, ER, I (1947-48), 203-204.
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Han estat estudiats els mots isolats en comptes de frases sen-,eres u
alinenys apices de mots, pero son ben raonats els motius de tal limitacio perquc
calia simplificar in feina. Mereix esser comentad2, pero, 1'excessiva diversitat
de les paraules que han estat triades (pa,-. 12) : al costat de morn populars
de faico ben catalana, con ajuar, aconsellar, ertortolligar, abufetejav:., 11'hi
ha d'altres de massa erudits coin fotografia, :itica, diplomatica, rnalefica, etc.,
que no resulten gens caracterfstics del catala, puix que s'assemblen excessi-
vament a les formes tambe cultes d'altres idiomes ; sens dubte, tot i cercant
Ilur afinitat en 1'estructura fonica amb les paraules de les altres ]lendes
lomaniques estudiades abans, hauria estat possible de trobar-ne de catalanes
amb una certa homogeneitat i mes ajustades en llur estructura sonora a
les ileis generals de la nostra fonetica, en comptes de rec6rrer a cultismes
gafrebe inusitats. S'hi estuKlia separadament is pronunoia de coda mot,
en les modalitats afirmativa i interrogativa.

Son presentades primerament les apreciacions subjectives, fetes a 1'oida
del propi Sr. Badia, pel Sr. l,acerda i per un altre transcriptor portugues quc
desconeix el catala, pero es fonetista especialitzat i posseeix una afinada percep-
tibilitat auditiva. In aquesta part destaquen, per ]lur claredat, els grafics
de lea relacions de durades i nivells sillabics dels §§ 21 i 6s., i tambe l'apendix
del § 43, amb el resum de tots els resultats obtinguts en aquestes apreciacions
subjectives, d'una monotonia minuciosa, pero molt precisos.

S'exposen en ]a segona part 1es dades objectives, realitzades amb Cl cro-
mograf que inventa el propi Sr. Lacerda el 1931, tractant-hi els comportaments
de qualitat i de to, i fent referencia als nivells de les ifnies tonals i a in durada
de llurs parts. Hi ha tanrbe una classificaci6 de les bander tonals o serie de
tons cumpresos entre la fregiiencia mes baixa i la mes alta, amb grafics (§§ 167
i ss.). S'hi tracta, aixf mateix, de les fregiiencies del perfode sonor inicial dell
moth. Ultra les illustracions esmentades, hi ha lamines anib totes les linies
tonals obtingudes en el cromograf, i encara amb alguns dels registres cromo-
grafics rcalitzats.

Tot el fibre 6s d'una prolixitat feixuga adhuc per al lector especialista,
aridesa que sovint es diffcil d'evitar en treballs d'aquesta mena. Hom reco-
neix que, con que es tracta d'un metode d'investigacio nou, ha calgut referinar
amb copia de dades el procediment. Sembla, tanmateix, que 1'omissi6 d'alguns
detalls, especialment dels apendixs, hauria donat al llibre una major agilitat,
sense minvar excessivamc-nt la. seva solidesa. Enfarfega, aixf mateix, la
Varga i ronega relaci6 de resultats en quc consisteixen les Conclusions (pagi-
nes 131-153), on hom cerca debades una sintesi, o almonys alguna consideraci6
global, per tal d'evadir-se de llur eixutesa.

En general, les imperfeccions del llibre que haven comentat no havien
fugit a la perspicacia dels sens autors, els quals, amb una decisi6 molt plau-
sible, no han vacillat a acceptar les limitacions que les circumstar.cies imposa-
von, per tal de no retardar el comencament dels estudis de In pronuncia
catalana, amb aquest nou metode foriologic d'investigaci6.
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