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A. MxiuET : Esquisse d'une histoire de la langue latine. Cinquieme edition.

Paris, Librairie Hachette, 1948. xiv+292 pags.

Storia della lingua di Roma, di GIACOMO DEvoTO. Seconda ristampa. Bologna,

Licinio Cappelli editore, 1944. x+430 pags.

Fora imitil de recalcar la importancia d'obres d'aquesta fndole per a tots

els romanistes. D'altra banda, si acf posem plegats aquests dos llibres, els

mes recents en la materia, no ho fern, es clay, amb la intencio d'establir un

parallel, sing per remarcar 11urs merits peculiars en el camp dels estudis ro-

manics.
I. - 1~;s una afirmacio no discutida per ningu que 1'Esquisse d'A. Meillet

ofereix, entre les nombroses histories de la llengua Ilatina (Skutsch, Kretseh-

mer, Stolz-Debrunner), l'interes mes vin i mes durable. Basta fixar-se en el

nombre de les seves editions. Se li han retret, es cert, alguns punts de vista :

,per exemple, la teoria de l'accentus llatf i la insistencia exagerada a oposar

el grup de 1'infectum al del perfectum' o la doctrina d'una fase italo-celtica,

que haurien travessat els protollatins.' A tort, al nostre entendre. De tota

manera, les valors essencials de la seva obra - claredat, rigor, profunditat -

resten intactes.
Creiem notables per a les referencies romaniques certes observacions, com

les que illustren el terra dell manlleus fets pel llatf al grec. IRs sabut que les

oclusives sordes i sonores del grec no responen sempre exactament a p, t, c,

i b, d„ g del llati ; el fenomen, almenys en molts de prestecs antics, fou influit

sens dubte per la pronfincia etrusca, en la qual no es feia cap distincib entre

sordes i sonores. El Prof. Meillet cita, entre altres exemples, el llat. amurca,

corresponent al gr. am6rga ; les llengues hispaniques reprodueixen, segons lleis

sabudes, la vacillaci6 : cast. morga, cat. morga. Onze capitols, d'extensio des-

igual, exposen la historia de la llengua Ilatina. Per als romanistes son fona-

mentals els tres iiltims, dedicats a l'extensi6 del llatf (formacib de Romania,

substrats, caracter de les innovations), a les transformations del llati durant

l'epoca imperial (pronuncia, fets gramaticals, vocabulari) i a la persistencia
del llatf escrit. Formen tots tres una lucida introduccio al llatf pre-romanic
i medieval.

II. - Algunes naves tendencies, dins la mateixa area cientifica, mostra
la magnifica Storia del Prof. Devoto, dividida tamb,6 en onze capitols. Ens in-
teressen principalment else dos primers, en els quals estudia els origens indo-
europeus i els origens mediterranis del llatf. Potser aquest filtim aspecte ha
estat sovint massa negligit entre nosaltres. Tocant a la hipotesi d'una llengua
mediterrania unitaria, alludeix les tres teories mes en yoga : la del rus Marr,
la del iugoslau Ostir i la de l'italia Trombetti. Prou coneguda es la contri-
bucio de l'escola italiana - primer, etruscolegs, corn Trombetti i Ribezzo ;
despres, romanistes, com Battisti, Terracini i Bertoldi - en la reconstitucio
d'un conjunt de bases rnediterranies, amb la qual s'ha donat un pas decisiu
en la suggestiva i agosarada giiestio. El Prof. Devoto estudia esquematicament
les restes fossilitzades d'aquest estrat linguistic : noms pertanyents a la geo-
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grafia, a la zoologia, a la botanica, noms locals i noms personals. Reconeix

i classifica a la conca de la Mediterrania cinc grans regions lingiiistiques o

arees dialectals : la libica, la iberica, la ligur, la tirrena, la picena . Tots aquests
elements linguistics actuen visiblement, encara que amb una intensitat menor

que els indoeuropeus, en el proces de la transformaci6 i fixament dels factors
protollatins fins a la constituci6 de la llengua llatina.

En els quatre darrers capitols trobara el romanista sumariament exposades
diverses questions basiques : la llengua parlada (Petroni) durant l'edat d'argent,

les desviacions de la llengua literaria (Apuleu) ; el llatf a 1'Tmperi : innova-

cions, interferencies, consegiieneies de la reforma de Dioclecia, influencies dels
substrats en les regions varies de l'imperi occidental ; 1'edat cristiana : tecni-
cismes i canvis semantics, modernitat parcial de Tertullia, classificaci6 del lexic
cristia i especialitzaci6 de paraules paganes, revoluci6 del ritme poetic aimb
Commodia, documents fins al segle vi. L'filtim capitol estudia el Ilati pos-
terior a la caiguda de l'Imperi, en les seves dues formes independents : la
llengua literaria, fenomen exterior, continuada en el llatf medieval, huma-
nistic i modern, i la llengua viva, nodrida en els diversos gratis del seu des-
envolupament per la fragmentaci6 geografica. Aquesta visi6 panoramica te,
enmig de la serietat i la documentaci6, un veritable ends. El Prof. Devoto
planteja i resol els problemes suscitats al llarg de la seva obra amb ma de
mestre.

Les obres, en suma, dels professors Meillet i Devoto, que mdtuamlent es
completen, representen per a tots els estudiosos -tot i la seva orientaci6 pri-
mordial envers la filologia classica - el millor mitja d'introducci6 al llatf
pre-romanic i a les mateixes llengues vulgars.

Miquel Dore

EDOUARD BOURCIEZ : Elements de linguistique romane. Quatrieme edition revisee

par l'auteur et par les soins de JEAN BOURCIEZ. Paris, Librairie C. Klinck-

sieck, 1946. xXVIII+784 paas.

La primera edici6 dels Elements, d'E. Bourciez, apareguda el 1910, va as-
solir un tal exit en el m6n dels romanistes, que foren necessaries dues altres
edicions (1922, 1930). Aquests ultims anys s'havia esgotat tambe la tercera
edici6, de tal manera, que una quarta edici6 es feia indispensable. L'afecci6
creixent manifestada pels mestres i pels estudiants envers el treball WE. Bour-
ciez es el millor homenatge que es pugui fer a les seves qualitats de concisi6
i de seguretat.

Per raons d'economia, aquesta edici6 havia d'esser una reproducci6 fotografica
de la precedent. Pero, a despit del valor sem.pre actual dels Elements, s'im-
posaven algunes esmenes que donessin compte dels treballs ties recents de filo-
logia romanica. Aquestes esmenes Ilan estat introduides per dos procediments.
Cada vegada que la cosa era possible, una frase, o membre de frase, se substitula
per una altra comprenent un nombre igual de lletres i senyals, de tal manera,
que la compaginaci6 no resultes modificada. I quan les correccions o addicions
s6n de ties importancia, un asterisc de grans dimensions ho assenyala i remet
a vint-i-una pagines de anotes addicionals•, afegides a la fi del llibre.

Per exemple, el paragraf 446 d es objecte de conrecci6 i d'addici6. Q,legim
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