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JUAN BASTARDAS PARERA : Pal'ticularidades silltdcticas del latin medieval (Cartu-
larios espaioles de los siglos VIII al XI). Prologo de DAG Noat;ER<:. Barce-
lona, Instituto Antonio de Nebrija - Escucla de Filologia (CSIC), 1953.xt.+200 pags. (((Puhlicaciones de la Escttela de Filologia de Barcelona,, N1I.)

Taut els Ilatinistes coin els romanistes que s'iliteressen ipel desenvolupa-ment de la llengua llatina a l'Edat Mitjana i per ]a formaciu lingii]stica de laRomania han d'acollir amb viva complaenca una obra d'agresta natura.Els treballs sobre sintaxi del llati medieval no sun abundants, i nu selupre,d'altra banda, assoleixen una visi6 tan cotnpleta coin aquesta que el Sr. Bas-tardas mostra en In seva tesi. Conn a predecessors en ]a investigacio de lasintaxi de les cartes notarials dels segles 1x, x i xt I'autor esinenta els nomsde R. Menendez Pidal, A. C. Jennings, A. Par, J. Balari i Jovany ; pero clselements sintactics estan dispersos en Ics obres d'aque.sts filulegs o cn Sunnonmes una part litnitada, sense formar tin cos organic de doctrina gramatical.1)'on la plena justificacio d'aquesta ohra exclusivament dedicada a in sintaxi
(leis documents notarials espanyols de la baixa Edat 11itjana, no ccnvida a unasola zona geografica peninsular, siu6 als fogars literaris rCs representatius
de les futures varietats idiomatiques i dialectals. A ties, 1'interes de les cartes
dels segles 1x, x i xi, ja remarcat per Menendez Pidal, deriva do llur notable
complexitat. El romans primitiu -coin apunta el Prof. Norberg en el proleg-
hi ha deixat vestigis de dues menes : les que deriver de I'Cpoca relativament
recent ell quC foren redactades, i Ies que deriver de 1'epoca visi(gotica, L-11 In
qual s'havia fixat un gran nombre de formules que se seguien usant en els
segles segiicnts. La distincio d'aquestes diverses estratificacious exigeix molta
cireumspecci6 i una pregona coneixenSa de Its condicions lingiiistigues de
1.1 peninsula en aquell temps. Creiem que el Sr. Bastarclas ha aconse-uit, al
]larg del sell estudi, de situar i d'esbrinar amh lucidesa diverses Series de
fenomens linguistics que molt soviet actuaren aqui amb independencies
do la resta dels palsos romanics.

Aquest estudi sintactic compren dues parts, amb un total de tretze capitols.
La primera esta dedicada a ]a concordanca, al nom, als pronotns i a les
preposicions ; ]a segona, al verb i a les conjnncions. Ell el capitol de la coii-
cordansa el Sr. Bastardas recorda, cutre moltes altres dades, ]a fossilitzaciu
de les formes pronominals omnia i hacc i la dell participis pracsclis, libells icxceptus, de tan ampla acceptaciO en les ilengucs roniatniques (tipus incliis,
durant, no obstant). L'estudi dels casos es diligent i molt detallat, especial-
inent el de l'acusatiu, el de major extensio en les cartes i Punic que ha sub-
sistit en les llengii.es romaniques peninsulars. El Sr. Bastaidas demostra que
els sis casos llatins es redufren a ur de sol despres de la decadCncia de lacultura antiga, sense seguir cl mateix cami que a In Gallia o a Italia i sense]a persistcncia d'un cas oblic analeg al que existf a in Gallia. L'acusatiu s'haviaconvertit en el cas universal en la llengua parlada del segle 1x, en el domini
del lleoiiCs i del castella, i del segle x, en el domini del catala. NomCs enalgunes paraules deterriinades senibla que el notninatiu era l'unica forma vigent
(cf. Dcsu, res) ; pero fins en aquestes circunistancies solien conviure les duesformes del nominatiu i de I'acusatiu (cf. se)tyer / senyor, hones / home).
Vs tambe subratllat 1'6s del genitiu de noms de sant en funci6 d'un altre cas,
que deguC esser molt popular a Hispania, coin mostra ]a toponitnia.
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La sintaxi del nom es estudiada al capitol tercer, segons les funcions que
exerecix en 1'oraci6. Sobresurt de seguida la introduccio del complement
dirccte mitjansant la preposicio ad, caracteristica del castella, que Pantie catala
conegue esporadicament i que encara avui perdura en el sard i en dialectes
italians ; el Sr. Bastardas analitza tantbe autb molta cura la construccio de
noms de lloc amb preposicio en funcio de predicatius o de subjectes (tipus
ubi dicunt ad Valle Maiore) i la del predicatiu introduit per ad (tipus donare
aliquid ad propriunt), origen del air superearacteritzat cons a, viu des de
Ramon Mull fins als nostres dies. Ve despres l'analisi de 1'expressi6 dell
conccptes casuals del datiu, del genitiu i de l'ablatitt mitjancant preposicions.
No cal dir que en tot aquest capitol el romanista trobara registrada una pila
important do dades i de suggeriments, per exemple, la preferencia en les
cartes del doinini catala, per als complements de lloc i de temps, de la pre-
posicio ad, enfront de la preposicio in, mes frequent en els documents lleonesos.
Igualinent dens de noticies es el capitol quart, destinat als pronoms ; del
segle xi dater els primers exemples en cartes catalanes del gir ad tu, que
cl catala continua ; illorum exerci la funcio de datiu, encara viva en Ramon
],lull, i de genitiu ; ]'article procedent de ipse degue esser general a les co-
marques catalanes, com palesa la toponimia. Clou el capitol 1'tis pronominal
(leis adverbis inde, ibi, undo i ubi i Pius dels pronoms indefinits. El tema
complicat de les preposicions es desenrotllat amb molt de rigor a l'ultint
capitol de la primera part. Son registrades totes les combinacions de prepo-
sicions entre elles o amb adverbis per a formar noves preposicions, les combi-
nacions d'aquestes amb adverbis per a formar nous adverbis, les combinacions
de preposicions amb conjuncions. L'estudi dels variadissims significats de les
preposicions en els cartularis es fet amb metode i amb notable precisio.

El verb ocupa set capitols de la segona part del volum. Primer es donada
l'evolucio do les veus. Entre les innovacions que afecten la veu activa, remar-
qucum 1'6s impersonal del verb habere, el primer exemple del qual a Hispania
es anterior al segle ix, I'tis dels intransitius reflexius i el dels transitius cons

a intransitius amb significanca mitjana reflexiva. Molt interessant es 1'estudi
sobre 1'origen i I'evolucio de la veu passiva analitica ; segons el Sr. Bastardas,
aquest proces, iniciat a Hispania al segle vit amb 1'aparici6 de les primeres
formes analitiques en funcio de present de subjuntiu, no acaba fins al segle xrit ;
e] sistema passiu romanic fou, done,,, tarda i lent. L'autor s'aparta aixi de
l'opinio mes generalitzada, que atribuia la passiva analitica al llati vulgar

de l'Imperi, i es decanta viers els resultats de H. F. Muller i d'altres estu-
diosos de 1'escola nord-americana. En catala el proces que determine la creacio
de la passiva analitica sembla parallel al que s'observa en castella. L'us dels
temps presenta poques innovacions sintactiques, segons les conclusions do
1'autor, en les cartes hispaniques. Cal remarcar, pero, 1'us constant en cls
documents lleonesos i castellans del futur dabo en lloc del present i el mes
restringit d'eris i erit ell iloc d'es i est, aixi com el de la perifrasi habere + par-
ticipi perfet. En el catala es curiosa 1'aparici6 de l'imperfet d'indicatiu antb
valor modal (tipus •si venia li diriab), els primers exemples del qua] pertanyen
al seglo xi, el mateix temps en que, desaparegut quatre scales abans el futur
imperfet del paradigma classic en la parla comuna, es comenca a emprar el
gir antare habeo. En explicar el subjuntiu, 1'autor puntualitza ]a tendencia
ascendent dels temps, que motiva l'extincio de 1'imperfet classic, i especifica
fits del subjuntiu i de I'indicatiu en les oracions subordinades.
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llespri•s d'apuntar les perifrasis verbals formades amb infinitin o amb
participis i noms verbals, el Sr. Bastardas dedica el penliltinn capitol de l'obra
a les formes noininals del verb, d'entre les quals, coin se sap, i'infinitiu
gaudeix d'hegemonia en les Ilengiies romaniques : analitza especialment I'in-
finitiu regit per verbs de moviment, l'infinitiu sense preposici6 coin a subs-
titut del gerundi, 1'infinitiu amb pleposici6 i I'infinitiu regit per pronoms
relatius o interrogatius. Acaba parlant de in perdua de valor verbal que expe-
rimenta el participi de present, i de ]a seva substitucio per I'ablatiu del
gerundi. L'tiltinl capitol va dedicat a les conjuncions ; I'autor no pot adduir
cap element non per a esclarir el problema de I'etimologia de la conjunci6 quc.

En ]a redaccio de la seva tesi el Sr. Bastardas ha utilitzat una writ
impressionant de cartularis i de textos, dcls quals d6na la llista en les pri-
meres pagines. Les abundants exemplifications de cada fenomen registrat
acusen una elaboracio detinguda i escrupolosa. La bibliografia que lha coii-
sultat es vasty i completa. El llibre es clou amb un index de paraules estudiadcs
que, tot i essent pot explicit, en facilita la consulta. Els defectes materials
son escassos i facils de corregir pel lector ; notem F_thioz. (pag. 1.4) per F.t1'nz.,
sln0 (ping. 94) per si no, anzatus sit (pag. 135) per amatu.s sins, CASCUBERTA
(pa-. xxxlx) per CASACUBFRTA. Les referencies a la nostra llengua presenten
una gran utilitat ; trobem, peru, que, malgrat Ilur abundancia, podrien esser
encara rates concretes. En parlar de 1'us preposicional do certs substantius (pa-
gines 15-16), coin en la frase orillas el rio, caldria esmentar la locuci6 catalana
analoga riba mar, o be donar les derivations DF SURSUnt> dessus (pag. 84),
vF INTUS > dins, AB ANTF.\ > abans (pa-. S5), encara que aquests details es
poden inferir 18gicament de 1'exposici6 i dels comentaris de l'autor.

Aliquel I)oi.r

Inscripciones his arias en verso, por SFBASTIAN MARINE. BIGORRA. Barcelona, Ins-
tituto Antonio de Nebrija - Escuela de Filologia (CSIC), 1952. XVI+23-2 pa-
gines+2lams. (aPublicaciones de la Escuela de Filologia de Barcelonaa, XI.)

En aquesta obra, fruit de tesi doctoral, son posades a contribuci6 les ins-
cripcions llatines hispanes en viers, a fi d'estudiar les alteracions quantitatives
i metriques que s'anaven introduint en les terres d'Hispania ; coin sigui, peru,
que aquestes alteracions estan pregonament relacionades amb anteriors canvis
fonetics i morfolugics que en certa manera en foren causa, 1'autor s'ha d'ocupar
tambe de les particularitats fonetiques i morfologiques que presenten aquells
textos epigrafics. La perspectiva, doncs, de les investigations del Sr. Marine
to tuna gran amplitud, i tota ella esta oberta, en ]es dades de mes relleu, als
dominis de la filologia romanica.

L'obra compren tres estudis naturals : el graniatical, el metric i el literari.
Els quatre capitols de 1'estudi preliminar , el gramatical, van dedicats a la
fonetica, a la morfologia, al lexic i a la sintaxi , considerades sempre a la Ruin
de les inscriptions metriques. Sota I'aspecte fonetic es interessant 1'analisi de
les vocals, particularment els fenomens de vocalisme relacionats amb la pro-
sodia. En la ressenya i 1'explicaci6 dels diversos procediments emprats per
a indicar graficament ]a quantitat vocalica, l'autor emet una opini6 personal
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