
GZ. MUELA: INFINITIVO EN EL CORBACHO,

una expressi6 coin cyo vi a su madre vender toquillas• amb clo vi muy en-
vejecido•, etc. Respecte a 1'anomenada perifrasi factitiva - fazer+infinitiu -,
l'autor fa esment de l'encertat punt de vista de Beardsley, el qual parteix del
fet foiiamental de ]a presencia d'un complement de persona. Aquest se'ns
mostra coin a objecte directe, si l'iufinitiu no t6, per la seva banda, aquesta
mena de complement ; en cas contrari, el complement de persona 6s directe
(fizola queaar, peril fizoles fazer cartas). Es tracta, naturalment, d'un probiema
sintactic d'interes actual.

El tercer capitol, dedicat, com deiem, a l'estudi de l'infinitiu absolut, 6s
el que ens sembla m65 ben orientat. L'exemple de la pag. IIZ - clos quales
sy errar to vieren o en loco amor envuelto, to pueden dar consejo o dezirte que
to guardes con amor e caridad, e to con orgullosa respuesta decirles asf...,
(70'°) - exigeix, evidentment, una ellipsi de puedes, qne ens explica el dezirles
del final, tot i+ que per a l'autor la dependencia d'aquest darrer verb no 6s
clara i directa. Tamb6 6s evident 1'ellipsi d'un verb formalment principal en
l'exemple citat de Keniston a la pag. 114 : cAcaeci6 que un soldado de los
atrevidos, lleg6 a tentar una muger si trahia dineros, y alguno de los Mo-
riscos (...) a defenderla (GRA. 7716, en KENISTON, Syntax, § 857).. En un exemple
coin el segiient, citat al primer paragraf de la pag. 114, no creiem que el fet
d'6sser distint el subjecte, ni el punt i coma posat per l'editor, exclogues la
possibilitat de pensar tamb6 en un verb principal : Los vnos buscan fadas
malas e gelosyas : los otros viejos refiir e raniar e porfiar, m'as suzios que la
araiia.. (21S28).

El fonament predominantment emotiu de l'infinitiu exclamatiu sembla
evident. Finalment, les consideracions entorn de l'anomenat infinitiu descriptiu
ens semblen ben assenyades ; amb tot, les difercncies entre aquest tipus, en el
sentit m6s estricte, i 1'anomenat narratiu, semblen m6s afins que no ens diu
1'autor.

El llibre acaba amb unes indicacions bibliografiques molt utils. La dis-
tribuci6 de materies en 1'index no ens sembia prou encertada : l'autor, en
comptes de seguir el desenrotllament del text, estudia els deferents conceptes
per ordre alfabPtic. Un index alfab6tic general i complementari ens hauria
semblat m6s util al lector.

Donada la natura del terra estudiat, ens sembla una mica limitat 1'estudi
exclusiu d'una obra, encara que aquesta sigui tan representativa coin El Cor-
tacho de l'arxiprest de Talavera. Per altra banda, la influencia llatina de moltes
construccions amb l'infinitiu 6s tinguda en compte degudament.

Celebrein ]'aparici6 d'aquest volum de la interessant collecci6 filoldgica
que publica la Universitat de Granada, sota la direcci6 del Sr. Manuel Alvar.

Josep Roca i PoNs

FILIx MoNJE : Las frases pronominales de sentido impersonal en espailol. Za-
ragoza, Institucion Fernando el Cat6lico (CSIC), 1954, 112 pags.

Saludem amb satisfacci6 la notable contribucio del Sr. Monje a un dels
aspectes m6s interessants de la sintaxi castellana i de la romanica en general.
Es m6s ; el tema estudiat pel Sr. Monje 6s d'un interes linguistic que ultra-
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passa el domini de la Romania , puix que l 'us i 1'evoluci6 del reflexiu ofereix

caracters d'afinitat sorprenent entre llengues ben diverses . 1;s ben sabut, per

altra banda , que la gramatica castellana , com la catalana , necessita contribu-

cions com aquesta per tal de poder estructurar les sintaxis hist6riques corres-

ponents a ambdues llengues. Com pot hom deduir per la llista bibllografica

que l'autor ens ofereix al final del llibre, fins ara molts dels treballs dedicats

a aquest tema - com molts altres sobre sintaxi verbal - ban estat fets per

estrangers . Per aixd es doblement notable l'aparici6 de l'obra que comentein.

En la introducci6 l'autor ens assenyala i justifica els limits del seu treball :

estudi dels usos impersonals , de valor passiu o passiu en construcci6 transitiva

i intransitiva . Hom prescindeix , doncs, del se reflexiu , reciproc i d'interes.

Seguidament trobem un estudi critic dels principals treballs publicats sobre

el terra o que s'hi refereixen m6s o menys directament , com s6n els de Karde,

Brown, etc. •

El primer capitol estudia la situaci6 llatina. En aquesta llengua la veu

passiva o , m&s ben dit , la conjnl;aci6 passiva, podia tenir tamb6 un valor mitja.

Ultra aixd , hi ha la identificaci6 de forma entre veu passiva i deponents. Un

valor mitja, de participaci6 del subjecte en l'acci6, el trobem tamb6 expressat

amb reflexius . El pronom , d'antuvi es refereix a persones i, despres, a coses.

Hoin alludeix a la interpretaci6 idealista WE. Richter (Zur Entwick : ung des

reflexiven Ausdrucks im Romanisehen , ZRPh, XIXIII, 135-142), sobre la base

de la personificaci6 del subjecte no personal o inanimat , que l'autor de l'obra

que comentem no creu decisiva. Hom es refereix, despres , al reflexiu mitja

de la construcci6 intransitiva i s6n recollides les afirmacions de Wistrand,

segoiis les quals la dita forsa personificadora no arriba , en llati, tan lluny coin

en les llengues romaniques . Per aix6 6s molt dubt6s que en llati hom arribi

a un veritable valor passiu . A continuaci6 explica el pas del valor intransitiu

al passiu : el primer, amb caracter mitja , cont6 ja les condicions necessaries, se-

gons el Sr . Monje, per a una evoluci6 a la passiva , contra l'opini6 de Karde,

segons el qual el valor intransitiu ha d'expressar algun altre matis que expliqui

el canvi ; en un cas com la casa se vende cal entendre que la maison se lais-

se vendre (no pas , naturalment , en el sentit corrent de 1'expressi6). No

creiem , d'acord amb el Sr. Monje, que la subtil explicaci6 de Karde sigui

necessaria.
El segon capitol ens parla de la passiva reflexiva en l'espanyol antic, i

6s subdividit en dues parts , segons que es tracti d'un subjecte de cosa o -de

persona. Ambdues parts comencen amb l'estudi de les frases amb infinitiu

- especialment amb els anomenats verbs modals -, que 6s la forma m6s fre-

quent en ]a llengua m6s antiga , i constitueix una fase de transici6 en l'evo-

luci6 estudiada , a causa del seu caracter d'abstracci6 i d'indeterminaci6. El

reconeixement d'un valor passiu presenta sovint dificultats , puix que el reflexiu

6s, fonamentalment , un instrument de valor mitja . El sentit del verb 6s, en

aquest aspecte , ben important , b6 que no decisiu . L'autor ens cita a continua-

ci6 exemples de valor passiu de la llengua antiga. Afavoreix la interpretaci6

passiva la presCncia de determinacions adverbials i, sobretot , la de ]'agent, si

b6, com ha estat remarcat a vegades , aquesta pot Esser aparent i , tal com ens

recorda el Sr. Monje, la llengua ha mostrat sempre una especial resist6ncia a

expressar el complement agent en la forma reflexiva . La passiva reflexiva 6s

molt menys frequent , en els inicis de ]a llengua , amb el subjecte de persona,

per ra6 del perill d'ambiguitat . Hoin remarca 1'especial persistCncia d'un valor
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mitja amb el subjecte personal. Seguidament la construcci6 reflexiva es com-
parada amb la perifrasttca, formada per l'auxiliar i el participi : el fet que els
verbs reflexius i intransitius feien llur perfet amb aquesta perifrasi podia afa-
vorir 1'expressi6 passiva comuna.

El tercer capitol tracta del valor actiu impersonal, el qual, ens diu 1'autor,
no deriva necessariament del passiu, sin6 que, essenciaiment, es una conse-
giiencla de la debilitacib del valor mitja. Per aixb no es estrany que ja en
trobem exemples en una epoca molt primitiva. La concordance to un paper
molt important en la interpretacio d'aquesta construccio : hom sap que en el
cas de se mataban los cristianos, es eliminada la possibilitat d'una interpre-
tacio activa per la concordanca del verb i el stibstantiu, i, en canvi, en se per-
inite la entrada existeix la dita possibilitat. Els exemples primitius son rars
amb valor actiu. Si el subjecte es de persona hom arriba al dit valor amb girs
com se mataba a y se les mataba, sense concordansa. En el cas del subjecte
no personal, hom ha arribat a expressions tals com se vende casas, combatudes
pels gramatics, perb molt esteses a America i, segurament, dins la lfnia evo-
lutiva de la llengua.

Finalment, la construccio intransitiva se vive , se trabaja tampoc no suposa
necessariament una fase passiva anterior, sino una perdua progressive del sentit
initja intransitiu del llati : els primers exemples es troben al segle xv.

Bs de doldre que el Sr. Monje no hagi tingut en compte la situaci6 del
Ilati medieval. Tambe creiem que en estudis d'aquesta mena es ben interessant
de tenir en compte no solament l'estat que presenten les llengiies romaniques
- a les quals l'autor es refereix -, sin6 tamb6 el d'altres de mes llunyanes que
poden presentar les mes sorprenents afinitats, que ajuden considerablement a la
comprensio dels fendmens. En general, la posici6 del Sr. Monje davant els
dificils problemes que estudia ens sembla ben fonamentada. El pas d'un valor
actiu realment reflexiu a un altre de mitja s'explica perfectament o, si mes no,
sense gaires dificultats, si, en el pla descriptiu o sincr6nic de la llengua, com-
parem expressions corn se lava i se mueve : en la segona no es tracta de la
simple equivalencia del complement o objecte directe representat pel reflexiu
amb qualsevol altre mot capas de la dita funcio, i constitueix el punt de par-
tida, a causa del valor mitja que adquireix, dels altres usos o sentits alludits.
La importancia que hom concedeix a les determinacions adverbials ens sembla,
potser, una mica excessiva. Respecte a les construccions que ofereixen concor-
dansa i que, per tant, no permeten una interpretacio formal impersonal activa,
hom pot remarcar que, ben sovint, admeten la dita interpretacio des d'un punt
de vista psicoldgic, com ens diu Brown. Amb tot, d'acord amb el Sr. Monje,
no creiem que en cap cas el se tingui el valor d'un veritable subjecte.

Els diferents usos del reflexiu en castella en I'estat actual de la llengua
ban estat comparats amb els que ofereix la veu mitjana del grec antic (J. La-
rochette : Les aspects verbaux en espagnol contemporain, RBPhH, XXIII
(1943), 38-72.) Cal reconeixer que la semblansa es ben accentuada. El valor
impersonal actiu es excli s, naturalment, d'aquesta comparacio. En ambdos
casos hom pot pensar en un valor mitja en un sentit molt ampli. Cal posar en
relleu, tambe, que, fins i tot en els casos d'una possible interpretacio passiva,
aquesta no to el mateix caracter significatiu que la que. hom obte amb els
verbs auxiliars, especialment ser.

Gosariem suggerir al Sr. Monje, de cara a una nova edici6 de ]a sevaobreta, d'incloure-hi un index d'autors citats. En la introducci6 1'autor ens diu
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que aquest llibre es solament una part d'un estudi de conjunt mes ampli. No

cal dir com ens plaurA de veure'n publicades les altres parts.

Josep ROCA i PONS

ToMAs NAVARRO : El espafiol de Puerto Rico. Contribuci6n a la geografia lin-

giiistica hispanoamericana. Rio Piedras, Editorial de la Universidad de

Puerto Rico, 1948. 346 pAgs•

Rs ben sabut que no disposem encara d'una obra de conjunt completa sabre

les diferents modalitats del castella parlat a America, puix que la coneguda

obra de Kany es refereix nomes a la sintaxi, i altres treballs, corn el de Malm-

berg, publicat a la revista .Studia linguisticas (I i II, 1947 i 1948), tenen,

tambe, un carActer incomplet. Estudis corn el que ens proposem de comentar

son necessarts, naturalment, per a arribar a l'objectiu indicat. No cal dir que

en aquesta obra de T. Navarro trobem totes les qualitats a que ell ens to ja

acostumats : rigor metodoldgica en la investigacio, claredat i precisio expo-

sitives i una adequada distribucio del contingut del Ilibre.

La utilitat d'aquesta obra no es limita a allo que pot esser deduit pel seu

titol, puix que els resultats obtinguts son aplicables, en part, a les Antilles i

a d'altres indrets americans, i, encara mes, constitueix un punt de partida

modelic per a ulteriors investigacions.

En unes notes preliminars ens es exposat el pla de treball, el qual, a dife-

rencia d'estudis anteriors, es proposa de descriure el parlar de Villa en totes

les seves varietats. Ham remarca, a continuacio, les caracteristiques del pals :

territori reduit, topografia accidentada, densitat de poblacio, presencia de l'e-

lement afro-antillA i de la cultura hisp'anica i la situacio respecte als Estats

Units.
La poblacio de Puerto Rico es d'uns 2.ooo.ooo d'habitants, i 1'extensi6,

d'uns 5.500 quilometres. Des dels primers temps els colonitzadors, que procedien

de Castella, sobretot, i, en part, de Bascdnia i de Galicia, s'estimaven mes de

residir a Ilurs hisendes que no pas de fundar nous pobles. Ham estudia, tambe,

en aquestes primeres planes, uns documents molt interessants del fundador

Ponce de Leon, tines relacions i memdries i uns testimonis de la parla popular.

Ja dins 1'estudi de l'aspecte fonetic, no ens trobem amb diferencies gaire

acceutuades respecte a la llengua comuna. Ham remarca una tendencia a

una a anterior, 1'alternansa de les variants obertes i tancades de la o, una

obertura superior de i i de u accentuades, etc. Les finals e i o inaccentuades

son obertes quan els mots de que formen part tenen alguns d'aquests sons.

Sota la infiuencia d'una i o d'una u accentuades, les finals e i o es tanquen.

En resum, es mante el vocalisme peninsular o, mes ben dit, de Castella, peril

ham pot observar un encreuament de tendencies diferents en la pronunciacio

dels fonemes. Quant als grups vocalics, ie i ue, accentuen sovint I'element

palatal.
La pronunciacio de les consonants es mes suau, i mes feble la tensio per

a articular les oclusives, especialment la d. Incidentalment, ham pot trobar la

vocalitzacio d'aquesta consonant en i : pairino. La f es bilabial als pobles,

i la h (f) es aspirada. La j es pronunciada suau corn I'aspiraeio de It. El seseo
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