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oue aquest llibre es solame'it una part d'un estudi de conjunt mes ampli. No

ts.cal dir com ens plaura de veure'n publicades les altres par

Josep Roca i PONS
t

ToMAs NAVARRO: El espailol de Puerto Rico. Contribuci6n a la geograffa lin-

giiistica hispanoamericaria. 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 sobre

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

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

berg, publicat a la revista •Studia linguistica• (I i II, 1947 i 1948), tenen,

tamb^, un cari cter incomplet. Estudis com el que ens proposem de comentar

son necessarls, 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 metodolOgica en la investigacio, claredat i precisio expo-

sitives i una adequada distribucio del contingut del llibre.

La utilitat d'aquesta obra no es limita a allb 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. Horn remarca, a continuacio, les caracterfstiques del pals :

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

lement afro-antilla i de la cultura hispanica i la situacio respecte als Estats

Units.
La poblacio de Puerto Rico es duns 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 llurs hisendes que no pas de fundar nous pobles. Horn 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 l'estudi de 1'aspecte fonetic, no ens trobern amb diferencies gaire

accentuades respecte a la llengua comuna. Horn remarca una tendencia a

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

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 influencia 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

hom pot observar un encreuament de tendencies diferents en la pronunciacio

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

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

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

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 l'aspiracio de It. El seseo
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cs general, amb una s inicial dentoalveolar, al costat, pert, d'una modalitat

predorsal convexa i d'altres. La s final es aspirada, com es general a Hispano-

america i a Andalusia, amb so sord o sonor segons la consonant que segueix.

Hom pot remarcar, tambe, la confusi6 de r i I en algunes zones, si be no es

troba la vocalitzaci6 en i de les dites consonants, les quals, per altra banda,

poden esser assimilades davant p, t o k : ek kamino. El so de rr mostra

variacions : alveolar, velar, mixta. Respecte a les palatals, la ch es pronunciada

amb un contacte mes ample del dors de la llengua amb el paladar. La sonora

y es pronunciada amb una articulaci6 relativament estreta, pert amb una fri-

caci6 blana i suau : mayo. La it i la y s'identifiquen, com es general en totes

les regions yeistes. Finalment, entre les nasals, la n velar s'ha imposat. Cal

subratllar que el sistema fonoltgic es el mateix que el de la llengua comuna,

i ]'accent es agradable i atractiu.
Segueixen unes observacions gramaticals : la diferencia geografica de genere

en algi n mot, com mar (el, al N. i 0., i la, al S. i E.), noms verbals del pre-

sent d'indicatiu (bofeteo, etc.), i en -ura, sovint, per a expressar condici6 o

disposici6 personal (bajura, preciosura, etc.), l'its perifrastic amb casco o trapo

en expressions despectives (cahco e perro), etc. Hom no usa vos o vosotros,

sin6 solamente ustedes, que es el plural de to i usted . El verb ofereix algunes
transposicions, com cornprates per compraste, algunes formes analtgiques com
cabi6, reduci6, i reduccions, com les de estar : tare, tarfa, etc., Amb el verb
que precedeix en plural trobem formes com demen per deme i simi,ars. L'tis
de to objecte directe es general, amb algun curi6s cas de concordansa amb el
femenf : peindndala per peindndola. Habfan dos palmos o hacfan tres anos
s6n frequents, com en molts paisos americans i Adhuc a la peninsula. gQuE
tii dices? o Til sabes porque yo to tlam.o, com a Cuba i a d'altres regions s6n
generals. Ens ha estranyat de no trobar registrat ]'tis parcial del preterit pel
perfet, comfit a Cuba, tambe, i molt estes per altres palsos hispanoamericans.

Segueixen unes planes sobre materials lexicogrhfics, comuns, tambe, so-
vint, a d'altres regions antillanes, i un estudi de les zones lingiifstiques. Els
trets observats a Puerto Rico, ens diu T. Navarro, s6n, en general, els observats
en els altres paisos hispanoamericans. Els mes originals s6n ]'accent i la geo-
grafia lingiifstica. Tot seguit 1'autor es refereix a les tendencies i els corrents
fonamentals. L'indigenisme es manifesta sobretot en els noms geografics i, no
taut, en els de fruites, plantes i animals. Tambe en algun aspecte de 1'ento-
naci6 i de la pronunciaci6. Per adaptaci6 foren donats a moltes coses els noms
d'altres de ja conegudes : peras (anones), i hom recorregue a la invenci6 per
a coses noves : barbero, per exemple, es un peix amb aletes tallants. Els to-
ptnims hispanics alludeixen al terreny : Vega Alta, Sabana Grande, etc.
Alguna cosa o objecte, com es ara 1'arada, to molts noms. Tot plegat no s'oposa
que ]'estructura general lexica sigui tambe ben aff a ]a de la llengua comuna.

Finalment, i despres d'unes consideracions sobre la influencia de ]'angles,
l'autor ens resumeix els resultats principals de la seva investigaci6. Cal situar
la influencia negra, sobretot, en la relaxaci6 articulattria i en la nasalitzaci6, la
del clima o de les condicions geografiques, en el lexic, pert no en els fe-
ntmens fonetics. Des del segle xtx hom pot observar una tendencia a la uni-
formitat respecte a la llengua comuna.

La darrera part del liibre ens presenta els textos i els atlas . Cal tenir en
compte que ]a investigaci6 ha estat portada a cap seguint un gi]estionari pre-
parat pel mateix Navarro i que pot servir de magnffic instrument per a futures
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investigacions. Remarquem, per a acabar, la pulcra presentaci6 del Ilibre per

l'editorial de la Universitat de Puerto Rico.
Josep ROCA i PONS

P. FABRA : Converses filoldgiques. A cura de S. PBY. Vol. I : Ortografia. Pro-

sddia. - Vols . II-III : Morfologia. - Vols. IV-V : Sintaxi. - Vols. VI-IX :

LPxic. - Vol. X : El catald i el castella comparats. Addenda. Taula de

rnatPries . Barcelona, Editorial Barcino, 1954-1956. 92 pags. ; 88 pags.

68 pags.; 64 pags.; 72 pags.; So pags.; 82 pags.; 76 pags.; 82 pags.

88 pags. (CPB, CLXII-CLXIV, CLVI, CLVII, CLXX, CLXXI, CLXXIV-

CLXXVI.)

Amb la publicacio, a cura del Sr. S. Pey, dels den volumets de Converses

fi.'.oldgiques, que comprenen sis-cents dinou articles, de longitud diversa, pu-

blicats per Pompeu Fabra a ocLa Publicitat• durant els anys 1919-1920 i 1922-

1928, l'Editorial Barcino ha omplert una llacuna i ha cobert una necessitat

que de temps es feia sentir. Una part - i ben important per cert - de l'obra

de Pompeu Fabra, tant pel que fa referencia a la solucib de problemes con-

crets del catald literari corn pel que concerneix la doctrina en que s'ha basat

la reconstrucci6 d'una llengua literaria moderna a Catalunya, restava soter-

rada en articles publicats al dit diari. El fet que aquests articles ha-in estat

distribuits per materies i ordenats despres en un index alfabetic al final es

d'una gran utilitat, sobretot tenint present que la distribucio del Sr. Pey ha

estat feta amb bon sentit i, aixf mateix, l'fndex ha estat establert amb cura.

La numeracio donada als articles resol el problema de les referencies de l'fndex

d'una manera satisfactoria. I tamb-e ha estat un encert de conservar exacta-

ment el text original, sense modifications de cap mena. Rs una posicio de va-

lentia i de confianca en la valua real de l'obra de Fabra que aquest be es

mereixia i que, amb el llibre als dits, hom constata que era autenticalnent

fundada. Llastima nomes que hom no hi hagi afegit la data de la publicacio

inicial, tant per l'interes que podria tenir de saber a quina epoca correspo-

nen els articles corn per a una eventual Iocalitzacio d'aquests.

Rellegint les Converses filoldgiques hom no pot sostreure's a la impressi6

que una de les qualitats sobresortints de Pompeu Fabra fou el to absolutament

normal de la seva prosa a la qual ell imprimi la claredat, la precisi6 i el

sentit logic que preconitzava per a la nova llengua literaria. La prosa de Fabra

quedara com una de les grans conquestes del mestre i no pas de les menys

importants. El catald, que fou la primera de les llengues romaniques a esser
emprada en llibres de ciencia, ha tornat a esdevenir un vehicle normal i per-

fecte per a 1'expressi6 cientifica en bona part per virtut i per l'esforc de
Pompeu Fabra. Al costat de les dues qualitats que hem assenyalat, cal posar-bi
el sentit estetic i la ponderaci6.

Ben pots son els suggeriments de Fabra que la llengua literaria no ha
seguit : hom se n'adona Ilegint els seas escrits de fa mes de tres decennis. El
catald literari s'ha format, s'ha fixat, precisament durant aquest perfode, i
la prosa de les converses de l'any 1919 es ja ben be la prosa formada d'avui.
I no pas perquo el mestre hagi imposat el seu criteri corn li ha estat retret per
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