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entre la fonologia i la gramatica - morfologia i sintaxi - la (Morphopho-
nemics ,, aff a la morfonologia de Trubetzkoy, que estudia les modifications
sistematiques que experimenten els morfemes per motius f6nics o morfoldgics
(per exemple, -s, -os en el morfema que expressa el plural dels noms en catal6).
>~s sabut que, d'acord amb la terminologia americana, les variants fonematiques
s'anomenen alofons, i les variants morfol6giques d'un mateix morfema, alomorfs.

En la impossibilitat de fer un estudi detallat de l'obra, aprofitem aquesta
avinentesa per a remarcar la manta de contacte en les nostres latituds amb
les tendencies mes modernes de la lingufstica, sobretot l'americana. Tambe es
lamentable, perb, el caracter exageradament exclusivista d'aquesta darrera.
Cal tenir en compte 1'extraordinaria transcendencia que aquestes noves tenden-
cies han tingut als Estats Units en l'ensenyament de les llengues.

Josep ROCA i PONS

EMILIO PERUZZI : Saggi di lingufstica europea. Salamanca, Instituto Antonio
de Nebrija : Colegio Trilingife de la Universidad (CSIC), 1958. Io6 pags.
(.Tesis y Estudios Salmantinos., X.)

Els diversos estudis inclosos dins aquest volum es basen en el principi
de la convergencia de les llengues curopees i en el fenomen de la progressiva
formaci6 d'un lcxic europeu, lloc coma de la lingufstica contemporania. El tema
es, per a qualsevol estudi6s dels problemes de la llengua, i especialment per
al romanista, realment apassionant ; Emilio Peruzzi el tracta amb evident
competencia i alnb notable proliferaci6 de fonts, d'arguments i de compa-
rances, que, sense deixar cap rac6 de 1'Ambit europeu, s'estenen ben sovint als
dominis asiatics i, especialment, als americans. El llibre consta de dues parts,
dedicades a 1'europeisme linguistic i a 1'europeisme locucional. La primera,
de tastier introductori, glossa el fenomen des dels sews origens i a traves
dels diversos trets del seu desenrotllament ; la segona conte tres assaigs concrets
sobre locucions que acusen un criteri o mes d'europeisme.

El concepte d'europeisme linguistic es analitzat, amb gran cura i precisi6,
com un tipus de comunitat de llengua cap al qual tendeixen, assolint un ca-
rActer peculiar i unitari, els pobles de cultura europea, gracies a llur parentiu
de civilitzaci6 accentuat i dirigit per les eficaces condicions de la vida contem-
porania. I)'on, acudint, potser abusivament, a un terme oriiind de la geo-
grafia lingufstica, Peruzzi es pot referir a la constituci6 i a la creixenca d'un
compleN d'isoglosses quc permeten de considerar els idiomes europeus com
un grup ben definit, mes en11a de Burs possibles diferencies tipol6giques i
genealogiques, dins el camp d'una pura classificaci6 cultural : un grup, en
suma, capas de delinear una Europa lingufstica, ks a dir, un tipus linguistic
europeu, tal com es pot assenyalar una cultura o una civilitzaci6 europea.
Aquesta evoluci6 lingufstica, be que sembli 1'estadi d'un llarg proces, es
avui el resultat d'una general cosmopolititzaci6 de la vida, determinada per
la velocitat del progres, pel desenrotllament de la tecnica i de la ciencia,
per la revoluci6 industrial, per 1'incessant millorament de les comunicacions,
per la interdependencia de l'economia universal i per la socialitzaei6 de la
cultura. Com a exemples transparents del fenomen, Peruzzi descriu aci i all&
la hist6ria de certs prefixoides, com tele-, micro-, anti-, els quals han tingut
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una capacitat d'expansio i de valoraci6 semuntica corn hom no hauria pogut

ni imaginar ; el mateix ha succeit amb una serie de paraules, cum automovtl,
autonomnia, jase, gratacels , interims j editorial, o d'expressions, com en kaaena,

en forma i cara a cara.

Ens trobem aixi davant un joc de dades que arriben a constituir, d'una

manera rapida i extensiva, tipus inter- i super-idiomatics, proveits d'una Pieria
d'estructuracio i de vigcncia propies, i propensos a operar, coin a trets mentals

o espirituals de la massa, damunt l'esperit de qualsevol llengua, superant els

limits tradicionals d'Europa. La Ease rnicial de 1'europeisme linguistic Cu els

temps moderns es, segons Peruzzi, d'origen essencialment anglu-trances ; 1'ha

afavorit 1'estil del tecuicisine. Pero el principal centre d'irradiacio de les formes

mes recents d'europeisme es troba dies l'area anglo-americana, es a dir, dius

1'area apiu vasta e pid importance della zona in cui a parlata una lingua che,

oltre agli altri latturi ehe ne giustilicano it preduminio mondiale, ha anche it

vantaggio di essere diflusa in tutti i contuienti e di truvarsi in posizione

intermedia fra i due moderni gruppi liuguistici indoeuropei culturalmeute piu

importanti : germanico e romanzu, (pug. i8). L'americanitzacio, en etecte, de

la vida europea es una tendencia dei segle xx ; els instruments que mes se-

cunden el proves de cunvergencia lingiiistica envers els models americans son

el cinema, la televisi6 i, especialment, la premsa. ZA quins resultats, en

un esdevenidor rues o menys remot, pot conduir aquest moviment convergent

dels idiomes europeus e Peruzzi, cum a linguista, a abste, naturalment, de

formular profecies a la manera , per exemple, de Stalin, el qual preveia, dins

al'cpoca successiva a la victoria mundiul del socialisme,, la fusi6 de les

llengues en una acomuua llengua internacional que, evidentment, no sera ni

l'alemanya, ni la russa, ni 1'anglesa, sing una nova llengua, que haura absorbit

els millurs elements de les llengues naciunals i de zuna,.

Dins 1'europeisme 1'autor distingeix dos sentits, seguns que sigui consi-

derat cum a estil o com a isoglossa. L'estil europeu ha creat, usant 1'expressi&

de Spitzer, una koine semuntica, gravies a la qual el qui posseeix tin idioma

curopeu posseeix semanticament qualsevol altre idioma europeu ; 1'estil, al

scu torn, es format per isoglosses, amb llurs convergencies de tipus morfologic

i, especialment, lexic i locucional. El cas es la mes vistent en les lucucions

tigurades, 1'europeisme de les quals pot obeir a un criteri d'urigen, de difusi6

u d'extensi6. 'lots tres punts de vista es donen en 1'expressi6 Uagrimes de

cocodril ; nomes el de la difusi6 - i potser el de 1'origen -, en canvi, en

una iruatge coin son projund, propia tambe de llengues extraeuropees ; el

criteri de la sola difusi6, en fi, es fa pales en una locucib tan recent cony

telu d'acer (o cortina de jerro), que, gravies al prestigi d'un eminent europeu,

ultrapassa en el curs de poques bores els confins de 1'Europa lingiifstica.

Son tres exemples concrets per a cadascun dels tres casos que es poden

presentar en la classificaci6 dels europeismes.

L'estudi de les tres locucions esmentades, crocodili lacrimae , altus somnus

i iron curtain, forma els assaigs de la segona part del volum. L'extens estudi
de crocodili lacrimae es , sens dubte, un model de rigor filologic i d'erudiei6.
Be que Peruzzi no ha aconseguit d'escatir l'origen de la llegenda, n'analitza
les llunyanes i vagues allusions en els textos de 1'antiguitat greco-llatina ;

fixa el primer testimoni de les lldgrimes dins 1'Orient cap al comenc del segle v

i es refereix a la possible popularitat de la faula que d6na Iloc durant el
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segle xii a l'hapax xp oxp$EI).iC,Erl 'cocodrilejar', acreditat per un manuscritde Basilea, un derivat d'aspecte tan semblant , en cert sentit, amb la formaitaliana coccodrillismo i amb l'accepcio de coccodrillo en la parla periodistica.Dins 1'Occident, la llegenda de les llagrimes del cocodril, be que den essermolt mes antiga, nomes floreja en el segle xii a traves de textos de difus16paneuropea corn les enciclopcdies i cls bestiaris, el Fhysiologus o el SpecutumInaius de Vincent de Beauvais. Durant el segle xv la llegenda ja es un topic,i el sauri s'ha convertit en simbol de la hipocresia : llagrimes de cocodri4 esfa aleshores sinduim de ullagrimes d'hipocritai. Peruzzi, servint-se d'un de-vessall de testimonis literaris, especialment italians , francesos , anglesus 1alemanys, ens fa assistir a la Iornlacio i a la consolidacio de 1'europeisme.Per manca, seas dubte, de documentacid assequible, no n'addueix de lesllengues de la Peninsula lberica. l,a mateixa llacuna s'observa en la historiade la segona locuci6 estudiada, artus sonuius. Be que adaptat del gr. {, xtluyurvoS, registrat per priulera vegada dins un idilli pseuuo-teocriteu, i delllat. artus (o grants ) soinnus, 1 'europeisme son projund, que sembla nascutde ]a imatge del 'sollnu concepilo cume un profondo mare s (pag. 69), no topotscr un segur origen europeu - es troba tambe en Arab , Lure, japones ixines -, pert tho es per la manera com s'ha difus dins 1'1;uropa linguisticamodern, mitjantaut un calc dels models classics fet pels humanistes. Un ca-racter distint ens l'ofereix, en fi, 1'expressio angl . iron curtain , amb elssous equivalents europeus i extraeuropeus, que ha fet la volta al mon en1'espai de puques bores i s'allunya de 1'6rbita normal d'europeismes armatsd'uua tradici6 secular. Aquest exemple concret demostra com avui les conver-gencies es poden establir, a diferencia dels temps passats , quasi immediatamentgracies als nutjans de cuinunicaci6 ; llur desaparicio es tambe, de vegades,iulniinant. 1'eruzzi esiuenta els anttzedents de la loeueio telb d'acer o cortinade jerro : rcferida a la U.lt.b.b., es troba ja el 193o dins un article de LevNikulin ; la propaganda nazista l euiprd durant la segona guerra mundial ;pero la fortuna de la metafora per a iudicar la barrera entre Pest i l'oestd'14uropa es deguda a un passatge del discurs que Churchill pronuncia a Fulton,Miss., el 5 de mart de 194b. L expressi6, be que no fecunda, ha produit elssous satellits, com cortina de bambu, cortina de seda i, encunyat per la propa-ganda comunista, cortina del dOlar.
Aquests assaigs de Peruzzi sun, no cal dir-ho, tan importants per 11ursmerits propis com pels camins que poden obrir als nostres investigadors en1'estudi d'aquests currents lexics europeus i dels resultats d'ordre morfologico sintactic que provuquen. Fora interessant, d'altra banda, de rastrejar lapresencia de les locucions llagrimes de cocodril i de son profund, amb llurspossibles variants, dins la nostra literatura antiga. Ens plau d'afegir que, dinsl'area de les llengues romaniques, Peruzzi ha tingut compte de no oblidar mailes equivalencies catalanes de les nonibroses paraules i locucions estudiades,be que les grafies son alguna vegada Ileugerament defectuoses : ens siguipermes de corregir, per exemple, micrdfon, microscdpic (pag. 15, n. 22) ometallic (pag. 98) ; una negligeneia d6na com a forma catalana el port. f.eleco-municayao en lloc de telecomunicaci6 (pag. 9, n. io) ; entre les convergenciesmorfologiques , en fi, derivades del gr. - fi;Ety > Hat . - izare , - idiare, cal ategir(pag. 27 ) el doble catala , tan viu , - itzar, -ejar.

Miquel Dots.
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