
a fer l’estudi comparatiu dels manuscrits respecte al H, per tal de verificar si les divergències poden
atribuir-se, d’una banda, a variacions dialectals geogràfiques i, de l’altra banda, a variacions cro-
nològiques, és a dir, a solucions de major modernitat d’algun ms. respecte al de Poblet. Quant al pri-
mer objectiu, malgrat poder destacar ací i allà solucions occidentals i valencianes, preval la tan sub-
ratllada concepció unitària de la llengua a l’època dels seus començos; quant al segon objectiu, és
evident que el ms. de Poblet és el que mostra un caràcter més antic; això no obstant, no es manifes-
ta una distància gran amb els altres, la qual cosa confirma una evolució relativament lenta de la llen-
gua catalana.

Bruguera ens presenta un fragment d’un manuscrit nou de la Crònica trobat per Jesús Alturo,
de la procedència del qual no es té notícia. Encara que Alturo l’emparenta molt directament amb el
ms. C, del 1380, Bruguera, després de presentar-nos-en les variants, que afecten òbviament no so-
lament al lèxic, matisa la relació. És aquesta troballa que ens impedirà de dir allò que espontània-
ment hauríem afirmat en cloure aquesta ressenya: que Jordi Bruguera amb els seus treballs sobre el
Llibre dels fetsde Jaume I ha plantejat exhaustivament qualsevol problemàtica que tingui a veure
amb el vocabulari. En filologia, com en totes les ciències, mai ningú no diu la darrera paraula sobre
res... Afortunadament!

A part de la bibliografia, un índex d’autors i un altre de mots, l’obra de Jordi Bruguera es tan-
ca amb alguns comentaris que se sumen a la seva edició crítica de la Crònicade Jaume I: els ad-
denda et corrigenda.

Joan MARTÍ I CASTELL

Universitat Rovira i Virgili
Institut d’Estudis Catalans

BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1999): Les Regles de esquivar vocables i «la qüestió de la llen-
gua». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 506 p.

I

L’estudi que acaba de publicar Antoni M. Badia i Margarit mereix el qualificatiu d’excepcio-
nal en un doble sentit. D’una banda, és el resultat d’una reflexió i d’una recerca que s’inicien en el
decenni de 1940 quan, en paraules de l’autor, «les Reglesirrompen en la meva vida». D’altra ban-
da, suposa, en certa mesura, un gir copernicà respecte a l’enfocament tradicional del tema, i a aquell
que va proposar el mateix autor en la primera edició crítica del document (Badia i Margarit, 1950).

Com alguns lectors ja saben, les Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívolscons-
titueixen un text quatrecentista de dimensions breus, però de gran interès lingüístic, que ha estat
atribuït tradicionalment al poeta valencià Bernat Fenollar, pel que fa a la primera part, i a l’huma-
nista barceloní Jeroni Pau, que hi hauria incorporat unes importants postil.les. L’única versió que en
coneixem es troba en un volum miscel.lani copiat per l’arxiver reial de Barcelona Pere Miquel Car-
bonell entre 1473 i 1507.

L’obra de Badia i Margarit ressegueix els principals passos de la seva recerca, sovint en un or-
dre cronològic que recupera la seva aventura intel.lectual, i que de vegades assoleix el tempod’una
autèntica novel.la detectivesca. En aquest sentit, ens sembla particularment significativa la intro-
ducció, on l’autor descriu algunes de les fites de la seva investigació i presenta el pla d’exposició
que seguirà per a les seves conclusions.

El text es divideix en cinc parts. En la primera («El miratge d’un debat ‘sui generis’») Badia i Mar-
garit desllinda amb claredat l’autoria i la intenció de les Regles...del context en què fins ara havien es-
tat situades per la majoria dels seus estudiosos. Ens referim a la polèmica suscitada a la València qua-
trecentista entre un suposat text de Bernat Fenollar, que hauria condemnat l’ús de mots i expressions
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vulgars (però que tanmateix avui desconeixem), i el poema de Jaume Gassull La brama dels llaura-
dors de l’Horta de València contra lo venerable mossèn Bernat Fenollar, prevere, escrit a la fi del se-
gle XV i publicat el 1561. Segons Badia, si bé aquest debat expressava un interès genèric, de caire hu-
manista, per la llengua, era també el resultat d’un joc, és a dir, d’«un repartiment de papers que es feia
a la tertúlia» amigable d’un grup d’intel.lectuals. «No sembla que hagi existit mai la Sentènciade Fe-
nollar», rebla l’autor, mentre que, a parer seu, el capteniment de Gassull és «frívol i voluble» i prova
un tarannà «burleta». «Es tractava de discutir de per riure, sense deixar de ser amics», afirma Badia.

En la segona part («Les Regles de esquivar vocables»), Badia transcriu i contextualitza les 325
normes d’estil que conformen l’obra. El seu estudi l’aboca a una conclusió revolucionària: l’auto-
ria del text correspon a Pere Miquel Carbonell, que hauria utilitzat els noms de Bernat Fenollar («e
altres hòmens diserts catalans e valentians e prestantíssims trobadors») i de Jeroni Pau («e altres
perfetament pronuntiants lo vulgar català») com a referents i autoritats intel.lectuals de la seva re-
cerca lingüística. Aquesta visió és corroborada en la tercera part («Estudi de les ‘Regles’»), amb tot
un seguit d’arguments gramaticals, historicolingüísitics i sociolingüístics.

Superat, doncs, el «debat valencià», la part quarta de l’obra («La llengua catalana, davant ‘la
questione della lingua’») ve a situar les Regles...en el debat més ampli, de caràcter humanístic, que
pretenia fixar les normes d’estil de les llengües vulgars. És aquest un terreny d’una enorme moder-
nitat, iniciat a la Itàlia quatrecentista amb autors com Leon Battista Alberti i Paolo Pompilio, i que
va tenir diverses concrecions arreu de la Romània a la fi del segle XV i al llarg del segle XVI —entre
d’altres, la coneguda Gramática de la lengua castellana(1492) d’Elio Antonio de Nebrija. La in-
clusió del text i de la seva autoria en un context plenament humanista i modern du Badia i Marga-
rit a reflexionar sobre el nucli intel.lectual forjat al voltant de Pere Miquel Carbonell (i del seu cosí
Jeroni Pau) a la Barcelona de la fi del segle XV, aspecte aquest que ja havia estat objecte d’estudi de
Mariàngela Vilallonga (Jeroni Pau, 1986 i Mariàngela Vilallonga, 1993) i de l’autor d’aquesta res-
senya (Agustí Alcoberro, 1994; Pere Miquel Carbonell, 1997).

Finalment, la part cinquena presenta alguns dels elements informatius, metodològics i bi-
bliogràfics emprats per Badia per a l’elaboració de l’obra.

En definitiva, doncs, l’obra de Badia presenta dues aportacions notables. D’una banda, des-
llinda el suposat «debat valencià» (Gassull versusFenollar) del sentit i l’autoria de les Regles...
D’altra banda, subratlla l’autoria d’aquesta obra per part de Pere Miquel Carbonell, i el caràcter mo-
dern i inequívocament italianitzant del nucli humanista del qual l’arxiver reial de Barcelona va ser
autèntic aglutinador.

Una i altra asseveració ens semblen encertades. La conceptualització d’una «literatura de de-
bats», és a dir, d’una poètica construïda sobre el diàleg, i amb importants dosis d’ironia i fins i tot
de sal gruixuda, no significa, ni molt menys, una frivolització del nucli intel.lectual valencià. Ben a
la inversa, Badia i Margarit la situa sempre dins de l’interès, de caire general i humanista, per la dig-
nificació de la literatura vulgar. Però una altra cosa era «una altra visió de la llengua», és a dir, la
seva formulació com a eina d’expressió i de cultura.

L’autoria de Carbonell ens sembla plenament demostrada. L’aparició dels noms propis Pere, Je-
roni, Eulàlia i Engràcia —aquests dos darrers, corresponents a les seves dues mullers— respon prou
bé a la barreja entre els àmbits públic i privat que caracteritzà moltes de les seves obres. El recurs a
l’autoritat intel.lectual de personatges com Fenollar i Pau és habitual a la majoria dels seus treballs,
com es posa de manifest a De viris illustribus catalanis(Mariàngela Vilallonga, 1988), el primer re-
pertori biogràfic d’autors catalans; a Epigramata in lapidibus sive marmoribus sculpta, tam Romae et
Barcinonae (Manuel de Bofarull, 1864-65, I, p. 137-320), que constitueix el primer catàleg de caràcter
arqueològic i epigràfic redactat a la Península Ibèrica; o, encara, als capítols inicials de les Cròniques
d’Espanya(Pere Miquel Carbonell, 1997), que és, en tots els sentits, la seva obra magna. La influèn-
cia italianitzant en Carbonell ha estat, d’altra banda, més que provada. La continuada relació epistolar
amb el seu cosí Jeroni Pau, resident a Roma, i el retorn d’aquest, el 1492, a Barcelona, després de dis-
set anys d’estada a la península transalpina, no fan més que corroborar-la.
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En definitiva, el text de Badia i Margarit dignifica de nou la personalitat intel.lectual de Pere
Miquel Carbonell i del nucli humanista català de la segona meitat del XV, que va tenir també altres
figures emblemàtiques en el cardenal Joan Margarit (Robert B. Tate, 1976 i 1980, entre d’altres) i
en Jeroni Pau (1986). Corrobora també la intuïció expressada per Mariàngela Vilallonga (Jeroni
Pau, 1986, I, p. 132-133) —que vam sostenir també en la nostra edició de les Cròniques d’Espanya
de Pere Miquel Carbonell—, segons la qual l’autoria del text correspon en exclusiva a l’arxiver.

La figura de Pere Miquel Carbonell ha estat, històricament, envoltada per la polèmica, en espe-
cial per la seva negació dels mites fundacionals peninsulars (generats al segle XIII per l’arquebisbe
toledà Rodrigo Jiménez de Rada sobre una base ensems bíblica —Túbal, nét de Noè— i clàssica
—Hèrcules) i dels mites originaris de Catalunya (la llegenda d’Otger Cataló i els Nou Barons, descri-
ta per Pere Tomic a Històries e conquestes del realme d’Aragó e principat de Catalunya (1438) (Jo-
sep Iborra, 1998; Alcoberro, 2001)). Si bé Manuel de Bofarull es convertí, des d’una visió positivista,
en el principal valedor de l’obra de l’arxiver reial, el seu tarannà complex i psicològicament excèntric
va ser subratllat per Jordi Rubió i Balaguer, el qual destacà, tanmateix, la seva bibliofília (1929 i
1990). Si, amb l’edició de les Cròniques d’Espanya, vam subratllar la seva vàlua historiogràfica, ara,
l’estudi de Badia i Margarit en destaca, alhora, la modernitat i l’interès de caire filològic.

L’honestedat intel.lectual de Badia permet defugir, doncs, el tòpic fàcil i obrir nous camps per a la
recerca. L’interrogant amb què encapçalem aquesta ressenya esdevé frase afirmativa: ens trobem da-
vant un estudi definitiu, si més no pel que fa a l’autoria i el context de les Regles d’esquivar vocables.

Agustí ALCOBERRO

Universitat de Barcelona
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II

El 1950, el Dr. Badia ja va publicar la seua primera aportació quant a la matèria d’aquest lli-
bre: les «‘Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols’. Unas normas del siglo XV

sobre pureza de la lengua catalana» [de Bernat Fenollar], Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona[BRABLB], XXIII (1950), p. 137-152 —sobre la fonètica del text— XXIV
(1951-52), p. 83-116, i —sobre la morfologia i la sintaxi— XXV (1953), p. 145-163. Sens dubte,
aquestes Reglessón una obra important i així ho podem constatar si prenem en consideració la
nòmina d’estudiosos que s’hi han dedicat. Així tenim que, ja quasi en l’origen mateix d’aqueix
primer estudi de les Reglespel Dr. Badia, el Dr. Riquer ja va seguir-ne la realització i va acollir-
lo per a publicar-lo en el BRABLB. D’altra banda, també podem tenir presents els estudis i les aten-
cions del Dr. Germà Colón sobre les Regles—també el seu darrer al respecte, tingut en compte in-
fra—, o dels Drs. Ferrando, Abelard Saragossà, Joan Solà o Tomàs Martínez, a més a més dels Drs.
Romeu i Figueras, Soberanas, Martí i Castell, Carré, Scholz, Vilallonga, Nadal i Prats, o, al remat i
amb encert, el Dr. Badia mateix en la Miscel.lània Tavani/2.

Les Regles conformen un text que esdevé una veritable «pedra de toch» —com diria Ausiàs
March— en un temps tan apassionant en la nostra història cultural, com, alhora, no tan conegut com
sembla que caldria. El segle XV no només significa a casa nostra l’assoliment del zenit en l’expan-
sió política i militar, com a veritable potència mediterrània, amb una Corona ja ancorada de feia se-
gles a Itàlia i que, amb el Magnànim, aconseguí Nàpols i fou testimoni no sols del sorgiment en
aquella cort «vesuviana» d’alguns dels primers trencs d’alba de l’humanisme del Renaixement.
S’hi produeix, també, la presa de consciència de la importància de la llengua no només com a eina
per expressar natures d’anguiles més o menys pragmàtiques i més o menys heurístiques, sinó tam-
bé com a objecte d’estudi, de debat, d’importància en ell mateix. Es tracta d’un context de gran im-
portància tant per a la literatura com per a la llengua —sense aquesta no hi pot haver l’altra—. En
aquest entorn se situen les Reglesi hi havia a més, la seua possible connexió amb la polèmica va-
lenciana que coneixem per La brama dels llauradors, de Jaume Gassull. I no només això, calia
aprofundir, com explica el Dr. Badia, a fi d’acabar d’entendre bé els criteris rectors de les regles, la
jerarquització de les tries i «depuracions» que proposen. Calia aclarir del tot, també, la seua estruc-
tura, amb aqueix «te/loj» situat a la «regla» 174, i molt més encara.

L’edició i l’estudi del Dr. Badia ens posen a l’abast un text de gran importància en la carac-
terització històrica dels nostres parlars i una peça fonamental, gairebé l’única, per a acostar-nos
al procés de construcció del model de llengua referencial. En aquest sentit, són de gran valor
l’anàlisi lingüística del text (p. 201-210) i els estudis monogràfics de cadascuna de les regles (p.
211-395) que incorpora el llibre que ressenyem. Hi descobrim dades de gran interès per a ende-
vinar la realitat lingüística de darreries del s. XV: aquell vell miratge d’una llengua monolítica i
uniforme s’esvaeix davant les mostres del ventall de la variació que descobrim en fullejar les pà-
gines d’aquest veritable assaig de preceptiva de l’ús formal de la llengua. Són especialment apro-
fitables les dades sobre fenòmens de canvi lingüístic que ja s’insinuaven llavors, si no estaven ja
ben arrelats en la parla casolana i diària. Com és ben sabut, la koiné literària i cancelleresca co-
mença a esvair-se tot just un grapat d’anys després que fossen redactades dels Regles; els esde-
veniments històrics i el context sociolingüístic advers que aquests van covar afavoriren des d’a-
leshores la difusió de molts d’aqueixos canvis i l’evolució no sempre harmònica dels diversos
parlars.

L’autor estructura el material del llibre en quatre parts —a més a més de la Introducció i d’una
cinquena part de «suport informatiu»—: «El miratge d’un debat sui generis» (1a part); «Les Regles
de esquivar vocables» (2a); «Estudi de les Regles» (3a); i «La llengua catalana davant la questione
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della lingua» (4a). D’aquesta manera hom pot contextualitzar millor els criteris correctius de la
llengua en el complex lingüístic romànic.

Especial interés ens mereix —quant a l’estudi lingüístic, o millor encara, filològic— la fixació
del text, és a dir, l’edició filològica de les Regles. El Dr. Badia constata una sèrie de qüestions co-
dicològiques i positivament comprovables que el menen a considerar que «les dues parts de les Re-
gles,bé que separades per una pausa, són d’un mateix temps. Això vol dir que la segona part (núm
175-323) devia ésser redactada poc després (potser només uns dies o unes setmanes, a tot estirar)
que la primera (núm. 2-174)» (p. 96-97). Tot i que, com afirma explícitament el Dr. Badia, hom no
pot establir proves irrefutables, és en aquest mateix sentit que convé interpretar vuit aspectes que,
en conjunt, fan considerar la possibilitat que «la tasca de compondre i de transcriure les Regles no
fou interrompuda sinó per un període molt breu» (p. 97): la uniformitat en la presentació del mate-
rial; el fet que, tret de dos casos, la lletra és la mateixa —mà única, per tant— «d’un cap a l’altre del
text» (p. 97); els més diversos aspectes materials i físics de l’escriptura —tinta, pressió del puny,
romejat de la ploma i gruix dels caràcters—, no permeten marcar cap diferència entre les dues mei-
tats de les Regles; el ductusde l’escriptura és, doncs, sempre el mateix; qui ha vist el facsímil de les
Reglesi l’ha llegit completament, no ha percebut cap element no tendent cap a la unitat; les mane-
res espontànies de la redacció es mantenen idèntiques en el decurs de tot el text; això es coherent
amb els objectius del text i els procediments aplicats per a aconseguir-los, amb enllaços i repeti-
cions que retraten la unitat temporal de les dues parts del text; això fa que la redacció de les Regles
i la consegüent transcripció al còdex siguen immediatament consecutives al llarg de tot el text.

Analitzades les qüestions codicològiques, el Dr. Badia passa a editar el text de les Regles. Des-
prés, l’estudiós realitza l’edició crítica i anotada. Es tracta d’una «nova edició» (p. 104). Tot això
permet disposar d’un text fixat de manera fiable. Això és la base per al «Comentari filològic, histo-
ricolingüístic i sociolingüístic» de les Regles(capítol 13).

Ara bé, abans d’arribar-hi, el Dr. Badia, en haver establert filològicament el text, pot ocupar-se
d’algunes qüestions fonamentals de les Regles: els aspectes de forma i manera (p. 136-137), la man-
ca de coincidència entre les Reglesi La brama(p. 137), la denominació de «llengua catalana» (p.
138-139), les atribucions del manuscrit de Girona i la unitat del text (p. 139-141), les referències
personals a les Regles(p. 141-145), els noms de lloc (p. 145-146) i l’abast cultural de les Regles
—en contrast amb el de La brama— (p. 146-147). Tot això fa que el Dr. Badia estiga en condicions
de poder establir també que s’havia fet, fins ara, una «lectura abusiva, simplista i còmoda» (p. 147)
de la idea que les dues parts del text eren obra, respectivament, de Bernat Fenollar (la primera) i de
Jeroni Pau (la segona). De fet, «seria abusiu d’entendre-hi que Fenollar fou l’autor» (p. 147). D’al-
tra banda, la consideració de tots aqueixos aspectes, així com també de l’anàlisi de la segona part
de les Regles i del seu començament —l’«additió per bé parlar...»—, fan concloure que Jeroni Pau
tampoc no podia ser-ne autor, sinó, en tot cas, inspirador, i, que, per tant, conclou raonadament que
«no és incongruent d’atribuir-ne la redacció a Pere Miquel Carbonell, el qual, emperò, no deixarà
d’honrar els seus dos eximis col.legues a l’estil de l’època». De fet, no podem descartar o, almenys,
excloure la intervenció de Pau, ni, menys, la de Fenollar.1

L’autor de l’estudi analitza les formes i els contiguts de les Regles. En aquest sentit és interes-
sant d’assenyalar la caracterització de les Reglesper mitja dotzena de procediments expositius —a
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1. Vid. Germà Colón, LesRegles d’esquivar vocables. Autoria i entorn lingüístic, Barcelona: Societat Ca-
talana de Llengua i Literatura, 2001, p. 94, quan conclou que «he arribat al convenciment que Pere Miquel Car-
bonell no pot ésser-ne l’autor intel.lectual [, de les Regles]». De fet, el Dr. Colón remarca la «‘llavor’ valenciana»
de les Regles: «Personalment lluny de tot sentir localista, amb l’examen serè de les Reglesi de les condicions en
les quals s’emmarquen, crec fermament que hi ha en elles una ‘llavor’ valenciana i que només a partir de Valèn-
cia s’explica la majoria de les prescripcions. En una ràpida caracterització d’aquest text, Soberanas i jo [—es re-
fereix a Germà Colón i Amadeu-J. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana, Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 19912, § 39] vam parlar d’un “eco llunyà” de Fenollar. Avui no goso considerar-lo tan llunyà.»



més a més del principi de sinonímia que hi ha al capdavall entre la forma condemnada i la correcta
(p. 182-183)—: 1r) la consignació, en cada regla, de la forma incorrecta (o formes incorrectes) i la
forma correcta (o formes correctes); 2n) un segon procediment es basteix en l’afegit «e semblants»
(o variants equivalents); 3r) criteri d’opinió, és a dir, l’autor emet una mena de judici valoratiu so-
bre la forma reprovada; 4t) combinació del procediment 1r amb l’addició d’un criteri d’explicació
del significat del mot que corregeixen; 5é) en alguns casos (regles núm. 323-325), «tant el contin-
gut com la redacció fan pensar més tost en un fragment d’una gramàtica de la llengua» (p. 182, i,
abans, 171), la qual cosa pot resultar d’especial interés quant a les idees gramaticals dels humanis-
tes; 6é) en certa relació amb aqueix mateix 5é procediment expositiu, hi ha textos que, sense ser cor-
reccions idiomàtiques, «plantegen qüestions de relleu singular i de summa importància pel que fa a
la unitat, a la qualitat i al bon ús de la llengua» (p. 182), és a dir, a més del títol, mencions dels des-
tinataris, al.lusions als objectius de les dues parts de l’obra, les referències personals, l’exclusió de
les formes de llenguatge que no s’avenen amb la norma culta fixada per l’eix Barcelona-València,
la reconeixença de la unitat de la llengua i el menysteniment dels parlars dialectals —a més, el Dr.
Badia hi afig la defensa del perfet simple i la desqualificació del perifràstic.

Així, el Dr. Badia analitza la unitat, els objectius i altres components del text (p. 183-200). En
aquest sentit és essencial el tractament dels llatinismes, la condemna dels dialectalismes i dels vul-
garismes —en atenció a l’«obsessió» de l’autor de les Reglesper la unitat i la dignitat de la llen-
gua—, i les certes vacil.lacions quant a la proporció adient entre els arcaismes i els neologismes (p.
187-188). Potser aquestes siguen coherents amb el moment de trenc d’alba de tractament humanís-
tic quant al qüestió de la llengua, a la fi de l’Edat Mitjana i a l’inici del Renaixement, amb un re-
plantejament d’idearis i amb el redreçament d’usos lingüístics que hom vol fer, entre formes repro-
vables —perquè es deien— i les correctes —perquè, al seu albir, s’havien de dir—; tot això just en
un moment frontissa en els reequilibris «històrics» que, a escala hispànica i de la resta d’Europa, es-
taven a punt de produir-se. En aquest sentit, tenen un significat contextualment rellevant aqueixes
referències a la guerra i presa de Granada que hi ha al mateix còdex uns quants fulls després de les
Regles. Per això ens sembla que també té un valor afegit l’actitud d’aquesta obra (o del seu autor)
sobre el castellà.

Les Reglessón també reflex d’un fenomen que amb prou faenes comença a manifestar-se en el
català de darreries del quatrecents: la interferència del castellà. Són certament ben minsos (cf. les p.
189-190) els castellanismes que hi descobrim; tot i així, n’hi ha que han arrelat sombrero, roïdo(-l)
o medir. És difícil de no veure-hi un preludi del que es farà sentir només un grapat de dècades més
tard. Sembla que la penetració del castellà encara no era tan profunda i extensa, almenys en les ca-
pes menys cultes de la població. Sembla que aquests estrats dels parlants continuaven fidels «a la
llengua de sempre, amb tota la seua frescor i... amb tots els seus defectes» (p. 191).

La prioritat és la defensa de la unitat de la llengua i la condemna de les formes dialectals. No
deixa de ser ben indicatiu que sovint la tria es resolga per formes tingudes per «valencianes».
Aquest mateix argument, és a dir, les Regles en conjunt, també ens pot orientar quant als treballs
tendents a l’establiment de l’estàndard comú.

En aquest sentit, hi ha testimonis interessants que afecten la variació lexicosemàntica i fraseolò-
gica. Els comentaris al respecte del Dr. Badia (p. 211-395) fan llum sobre la lluita de parells sinoní-
mics diversos. Hi ha casos que denoten l’envelliment de mots, ara no gens corrents en els nostres par-
lars, com ara membrardavant recordar(regla 20), guardardavant mirar (regla 38), o jaquir davant
lexaro dexar(regla 183). Vista la qüestió des del País Valencià i com ja mostra l’autor, són remarca-
bles i nombroses les regles que recomanen solucions que han esdevingut més pròpies dels valencians:
alçar davant exequar(regles 35 i 242); molt, prou davant gayre(regla 41); brossatdavant mató(re-
gla 110); soriguerdavant xoriguer(regla 190); etc. El posat cultista que mostren les regles sovint por-
ten a rebutjar solucions lèxiques i fraseològiques que devien córrer per casa nostra a les darreries del
s. XV; n’hi ha que s’han perpetuat aydardavant ajudar (regla 234),de gom a gom(regla 276), en so-
pols(regla 278), rinxo rinxo(regla 279), de bat en bat(regla 286), de bell nou (regla 285), etc.
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Per tot això plegat, val a dir que ens resulta orientador a l’explicació i la conclusió de l’anàlisi
de la regla 14 («murtra per murta», p. 217): «Defensa de la forma comuna enfront de la solució dia-
lectal. Com que on la pronunciació es bifurca és en català oriental, se’n desprén que la defensa de
la forma comuna involucra la de la valenciana». El mateix es desprèn de la regla 35 («exequarper
dir alçar»—i remissió a la regla 242: «execauper dir alçau»—), en la qual la conclusió és també la
«defensa de la forma comuna (i que a l’època responia als registres més elevats)». En aquest mateix
sentit, la defensa de la forma comuna implica la condemna del dialectalisme i no hi ha cap àmbit geo-
gràfic del nostre domini que no compte amb cap condemna —encara que l’illenc puga semblar el més
anomenat, com ara a la regla 104 («garballonsper dir mergallons») o la 232 («muscloper dir mus-
cle»)—. D’altra banda, podem remarcar la regla 178 («clotell per dir tos»), en què es defensa la for-
ma genuïna —«la forma pròpia del País Valencià (i de part de la resta de l’occidental)» (p. 315)) en
contra d’una altra mancada de tradició i acabada d’introduir (en la seua solució balear —clotell— o
en la més difosa pel Principat i el Rosselló —clatell—); també val a dir, per exemple, la regla 191
(«rata pinyada per rata penada») o la regla 212 (i 211) («cabàs, e no sanaya»). Molt significati-
va, també ens pot resultar la regla 142 («guineuper rabosa», on s’esdevé, en l’extens comentari del
Dr. Badia (p. 290-292), un «debat a tres bandes» entre aquestes dues formes i «guilla», tres termes
ben antics i nostrats, amb presència en els nostres clàssics. En aquest cas, hom defensa la forma ibe-
roromànica, «segurament per valencianisme, contra la més estesa avui al Principat». Els elements
valencians, però, tampoc no es lliuren de crítica, com ho mostra, entre d’altres, la regla 143 («maix-
carat per mascarat»), perquè la prioritat de les Reglesés, no ho oblidem, la llengua comuna, les so-
lucions generals, tot allò que en determina i reforça la unitat i la correcció. Ben il.lustrativa també és
en aquest sentit la regla 165 («més avant són d’evitar sobretot tots vocables los quals manifestament
se coneix són de payssos de Catalunya o Valèntia diversos dels catalans, com és:»).

D’altra banda, les Reglessón testimoni de canvis fònics de gran interès —com fa veure el Dr. Ba-
dia (p. 204-207)—, canvis que al cap dels anys i en un context d’esvaïment del model de correcció lin-
güística, en més d’un cas, lluny d’aturar-se, s’han difós i han arribat a caracteritzar diversos parlars ca-
talans. Recordem, només a tall d’exemple, els casos de tancament de /o/ àtona en [u] (culgar per
colgar, regla 299), les confusions de les aao de les eeàtones (Peraper Pere, regles 5, 325), les assi-
milacions del tipus onclo per oncle, fonoll per fenoll (regles 299 i 24), les repercussions del tipus
murtra per murta (regla 14), palatalitzacions com araxoriguer per soriguer (regla 190), ioditza-
cions com ara fiyol o tayar (regles 146, 147), etc. Són interessants també les dades que afecten la
morfologia i que deixen endevinar els criteris de correcció lingüística de la Regles; recordem el re-
buig de l’article salat (ça casaper la casao es paper pa (regles 166, 167) o del perfet perifràstic
(regles 45, 49), els infinitius del tipus cabre per caber (regla 43) o els participis umplert per um-
plit (regla 84).

També ens sembla de gran interés l’anàlisi dels camps semàntics representats a les Regles (p.
190-196). De fet, el nombre i diversitat d’aquests camps ens confirmen precisament l’abast general
i la concepció generalista dels objectius de l’autor de les Reglesquant a l’esmena i correcció de la
llengua. A l’hora d’ara, aquesta informació que ens facilita el Dr. Badia ens pot fornir no només in-
formació de gran interés des del punt de vista sociolingüístic, temàtic i lexicosemàntic, sinó també
a la llum de la lingüístic cognitiva.

Finalment i sense que aquesta exemplificació nostra deixe de ser migrada quant al gran poten-
cial de la recerca realitzada, ens permetem fer esment de la regla 173 («no res menys, entre perso-
nes de bon ingeni e experièntia, fàcilment se coneix dits vocables ésser de Empurdà, o de Urgell, o
de Mallorques, o de Xàtiva, o de les muntanyes o pagesívols, dels quals no acustumen usar los cor-
tesans ne elegants parladors e trobadors») (p. 310-312). Com diu el Dr. Badia, ben bé no es tracta
d’una regla «de correcció de defectes, de reprovació d’usos o de substitució de formes, sinó una
mena de raonament o guia pràctica per a discernir mots i expressions recomanables i mots i ex-
pressions blasmables». Es tracta de l’expressió més clara del que l’estudiós anomena «programa so-
ciolingüístic de Bernat Fenollar», que Pere Miquel Carbonell fa seu. L’abast d’aquesta regla, situa-
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da a la fi de la primera part de l’obra, és ben ample atès que permet de constatar que a les Regles
«s’acompleixen els ideals renaixentistes, sobretot dos: l’enaltiment de les llengües vernacles (en la
dimensió culta i llatinitzant) i la refermança de la unitat de la llengua (mitjançant la supeditació de
la llengua escrita a la norma culta, en el nostre cas, la de les dues ciutats capdavanteres)» [Barcelo-
na i València]. Les Reglesproven de trobar el punt dolç, l’equilibri, en l’ús de la llengua i, si ens és
permès, en aquest cas, remarcarem —per fi—una regla situada cap al final i, podem pensar que po-
dria haver-hi una certa simetria respecte la regla 173 a la qual ens acabem de referir —això des d’u-
na perspectiva general de l’obra i tanmateix sense oblidar que a mesura que ens acostem cap a la fi
hi ha «precipitació» i «poca atenció» (p. 389)—. Ara ens referim a la regla 321 («baldament és vo-
cable usitat català, com prou vos faça eius són usitat, és bon parlar»). La conclusió de l’anàlisi del
Dr. Badia quant a aquesta regla condensa força bé aqueixa filosofia o aqueixa cerca d’equilibri:
«Avaluació positiva de tres formes de llenguatge, que hom qualifica de “bon parlar”, dues en ro-
manç i una altra forma llatina.»

Vicent MARTINES PERES

Universitat d’Alacant

VENY, Joan (2001): Llengua i entorn natural. Barcelona. Edicions 62, 267 p.

Els noms de les fruites, dels arbres, dels ocells, de les bestioles més menudes i dels peixos de
la mar són espills en què es reflecteixen els mites i les creences, els viatges de les persones i de les
coses, els costums culinaris...: la història viva de cada grup humà. Llengua i entorn natural[=
LEN] de Joan Veny és un exemple esplèndid de la xàrcia de fils tapits que lliga la paraula, la cons-
trucció del significat i l’experiència humana. El llibre aplega treballs inèdits i d’altres, d’ampliats
i actualitzats, que l’autor ja havia donat a conèixer en publicacions diverses des dels anys huitan-
tes del segle passat ençà. Hem de congratular-nos de poder disposar ara d’una edició conjunta d’a-
queixes aportacions, aixoplugades coherentment davall un mateix redós temàtic.

L’autor confessa el plaer, la passió i «les profundes satisfaccions espirituals» (p. 9) que troba
en la tasca de reconstruir la història dels mots; i això amera tota l’obra. Però ací hi ha molt més que
sols la tasca del detectiu i de l’arqueòleg. Hi ha l’esforç per atènyer el moll de l’os de la llengua, de
les llengües: la creativitat, la capacitat de teixir una imatge del món comprensible i eficaç en la co-
municació. El lector descobreix en aquestes pàgines com han provat de respondre els catalanopar-
lants la pregunta «Què és açò?», l’interrogant que acompanya l’ésser humà durant tota la seua
existència. Reconstruir l’etimologia d’un mot és certament això: assajar una descripció del context
en què van sorgir la paraula i el sentit que aquesta evoca, provar de dibuixar l’escenari cultural en
què van brollar vocable i significat.

Joan Veny situa el seu llibre dins el marc de la dialectologia; ara bé, no és aquesta una dialec-
tologia només descriptiva i abocada a l’acumulació de particularismes. El coneixement del present
dels parlars catalans i del camí que aquests han fet per la història és un instrument posat al servei de
l’anàlisi i la interpretació. Així, fins i tot les particularitats de la pronúncia (p. ex., els fenòmens de
la fonètica irregular, com ara l’equivalència acústica, p. 94 i seg.), són descrites i explicades com a
mitjà d’interpretació. Les fites entre sincronia i diacronia, velles i sovint relatives (si no arbitràries)
o entre coneixement (‘significat’) lingüístic i extralingüístic (‘cultural, enciclopèdic’) són ací pla-
nerament esborrades. La dialectologia que practica Veny és una disciplina totalitzadora: l’estudi del
parlar i del viure de les persones i del seu embolcall físic i cultural. Fer la biografia d’un mot porta
sense remei a cercar el rastre de les rutes comercials, dels moviments demogràfics o dels viatges
dels mariners; demana tenir present l’etiologia i la morfologia dels animals o els costums dels hu-
mans en la vestimenta, en el menjar o en la religió; aboca a descobrir el contacte entre llengües veï-
nes o llunyanes, a voltes separades per milers de quilòmetres.
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