
RESSENYES INDIVIDUALS

ALOMAR, Antoni Ignasi: L'armament i la defensa a la Mallorca medieval. Termino-

logia, Palma, Institut d'Estudis Balearics, 1995.

Un buit important i mal d'omplir en el coneixement de la Ilengua catalana es el

de la terminologia especialitzada medieval o, simplement, antiga. La manca d'a-

quest coneixement ha estat causa que a I'epoca moderna molts dels termes neces-

saris per a la utilitzacio en disciplines concretes o determinats camps semantics de

la llengua s'hi hagin introduit de les llengues dominants (castella, frances) o s'ha-

gin hagut de crear a partir del no-res, ignorant una tradicio potser existent.

De fet, no es nomes que es desconegui bastant la Ilengua especialitzada de l'E-

dat Mitjana, sing que es el conjunt de la llengua d'aquella epoca que encara se'ns ha

de revelar en tots els seus details, tot i que, respecte al Iexic sobretot, comptem

amb les contribucions importantissimes que han representat tant el Diccionari

Catala-Valencia-Balear, d'Alcover i Moll, com el Diccionari Etimologic i Comple-

mentari de la Llengua Catalana, de Joan Coromines, tots possibles, en bona part,

gracies a la feina que ja en aquesta direccio feren, al segle passat, Marian Aguilo,

Josep Balari i Josep-Bernat Alart.

Antoni Ignasi Alomar ha volgut, precisament, ajudar a omplir un d'aquests

buits, el relacionat amb 1'armament i la defensa a la Mallorca dels segles xiv i xv,

terreny fins ara practicament inexplorat, oblidat fins i tot per l'estudi mes impor-

tant d'aquest tema que s'havia publicat fins ara, el de Marti de Riquer, L'arnes del

cavalier (1968).

L'obra d'A. I. Alomar (amb la qual va obtenir el grau de Doctor a la Universi-

tat de les Illes Balears el 16 de goner de 1992) es d'una gran envergadura, car per

dur-la a terme ha hagut de consultar una quantitat extraordinaria de documents

dels segles estudiats, inedits -molts- o publicats, especialment testaments, in-

ventaris, encants, ordinacions i altres de pertanvents a les anomenades -fonts di-

plomatiques-. Amb tots els termer arreplegats ha establert un vocabulari complet

de tots els objectes i conceptes relacionats amb les armes i la defensa que s'usaven

o es coneixien a Mallorca durant les dues centuries esmentades. Aquest vocabulari

es presentat des de diverses perspectives: des de la classificacio morfologicofun-

cional (es a dir, basicament linguistica a partir de les relations semantiques entre

Llengua & Literatura , 7. 1996



480 Llengua & Literatura, 7. 1996

els termes), des de la classificacib antropologica (es a dir, a partir de Ns que en
feien les persones), des de la formaci6 morfologica i semantica (derivats, com-
posts, sinecdoques, metonimies, metafores i ironies), des de I'agrupac16 sinonf-
mica i, finalment, des de la descripci6 lexicografica en forma de lexic ordenat alfa-
beticament, on l'autor, a mes de la definici6 del mot, n'aporta les Jades mes
importants (la aparici6 en document, etimologia, etc.).

L'obra, pero, no es nomes important per 1'aportac16 immensa que fa al conei-
xement del catala i d'un aspecte de la nostra cultura material (en la linia de l'escola
Wdrter and Sachen, encara ara ben vigent) en una epoca ja llunyana ben delimitada,
sin6 que ho es tambe per la sintesi clara i precisa que fa del context historic en que
va ser realitat l'objecte de I'estudi, amb una descripci6 sumaria, pero clara i com-
pleta, del mare social i militar caracterfstic dels segles xiv i xv, de les normes jurf-
diques i de les institucions relacionades amb la defensa, la industria i el comers de
les armes, etc.

Es, en definitiva, una molt bona i original aportaci6 a la historia de la nostra
llengua i de la nostra cultura, que complementa i corregeix en molts de casos les
grans obres lexicografiques esmentades al comencament d'aquestes hnies, sobre-
tot respecte a l'etimologia de molts dels noms recollits i a la primera documenta-
ci6, pero tambe respecte a la gran quantitat de termes nous que hi afegeix, els
quals fins ara restaven inedits. En aquest sentit, es remarcable l'aparici6 de bas-
tants noms d'origen italic i crab tfpics de la nostra illa, reflex d'una particular rela-
ci6 d'aquesta amb les terres immediates veInades per orient i per migjorn.

La documentac16 ampla (ocupa 150 pagines!) que clou el Ilibre, ordenada cro-
nologicament, 1 1'extensa bibliografia (21 pagines) que el suporten donen fe de
l'immens esforc que A. I. Alomar ha hagut de fer per poder enllestir aquesta im-
portantfssima contribucib a la lexicografia i a la historia catalanes.

Llastima que, perque no puguem parlar de la perfecc16 mes gran, hagim de Lunen-

tar que hi trobem algunes grafies o formes estranyes (com peste perpesta, ps. 55 i 56,

o consolar per consular, p. 63), qualque eastellanisme inexplicable (com acreedors

per creditors, p. 59), i qualque toponim estranger mal adaptat ( Bolonia, Bruixes). A

part d'algunes sigles, probablement errades, que no s'expliquen: ADM, DGEC...

En qualsevol cas, aquests petits details (que, de totes les maneres, s'haurien pogut
evitar) no lleven gens de merit a l'obra, per la qual 1'autor mereix la nostra felicitaci6.

JAUNIF CORBERA

BALSALOBRE, Pep, i GRATACOS, Joan (eds. ): La llengua catalana al segle XVIII,
Quaderns Crema, Barcelona , 1995 («Assaig» ).

El novembre de 1994 tingue Hoc a Banyoles el col•loqui La llengua catalana al
segle xviii (en el 250e aniversari de la Gramatica catalana de Josep Ullastre), orga-
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nitzat pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles amb la col•laboracio de la

Unis^ersitat de Girona. Ara, editat per Quaderns Crema, el gruixut volum (mes

de 600 pagines) La llengua catalana al segle 1^^'!II recull les ponencies que Toren

presentades en aquell col•loqui i es declara portador -segons els seus curadors

Pep Balsobre i Joan Gratacos- d'una ambicio a I'al^ada de la seva magnitud

material: la d'assolir «la funcio de manual de referencia pel que fa a la llengua

catalana del Setcents».

Per arribar a aquest objectiu, I'obra es divideix en tres parts, cadascuna de

les quals enfocn 1'objecte d'estudi des d'un angle particular: la primes, que in-

clou dos treballs sobre gramatics -el de Montserrat Anguera sobre Ullastre i el

de Jordi Ginebra sobre Joan Petit iAguilar-, a mes d'un d'Albert Rossich so-

bre el reconeisement de la eocal neutra, se cents en aspectes concrets d'histo-

ria interna; la segona, amb aportacions de Xavier Moral (sobre llengua i ense-

ny;tment al Principat), Joaquim M. Puigvert (sobre Esglesia, cultura i llengua) i

August Rafanell (a proposit dels dialectes i la llengua literaria) posa Paccent en

questions d'hisu>ria esterna; i la tercera -amb la participacio de Joan Arman-

gue (Sarden^:t), Kosa M. Calafat (Mallorca), Emili Casanova (Valencia), Fran-

cesc Ferrer (Principal), Antoni-Joan Pons (Menorca) i Pep Vila (Rossello)-

intenta dibui^ar una panoramica de la situacio de la llengua catalana en els di-

versos territoris. Davant i darrere d'aquest cos central, dues aprotacions impor-

tants acaben de donar consistencia a Pobra: davant, la introduccio de Modest

Prats, que assenyala pautes de lectura coherent per a un volum que, sense

aquest guiatge, resuha -per 1'origen dels tehtos i per la varietal dels autors-

mes aviat dispers; i darrere, la bibliografia d'August Rafanell i Albert Rossich,

de gran ajuda, Sens dubte, per als qui vulguin aprotwidir en algun aspecte

concret.

Prats, en la inn-oduccio, impugna els «dos intents d'interpretacio globa6> de

la historia de la llengua al segle xvul que, segons ell, hi ha hagut fins ara: el

yue I'associa auu>maticament al terme «Decadencia», masse tributari de la lite-

rature ique, per cant, escamoteja la major part de la realitat linguistica; i el que

la reduei^ de manes gairebe exclusive al binomi repressio-resistencia. Davant

d'aquestes dues visions, en defense una de mes complexa, en un quadruple as-

pecte: complexitat linguistica (cal tenir en compte la importancia que encara to

el llati); complexitat cronologica (el segle xvlii no es un bloc uniforme; el 1768,

amb la Real Cedula, marca, mes que no pas el 1714 o el 1716, el punt d'inflexio

mes negatiu per a la llengua catalana); complexitat politica (no es pot donar una

resposta sense matisos a la pregunta de si es possible una lectura «nacionalista»

de 1'epoca: ho es, indubtablement -documents canten-, si ens referim a I'a-

gressor; ho es d'una manes moh mes difusa si ens referim a 1'agredit, car la

aresistencia» linguistica to mes de supervivencia per inercia que de contestacio

conscient); i, finalment, complexitat social (una part significative de la mateixa

societat catalana, de la burgesia, renuncia explicitament a la llengua en favor
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d'un projecte nacional espanyol: es a la dissolucio de la prbpia nacio i a la substitu-
cio linguistica que menen els plantejaments de Capmany i no a la Renaixen^a).

Els diversos articles del volum segueixen, d'una manera mes o menys Fidel,
1'estela d'aquests plantejaments introductoris: el de Ferrer, per exemple, coinci-
deix plenament amb la tesi de Prats sobre Capmany i els homes de 1'Academia de
Bones Lletres -tesi que s'oposa frontalment a la visio que en tenia Antoni Co-
mas- i corrobora amb escreix la idea de la voluntat anacionalista» en I'agressor
borbonic -encara que Ferrer atribueix mes import3ncia que Prats a la voluntat de
resistencia dels Catalans-; els articles sobre els distints territoris confirmen, en
termer generals, que a partir de la Real Cedula la castellanitzacio s'accentua -lle-
vat del Pais Valencia, on el proces es mes accelerat-, i el de Xavier Moral ens re-
corda que la castellanitzacio de l'ensenyament no es, ni de bon tros, ni generalit-
zada ni immediata: el catala es ampliament utilitzat a I'escola durant el segle S^'III,
en un ambient que to possible que personatges com Eura, Ullastre i Baldiri i
Reixac articulin, amb rota naturalitat, un discurs sobre la utilitat del catala. Els tres
treballs sobre gramatics i gramatiques corroboren, igualment, que en aquest segle
persisteixen 1'us culte i corrent de la llengua -com ja havia demostrat, per exem-
ple, Moran, el 1987, a proposit d'un document familiar- i una no menyspreable
reflexio metalinguistica.

En aquest sentit, es especialment interessant Particle d'Albert Rossich sobre la
vocal neutra, que ens porta a un camp gairebe verge en la historic de la llengua ca-
talana: 1'ortologia. Rossich demostra, amb arguments prow convincents, la vigen-
cia, practicament fins a Fabra, d'un model de pronuncia que primava el catala occi-
dental enfront de 1'oriental i que actua com a vel que impedi, durant molt de
temps, la comprensio del fenomen de la neutralitzacio. Paradoxalment, aquest
model, que en un moment determinat identific3 el so de vocal neutra amb la grafia
a i no, en canvi, amb e, es troba a la base dels qui defensen, en nom de 1'adequacio
de so i grafia, els plurals en as. La mateixa resistencia a I'adopcio d'aquesta solucio
-que no es generalitza practicament fins al segle xvlll- demostra, d'altra Banda,
la fora de la norma tradicional d'escriptura i, per rant, la profusio de textos que la
perpetuaven en ple periode de la «Decadencia». No hi ha dubte que aquesta apor-
tacio de Rossich pot ajudar a il•luminar certs aspectes de la polemica linguistica no
tan sols del segle xvIIl, sino tambe del xlx.

Quint a les aportacions sobre la llengua en els diferents territoris, son desi-
guals cant en metodologia com en la quantitat de documentacio que recullen. Aixi,
per exemple, Particle sobre el Pais Valencia se'ns presenta com a bicefal -una part
parla de la situacio social de la llengua i una altra de Ies sever caracteristiques in-
trinseques- i resulta, al mateix temps, menys documentat que, per dir dos exem-
ples, els que parlen de Menorca o Sardenya -els quaffs, pero, Homes se centren en
1'aspecte social.

Segurament, aquestes diferencies, aquests alts i baixos, eren inevitables, ates
1'origen de I'obra que arc comentem. I, per la mateixa rao, segurament Lambe es
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inevitable que hom hi trobi alguna Ilacuna. Aixi, per exerriple, en la primes part,

que inclou treballs prou acceptables sobre aspectes concrets, es note la manta

d'una visio de conjunt, articuladora. Potser la projectada ponencia de Mila Segarra,

que finalment no va ser presentada en el col•loqui i que, segons els curadors del

volum, havia de consistir en «una perspective general dels gramatics i de les grama-

tiques setcentistes», hauria aportat aquesta visio global que trobem a falter. EI cas

es, pero, que, en el volum, la ponencia de Segarra es substitu'ida per la de Rossich

-ponencia brillant, pero que no proton donar cap visio de conjunt.

Tanmateix, tot aixo no es gaire greu -no seria gaire greu si reconeguessim que

ens trobem davanr les acres dunes jornades dedicades a la llengua catalana del se-

gle NvnI. Si que es greu, en canvi, si ens hem de creure que ens trobem davanr el

«manual de referencia» escrit pels «millors especialistes»: en aquest cas, es tracta

d'un manual coax i ple de mancances. Millor, doves, que no fem gaire cas a I'exces-

siva declaracio d'intencions dels curadors: pensem que ens trobem davanr del re-

cull d'actes, certament, d'un col•loqui on es digueren cows prou interessants.

Kecull que, ben segur, haura de ser tingut present a Phora d'elaborar el «manual de

referencia» sobre la llengua catalana al segle XvI1I.

FRANCFSC LLOPART

BASTARDA$ I PARERA, Joan: La llengua catalana mil ant's enrere, Barcelona, Curial,

1995 («Biblioteca de Culture catalana», 79).

Aquest Ilibre Integra onze estudis de Joan Bastardas publicats anteriorment,

alguns dels quals hen ester refers i completats de manes important. Aquests tre-

balls, pert, era es presenten node manes inconnexa, sino ordenats en sis apartats,

d'acord amb la voluntat de Pautor -explicitada en la presentacio- de donar una

estructura a la informacio que contenen. Concretament, el volum to tom a nucli

tem3ric el catala preliterari, es a dir, la llengua catalana entre els segles Ix i xI basi-

camenr, per aquesta rao, Joan Bastardas explica que 1'estudi «El catala preliterari»,

que ha esdevingut el treball reterencial per excel•lencia sobre la llengua catalana

d'aquest periode, es el nucli al voltant del qual estructura aquest Ilibre.

EI contingut es contra en el periode arcaic de la llengua catalana, pero tambe

estudia especialment el llad de Catalunya durant 1'epoca romana i el moment del

pas del Ilan al catala, tomes en els quals 1'autor es 1'especialista mes representatiu al

nostre pail. A mes d'aquesta orientacio tematica o si es prefereix cronologica, des

del punt de vast linguistic, hi predomina I'analisi d'aspectes lexicografics, encara

quo rtmbe hi ha treballs quo tracten questions fonetiques i morfosintactiques.

Aquesrt situacio de predomina tematic noes aliena a la dedicacio de Joan Bastardas

al Clossarium ^1lediae Latinitatis Cataloniae, obra de caracter lexicografic quo es

fonamental per al coneixement del Ilan medieval a Catalunya i de la llengua cata-
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Lana en els origens. Tanmateix, els treballs depassen ampliament I'aspecte estricta-
ment linguistic i ofereixen molta 1nformac16 d'aquell periode, tant des del punt de
vista historic com cultural, ja que logicament no seria possible saber I'estat de la
(lengua -i encara menus si es tracta precisament del lexic-, sense un coneixement
aprofundit del marc historic. I per aquesta mateixa rah, dins L'aspecte linguistic
tambe es primordial el context, es a dir, I'analisi de la situacib de les altres llengues
romaniques, a la qua] l'autor fa referencia continuament, amb un interes especial
per 1'occi6. En aquest sentit, cal esmentar encara que sigui breument la importan-
cia de les reflexions sobre la llengua occitana en relaci6 amb la catalana, tant pel
que fa als punts de contacte com a la diferenciaci6 d'ambdues llengues durant l'alta
Eclat Mitiana.

Concretament, el Ilibre s'estructura en sis parts: la primera conte dos treballs
en que analitza la Ilatinitat sobre la qual es basteix el catala i repassa la cronologia
de la formaci6 de les llengues romaniques. La segona part correspon al treball so-
bre el catala preliterari, en el qual es d6na una atenci6 especial a 1'estudi del lexic.
El tercer apartat aplega dos estudis sobre critica textual: el primer -de caracter
mes historic- sobre el testament de Riculf, bisbe d'Elna, a partir del qual exempli-
fica la problematica de la transmissi6 textual; i el segon sobre les errades de copia
en relaci6 amb la creaci6 de falses unitats 1exiques que no van existir (el que ano-
mena -mot fantasma»). Ambd6s articles es centren en 1'aspecte lexicografic, que
en la quarta part esdeve monografic, ja que analitza el terme juridic es <impedi-
ment legal». L'apartat seguent esta format per tres articles sobre onomastica, en
els quals, per-6 no descuida tampoc el tractament del lexic comu. I, finalment, a la
sisena part, integrada per un treball, tracta un aspecte morfosintactic del catala
preliterari: la supervivencia de formes derivades del cas nominatiu en catala.

D'aquesta manera, La llengua catalana mil anys enrere ens ofereix un recorre-
gut molt interessant no sols per les caracteristiques i el lexic de la nostra llengua al
voltant de l'any mil, sin6 que, amb una ordenac16 ben estructurada, analitza la lla-
tinitat que va originar la llengua catalana, aixi com el proces de formaci6 i 1'apari-
ci6 dels primers trets d'aquesta ]lengua en la documentaci6 en Ilan tarda, aspectes
en els quals l'autor fa una aportaci6 fonamental.

JOAN ANTON RABELLA

BOLOS I MASCLANS, Jordi, i MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep: Repertori d'An-

troponims Catalans (RAC) I, Barcelona , Institut d 'Estudis Catalans, 1994.

El Repertori d'Antroponims Catalans I es un recull ordenat i sistematicament
presentat de tots els noms de persona que apareixen en els documents de la Cata-
lunva Vella dels primers temps comtals (segles IX i X). Els seus autors ban des-
pullat meticulosament tota la documentaci6 publicada, des de la Catalunya Caro-
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lingia d'Abadal fins als documents del bisbat d'Urgell que pacientment va publi-

cant el pare Cebria Baraut. El corpus de noms publicats s'ha enriquit amb alu-es

estrets de documents inedits.

EI repertori va precedit d'un proleg del professor ,Antoni Maria Badia i Marga-

rit, d'una introduccio general i de dos estudis previs -historic 1'un i linguistic I'al-

tre- a c3rrec respectivament de Jordi Bolos i Josep Moran. Per fi se'ns donen

unes molt utils i precises «Instruccions per a la consulta del repertori».

La col•leccio d'antroponims s'ofereix en tres presentacions:

1) «Grups d'antroponims». Es la mes voluminosa. Ordena alfabeticament i

cronologica les formes que pertanyen a una mateixa familia antroponimica. Per

exemple, rota el « cap de grup» Gotus hi trobarem agrupats els noms Goda,

Godcfo, Codo, Godus, Gotoni, Gotus, Guti i Vodo.

2) «Fregiiencia d'aparicio dels antroponims». Ordena per ordre decreixent els

grups de noms, des de Suniefredus -amb 905 ocurrencies i 2,3111 de frequencia

respecte del total d':uttroponims- fins a Ziuzlisenda, amb 1 ocurrencia i 0,0025 de

fregiiencia.

3) «Formes antroponimiques». Es un index alfabetic de totes les formes docu-

mentades, des d'Aatalfus fins a Zulema, amb indicacio del nombre d'ocurrencies, el

seu percentatge i el cap del grup en el qua] s'inclou. Aisi sabem que Aatalfus s'in-

clou dintre del grup d' Ataulfus, Giffridus va amb W-ifredus , Godo amb Gotus i

Zulerna amb Zoleiman.

Aixo es en essencia el llibre que ha publicat 1'IEC. Convindra, Pero, delimitar

amb mes precisio allo que hem despatsat amb les indicacions «primers temps

comtals» i «Catalunya Vella». Son 39.159 els antroponims recollits. Tots els noms

mem^s un pertanyen a documents posteriors al segle viii. A partir d'aqui el nom-

bre d'antroponims va progressivament en augment, des dels 34 de la decada

801-810 fins als 6.608 pertanyents a documentacio de la decada 991-999. El segle

^^ queda per a futures replegues. L'ambit geografic es un espai continu que va de

la Ribagor4a aragonesa fins al Rossello i el Penedes, i queda segmentat i categorit-

zat calcant entitats 6istoriques simbolitzades per sigles: Ribagor^a i Pallars (PIR)

amb 3.924 noms, d'on es segrega la Marca del Pallars (MPA), representada unica-

ment per ] 0 noms. Urgell (URG), amb 2.678 noms, i Andorra, amb 54. Comtat de

Cerdanya (CER, 684 noms), al qua] pertanyien les walls de Broca, Lillet i Ribes de

Freser (BRO, 668 noms) i endemes el Barida (BAD, 158 noms). Conflent

(CON), amb 1.297 antroponims. Rossello (ROS), amb 928 noms. Vallespir

(VAL, 271 noms). Besalu (BES, 1.697 noms). Peralada (PER, 297). Comtat de

Berga (BER, 868) amb la Marca de Berga (MBE, 21). Comtat de Manresa (MAN,

2.475). Comtat d'Osona (AUS), el minor representant, amb 7.396 antroponims.

Se'n considera a part la wall de Ripoll (RIP, 2.223 noms). Comtat de Girona (GIR,

2.073). Comtat d'Empuries (EMP, 985). Queda per fi el Comtat de Barcelona

(BAR, 4.955 noms), del qua] es segreguen el Valles (VAS, 3.987), el Maresme

(MAR, d97) i el Penedes (PEN, 768). Si de les dades diacroniques i diatopiques
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volem passar a les dades socials, ho tindrem una mica mes dificil. En la p. 22 els
autors ens donen alguns punts de referencia: els noms son majorment d'eclesias-
tics, bisbes i abats de monestirs, comtes i vescomtes, jutges , veguers i magnats o
personatges importants . Solament 36 son noms d'esclaus i 13 noms de jueus. Com
a minim un 8,8% son noms de dones. Es clar que la mostra no es representativa del
que devia ser la distribucio social de la poblacio. Pero la documentacio d'aquests
segles to aquestes limitacions. Els textos dels segles posteriors reflecteixen ja molt
millor les variables socials.

Possibilitats que ofereix el RAC? Moltes. De vegades es constata que un nom
actual to un arrelament antiquissim, cosa que ens pot estalviar conclusions errb-
nies per manca de perspectiva histbrica. Un exemple: el nom Casa Micolau, ben
conegut a la Ribagorca actualment. Almenys n'hi havia una a Ovis i una altra ro-
man encara a Sopeira. En vista de la documentacio del segle xvii, que duu formes
com Nicolau i Nicholau, es podria pensar que Micolau sigui una alteracio moderna.
Ara, el RAC ens demostra que hi ha 14 casos de Micolau, tots ells a Pallars i Riba-
gorca i documentats entre el 851 i el 876. Podem encara pensar que es tracta d'un
vulgarisme posterior al xvli? No. Res de vulgarisme. La forma Nicholau ha de ser
una ultracorreccio culta. Un cop mes constatem que la pronunciacio viva -i ens
ho ha advertit moltes vegades Joan Coromines- resta mes fidel a la forma primi-
tiva que els documents d'escribes poc atents a la llengua del pals.

Una altra possibilitat es la comparacio amb altres repertoris. Vejam, per exem-
ple, el que ens diu el mapa dedicat a Borrell en el R.A.P.P.O. de George Costa, pu-
blicat tambe I'any 1994. Es el mapa num. 50 i demostra que al segle xix aquest
nom era frequent en els dominis cerda i conflenti, menys en el vallespira i rossello-
nes. Dintre del domini cerda, el nom es concentrava cap a la vall de Broca i la Cer-
danya mes septentrional, i era absent del Barida. Aixb s'adiu bastant be amb les da-
des del RAC: Borrell esta representat 5 vegades a Conflent, 4 a la vall de Broca, 1 a
Cerdanya i 1 al Rossello. Pero no sempre constatem correspondencia entre les da-
des antigues i les modernes, i aquesta constatacio ens esperona a cercar una expli-
cacio de la solucio de continuitat. Passem ara a un dels noms cabdals de la nostra
antroponimia, Miro, el segon mes documentat, amb 531 ocurrencies. La compara-
cio amb les dades del R.A.P.P.O. es molt alliconadora: al segle xix era conflenti i
cerda (de la banda de Broca mes que no del Barida), absent del Vallespir i amb de-
bil presencia al Rossello. En epoca carolingia aixo' estava ja prefigurat: 39 ocurren-
cies del nom al Conflent, 15 a la Cerdanya, 20 a la banda de Broca, 1 al Barida i 10
al Rossello. Si passem de la dimensio diatbpica a la diacrbnica, les dades cronolbgi-
ques del RAC indiquen que en el segle Ix el nom tiro era basicament conflenti i
rossellones. Despres, al principi del segle x es nota una major implantacio cap a
Pallars i Ribagorca, el Bergueda, el Ripolles i la banda nord-oriental: Besalu, Gi-

rona, Empuries. A mitjan segle el trobem ja a Barcelona, al Maresme, Osona I
Manresa. Els anys 970 i seguents es concentren ocurrencies en el Bergueda i Be-
sa16. A partir de 980 l'antropbnim va guanyant implantacio al Valles, al Barcelones
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i al Penedos. La historia onomastics s'entrelliga amb la general i les Metres dels

noms dibuixen de vegades el progres de la historia de Catalunya.

Arriba ara el capitol dedicat al ajo demano». No fare cas dels qui diuen que no

s'ha de demanar allo que no es pretenia donar . Jo demanaria per a futurs repertoris

una quarri presentacio i un nou apartat dintre de la primers , la dels grups d'antro-

ponims. La yuarta presentacio hauria de ser una especie de diccionari invers, una

ordenacio per elements finals. M ' agradaria saber si un element initial apareix

t;untie tom element final , i quantes vegades i a quins elements initials s'uneix.

Godo apareix a Ermengodo, Estregodo, Goldegodo... Pero m'he de fer jo mateix

aquestes comprovacions i els recomptes oportuns . Probablement aixo costaria

ben pot de fer amb el programs informatic que s'ha utilitzat . L'obra de D. Kremer

publicada per I'IEC el 1969-1972 va oferir ja una presentacio dels elements finals.

EI nou apartat que proposaria a la fi de cads grup d ' antroponims consistiria en

unes referencies bibliografiques molt succintes. Cads cop que utilitzo el RAC,

tint sobre la taula Lambe 1'Altdeusches Namenbucb de Forstemann, el Zur Ge-

schic% te Lateirrisd^e Eigennamen de Schulze i el Die germanischen Personennnmen

irr liatalonien de Dieter Kremer. Ho reconec: es questio de peresa, pero aniria

molt be no haver d'obrir rants llibres per saber si un nom es ]lati o germanic o quin

es I etim que proposa Forstemann . He vist altres repertoris on es donen indica-

tions sobre intrepretacio, per exemple el Lexico de Inscripciones Iberica de Jaime

Silos. En un Ilibre molt diferent i Lambe molt util, el Vocabulario del Cornercio Me-

diez^al de Gual Camarena, es dons bibliografia abundant a la fi de cads article ]exit.
No demanem exhaustieitat , pero una breu referencia al quo metonimicament ano-
menem .< el Forstemann » o «el Schulze^> estaleiaria feina als lectors.

A qui hem d ' agrair una obra quo ens es de rants utilitat% Evidentment , en pri-

mer Iloc als dos' professors quo la signen, Jordi Bolos i Josep Moran. I no sola-
ment per la tasca de recull i ordenacio dels materials . La introduccio quo ens ofe-
reixen es molt orientadora . I els dos estudis previs -mes ampli i documentat el de
Boles , mes breu , pero substancios Lambe, el de Moran - son excel•lents. Despres

caldra mencionar el nom d ' Antoni Maria Badia i Margarit , quo en el prolog a
aquest Ilibre estableix be el Iligam del RAC 1 amb la tradicio dels estudis d'ono-
mastica catalana i alhora dibuixa el nou mart del PatRom en el qua] ve a integrar-se

I'obra. caldra tambe for esment de Dieter Kremer, la col•laboracio del qua] consta

explicitament en el llibre. No podem deixar de bands 1'empenta quo en Pordenacio
dels materials ha suposat la tasca de Maria - Reins Bastardas, Maria Brossa, Joan
Anton Rabella i Carolina Santamaria . En el tractament informatic de les lodes cal
fer esment de Pau Serracant , en una primers fase, i de Joaquim Rafel i Josep M. So-

L Nu s^olem oblidar el nom d'una persona yuc Pogue renir torts importancia, almenvs moralment, en

I'inici de I'obra i que els autors mencionen a la p. 19: Ignasi Puig i Ferrete, amb qui els qui creballem

en terres Ileidatanes estem endeutats , entre altres cows per les editions dels cartorals de Lavaix i de Gerri

de la Sal.
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lanellas en la Ease definitiva. I no oblidarem els noms dels qui ban aportat o facilitat

documentacio inedita: Montserrat Cabre, Gaspar Feliu, Ramon Ordeig, Pere

Puig, Santiago Sobreques i Dom Marc Taixonera. I encara no hem exhaurit la llista

de col•laboradors que hem confegit en el decurs de la lectura.

Aquest ultim paragraf podria semblar superflu i potser poc indicat per a una

ressenya. L'hem volgut escriure per ordenar una mica les informacions que donen

el proleg i la introduccio i tambe perque creiem que cal posar en relleu una carac-

teristica que comenca a palesar-se en aquesta obra: la tendencia a I'autoria col.lec-

tiva (un quatre de nou s'aixeca amb 1'esforc de molts) en els grans projectes del

present i del futur. Un exemple n'es el PatRom. El Repertori d'Antroponims Cata-

lans I es un llibre de Jordi Bolos i Josep Moran, pero ha estat possible gracies a una

munio d'estudiosos que comenca amb Josep Balari i Jovany i arriba fins a ]'equip

actual de l'Oficina d'Onomastica de l'Institut d'Estudis Catalans. El RAC I es una

gran obra: exhaustiva, Clara, ordenada. Es coherent amb el seu plantejament inicial

i amb les seves finalitats. Es un Ilibre d'us imprescindible per a tots els estudiosos

interessats en la historia de Catalunya i en la Ilengua catalana.

XAVIER TERRADO

COSTA, Jordi: Repertoire-Atlas Patronymique des Pyrenees - Orien tales an XIX Sie-

cle, 2 vol. , Perpinya , Centre de Recerques i d'Estudis Catalans /Presses Uni-

versitaires de Perpignan, 1994.

Com es ben sabut, 1'estudi cientific de 1'onomastica i particularment de l'antropo-

nimia s'ha de basar en una informacio de base amplia, coherent i ordenada. No es

tracta pas d'una feina facil, sing que requereix a mes d'una gran dedicacio un bon

coneixement del territori, de les fonts disponibles i de la problematica linguistica

de ]'area estudiada. En aquest sentit podem dir, d'antuvi, que aquesta es una obra

modelica en el seu genere.

L'autor, linguista rossellones ben acreditat, professor de la Universitat de Per-

pinya, descriu al comencament de manera precisa l'objectiu de l'obra i el metode

utilitzat. A 1'-avant propos» ens diu que corn que els diccionaris etimologics de

cognoms solen esser criticats severament precisament pel fet que no solen partir

d'una base d'informacio suficient ni coherent, l'objectiu d'aquesta obra es fornir

una informacio de base per a un futur diccionari etimologic de cognoms de ]'area

estudiada que s'incloura en el programa catala del projecte rues general del Dic-

tionnaire bistorique des noms de famille romans (PatRom).

En la introduccio, ens parla de la tria de les fonts documentals. Despres d'ana-

litzar les diverses possibilitats, s'ha decantat pel padro de 1841, que es el mes com-

plet i segur, sense deixar de recorrer a les altres fonts (registres civils i notarials)

quan era necessari.
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Davant la varietat de grafies, l'opcio ha estat de respectar les formes documen-

tades dels prop de 173.000 habitants que Ilavor hi havia al departament dels Piri-

neus Orientals, sense incloure els exposits innominats.

Aquest material ha estat ordenat informaticament de manera que se'ns pre-

senta en llistes diferents a fl de facilitar-ne la consulta i Ia informacio. Aixi, la llista

Nom 0 presenta els cognoms per localitats, amb el nombre d'ocurrencies; la Ilista

Nom 1 ofereix la reparticio dels patronims (cognoms) amb llurs frequencies reals

i relatives, es a dir Ilurs proporcions dins el conjunt total de cada poble; Nom 2 es

la llista alfabetica dels patronims incloent-hi el nombre d'ocurreneies i d'extensio

per localitats; Nom 3 la relacio dels 300 patronims mes frequents; i Nom 4 la rela-

cio dels mes estesos en I'area estudiada. Aquest es el contingut del primer tom de

l'obra.

Aquesta ordenacio ens ofereix un panorama ben complet dels patronims ros-

sellonesos de mitjan segle xIx (inclosos els occitans de la Fenolleda, que forma

part del departament), es a dir quan la Catalunva del Nord conservava majoritaria-

ment la llengua catalana, i abans que s'haguessin produit les immigracions (i mi-

gracions) mes recents. En aquest periode la immigracio occitana i francesa que,

com a arreu de Catalunya, s'havia produit durant l'edat moderna, ja era basicament

assimilada, si be que des del punt de vista onomastic hi introduia una complexitat

considerable.

Com a curiositat direm que segons Nom 3, els cinc cognoms mes habituals

eren flavors: Vidal, Fabre, Marty, Coste i Pages, i els mes estesos territorialment

segons Nom 4: Vidal, Marty, Fabre, Calvet i Pages.

En el segon tom se'ns presenta cartografiada en 303 mapes una bona part de la

informacio anterior. Per a la realitzacio d'aquests mapes, tal com s'indica en la in-

troduccio de l'obra, s'ha procedit a agrupar els cognoms que tenen una mateixa

etimologia i grafies diferents i tambe els compostos i derivats. Aquesta classifica-

cio, realitzada a efectes practics, entra en el problema de 1'etimologia i aquf ens ad-
verteix honestament l'autor que, malgrat que ha consultat els millors repertoris,

no s'exclou algun error, tenint en compte la problematica general i mes particular-

ment de l'area estudiada on, com hem dit, conflueixen els cognoms catalans amb

els d'origen occita o frances mes o menys adaptats. Aixf, ens adverteix que si es di-
ficil de determinar per al cognom catala Fillol i el seu plural Fillols si procedeix del
nom comu fillol o del toponim conflentf Fillols, mes diffcil es encara de saber si el

cognom Pi, Py es la forma catalana provinent de PINU, o be una adaptacio cata-
lana de formes occitanes provinents de PODIU.

Aquesta obra aporta, doncs, una informacio molt valuosa i de tractament ben

acurat. Creiem que, ultra l'aportacio documental, esdeve un bon precedent meto-
dologic per a d'altres del seu genere, especialment per a les que es puguin realitzar

dins el projecte en que s'inclou.

JOSI:P MOR,w
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DoLc, Miquel: Estudis de critica literdria. De Ramon Lull a Bartomeu Rossello-
Porcel. Introducci6 i edici6 a cura de M. del Carme Bosch. Barcelona, Depar-

tament de Filologia Catalana 1 Linguistica General de la Universitat de les Illes

Balears/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994 (>>Biblioteca Miquel
dels Sants Oliver,), 2).

L'obra de Miquel Dolc 1 Dolc (Santa Maria del Cam, Mallorca , 1912-Madrid,
1994) dedicada a la critica literaria i a 1'estudi de la literatura catalana practicament

ha romas dispersa en les diverses publications on va apareixer . Nomes I'any 1983

va recollir alguns dels seus prolegs , dedicats tant a autors catalans com estrangers,

a Intent d 'avaluacio .' En 1'« Advertiment'> inicial d ' aquest Ilibre , Miquel Dole pot-
ser ens donava l ' explicaci6 del pot interes que sembla haver tingut a I'hora de
reunir tot el seu treball dispers: prolegs 1 introductions , articles a revistes especia-

litzades 1 a periodics (des del diari palmesa - La Almudaina ,,, durant la postguerra, a

-La Vanguardia ») i, fins i tot , conferencies 1 parlaments , que amb frequencia solen
tenir una vida molt mes efimera. Alla Miquel Dolc es referia al caracter provisional

o improvisat que sovint to aquesta mena d ' escrits i hi defensava la Ilibertat del cri-
tic davant els compromisos 1 les pressions personals i professionals . L'obsess16 per
la perfecc16 1 per l'exactitud 1 1'equilibri dels judicis emesos explica una certa rett-
cencia a recollir uns escrits que considerava fruit de les circumstancies . A Intent
d'avaluacio , tot i que recopilas escrits sobre escriptors mes propers , ja hi havia la

presencia dels classics contemporanis ( com Paul Valery , J. E. Martinez Ferrando o

l'Arxiduc Lluis Salvador ). Tanmateix , a Estudis de critica literdria s'arrepleguen

nomes treballs especialitzats - la selecc16 dels quals encara va poder esser supervi-

sada per Miquel Dole-, que abasten cant autors del nostre passat coin classics

contemporanis.

Primerament , hem de remarcar l'oportunitat d'.iquests Estudis de critica literd-
ria. Es tracta d ' un Ilibre que, en certa manera , reivindica la labor critica de Dolc, un

aspecte que ha restat amagat rere l'obra del traductor i Ilatinista i, tambe , del poeta.
Crec que, amb el pas del temps, la labor seva critica i investigadora sera mes valo-

rada que no pas l'obra poetica , mes breu i mes ocasional, a la qual no es va dedicar

amb tanta intensitat . Molts dels articles reunits a Estudis de critica literdria varen
esser publicats fa uns quants decennis -la majoria s6n de les decades dels seixanta

i dels setanta -, alguns en revistes que ara resulten de difIcil acces . En aquest sen-

tit, cal remarcar sobretot la inelusi6 en el llibre del proleg a I'Obra Poetica de Bar-
tomeu RosseI16 -Porcel, apareguda l'any 1949, que avui es absolutament impossi-

ble de trobar . Tanmateix , com assenyala a la introducci6 la Dra . M. del Carme

Bosch -que ha tengut cura de I'edici6-, l'obra d ' investigaci6 de Miquel Dolc es

molt extensa , per la qual cosa ha calgut seleccionar nomes alguns articles d'entre

1. Miquel Dot4, Intent d'avaluact6 (Manacor, Casa de Cultura de la Caixa de Balears, 1983; ..Col Iecci6

Tia de Sa Real-, 16).
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cis dedicats a uns mateixos autors (Ramon Llull, Ausias March, Miquel Costa i

Llobera o Tomas Garces). Aixo dona tambe un cert caracter antologic al Ilibre,

amb tot el que implica de positiu i, alhora, de risc. Aixi, es especialment significa-

tiva, coin indica la prologuista, I'exclusio per motius d'espai de Particle -El color

en la poesia de Miquel Costa i Llobera»,' sens dubte mes important que els dos

que hi son reprodults. De fet, aquestes mancances, fruit de les limitations mate-

rials, haurien de servir d'estimul a altres initiatives que reunissin els textos que en

aquesta ocasi6 han estat exclosos.

Estudis de critica literaria reuneix els articles en tres grans apartats -« Els clas-

sics catalans (segles XIII-XIV)», -Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover» i -Tres

autors contemporanis»-, que es corresponen als seus centres d'interes principal:

1'Edat Mitjana i, sobretot, 1'Humanisme; la poesia dels grans mestres de l'Escola

Mallorquina; i la literatura catalana contemporania. La primera part recull dos arti-

cles sobre Ramon Llull (-El sentiment de la natura en l'obra rimada de Ramon

Llull,,, 1961; i <<Ocells i arbres en el Llibre d'Arnic e Amat», 1967), un sobre Ausias

March («Ausias March, poeta mediterrani-, 1959-1962) i un altre en que es com-

para his de les -Metafores classiques en Bernat Metge i Rois de Corella» (1973,

publicat en 1982). L'interes per Ramon Llull fou el motiu pel qual I'any 1951 fou

nomenat magister de la Maioricensis Schola Lullistica, encara que el lul•lisme mai

no va esser el seu principal terreny d'investigacio. Davant la immensitat i la com-

plexitat de I'obra de Ramon Llull, el nostre investigador adopta una actitud mes

tost hurnil, propia d'un lector molt culte, pero quelcom diferent de l'especialitza-

cio dell lul•listes. Aixo 11 permet aplicar a I'obra de Llull conceptes i distincions,

com es la diferencia entre -sentiment de la natura>< i ,sentiment del paisatge'<, i es-

tudiar-hi aspectes, com ]a presencia dels colors o els escenaris que s'hi entreveuen,

semblants als analitzats en altres autors o moments de la historia de la literatura.

El mateix es pot dir dels seus treballs sobre Ausias March, Bernat Metge i Joan

Rois de Corella, en els quals, pero, Miquel Dolc ja pot fer un us major dels seus

amplis coneixements de ]a literatura ]latina, de la lirica medieval, de l'Humanisme i

del Renaixement, i, molt especialment, de la poesia italiana. El metode emprat es

essencialment comparatiu i consisteix a explicar e] que hi ha de semblances -quan

no es tracta, fins i tot, de coincidencies concretes- i de divergencies. Aixi, a

Ausias March, poeta mediterrani» sobretot trobarn la comparaci6 entre Dante i

Petrarca, per un costat, i Ausias March, per un altre; i a -Metafores cla'ssiques en

Bernat Merge i Robs de Corella», un article que es caracteritza tant per la precisio

com per la fredor tecnica, entre els classics llatins (principalment Ovidi i Seneca) i

els dos catalans esmentats al titol.

En els articles agrupats en ]es altres dues seccions del Ilibre es on podem veure

una major relacio entre ]'estudios de la literatura i l'eseriptor de creac16. L'admira-

2. Miquel DOL4, El color en la poesia de Miguel Costa i Llobera, "Estudis Romanics^, IV (1953-54),

ps. 1-94.



492 Llengua & Literatura, 7. 1 996

c16 per Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover, els grans mestres de l'Escola Ma-
llorquina, reflectida en els articles reproduits a Estudis de critica literaria , enllaca el
vessant critic amb la seva producci6 creativa com a poeta . No hem d ' oblidar que la
poesia de Miquel Dolt; va neixer dins I'Escola Mallorquina i, en certa manera, mat
no se ' n va desvincular . Els seus primers poemes varen apareixer a « La Nostra Ter-
ra< i a l'<Almanac de les Lletres », Maria Antonia Salva en va fer grans elogis` i
col•labora amb alguns escriptors immergits clarament en aquest corrent, com
Guillem Colom o Miquel Gaya . Potser es per aquest motiu que es pot notar en els
seus escrits una matisada - i, cal dir - ho, justa - reivindicaci6 de 1'Escola Mallor-
quina davant els atacs que aquest corrent poetic va rebre: <<Si haguessim de donar
alguna nocio positiva sobre aquesta escola, podriem dir que es un punt Ilumin6s,
format per diverses directrius coherents i obert a totes les inquietuds i possibili-
tats realment artistiques . Sempre que tengui un continuador agil i assenyat no sera
un bassal somnolent , com s'ha pretes , sing un torrent viu, capac d ' incorporar al
seu cabal les experiencies mes avancades i de nodrir-les amb tota la forca de la seva
diafanitat, (p. 117). Pero el sentit critic de Miquel Dolc no Ii permet lliurar-se a la
simple apologia de I'Escola Mallorquina i dels seus principals representants, per-
que sap que la millor manera de defensar - los es demostrar - ne els valors . Aixi, a
<Miquel Costa en la consciencia d'avui << ( 1961) fa un recorregut per I'obra del
poeta pollenci, pets seus continguts , i, sobretot , analitza la petjada del romanti-
cisme i del classicisme sobre la seva poesia . << Romanitat de Miquel Costa i Llo-
bera» (1973), I'altre treball sobre I'autor d'Horacianes reproduit a Estudis de critica
literaria , ens introdueix en un terra essencial en el poeta : el sentiment d'un vincle
amb la cultura 1 el mon llati. Els coneixements de Miquel Dolc sobre la literatura
Marina 1 la cultura romana, explicats ja a Roma y Marcial ( 1953), Ii permeten elabo-
rar un dels treballs mes interessants del volum . El nostre investigador conclou que
la ,romanitat,, -que consisteix << en l'orgull de sentir-se roma , de sentir - se diposi-
tari d ' una herencia eterna << ( p. 132), sentiment que la existia en I'epoca d ' August-
de Costa 1 Llobera - no neix , per atzar , durant el seu sojorn a la capital del m6n ca-
tolic ( 1885-1890 ): es remunta a una epoca mes Ilunvana << ( p. 138), que identifica
amb 1'epoca de la primera redacci6 (1879) de l'oda <<A Horaci<<. Quant al text dedi-
cat a Joan Alcover, < La serra mallorquina de Joan Alcover<< (1973), fa una analisi
del poema La Serra, tot indicant-ne adhuc algunes descurances ( com 1'us negligent
del relatiu o 1'oblit absolut de la Ilei d ' alternanca de les rimes agudes i planes), per
tal de descobrir-ne la gran capacitat de comunicacio.

Els quatre treballs reunits a la tercera secci6 d'Estudis de critica literaria son
,,La poesia de Tomas Garces<< (1972), ,El Crist i l'Ulisses d'Agusti Bartra» (1986),
<Un Rosse116 - Pbrcel inedit << ( 1964) i ,Aproximaci6 a Bartomeu Rosse116-Por-
cel<< (1949 ). L'interes de Dolc per la poesia del seu company < generacional<< Ros-

3. Vegeu Josep M . LLOMPART, . Prolep a Elegies deguerra, de Miquel Dolc (Mallorca, Editorial Moll,
Consell Insular de Mallorca , 1991), p. 8.
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sello-Porcel es palesa en aquests dos treballs critics. L'<<Aproximacio a Bartomeu

Rossell6-P6rcel<<, que encapcalava la primera edicio de l'Obra poetica, es encara

avui un text basic per coneixer el mitic poeta mallorqui. Miquel Dolc, tan bon co-

neixedor i seguidor de I'estetica classica, sap descobrir, entendre i explicar les iii-

bertats de la proposta renovadora de Rossell6-Porcel. <<Un Rossell6-P6rcel inedit"

is un text complementari entorn dels primers poemes de l'autor d'Imitacio delfoc,

no recollits posteriorment, on reconeix la petiada de Costa i Llobera i del costu-

misme de Pere d'Alcantara Penva, sense que s'hi trobi cap signe de la influencia de

Gabriel Alomar. ,La poesia de Tomas Garces,, precisa una serie de questions im-

portants en I'obra d'aquest poeta barceloni, que tambe podrien relacionar-se amb

la dedicacio poetica de Dolc: el sentit del seu <popularisme<<, el pes de la tradicio i

de les influencies externes (sobretot dels poetes italians) i la significacio de la poe-

sia social. I a <<EI Crist i I'Ulisses d'Agusti Bartra» Dolc fa una autentica demostra-

cio de la seva erudicio, que es posada al servei de la interpretacio dels simbols que

amaren la novel-la Cost de 200.000 bravos (1968) -la primera versi6 de la qual es

titulava Xabola, 1942- i els relats d'Odisseu (1953). El nostre estud16s destria i

analitza el sentit de totes les referencies a l'Odissea que descobreix en el segon dels

llibres d'Agusti Bartra esmentats, tot fent una excellent exhibicio tant de coneixe-

ments com de capacitat interpretativa. Potser aquest estudi, mes que cap altre dels

recollits en el volum, serveix per demostrar que 1'erudici6 de Miquel Dolc mai no

es sobrera, sing que sempre esta al servei de la voluntat humanista d'explicar-nos i

de fer-nos comprendre els valors dunes obres i d'uns autors als quals se sent unit.

PERE ROssELLO I BOVER

GINARD BAUcA , Rafel : Obra poetica , a cura de Pere Rossello i Bover, Barcelona,

Publicacions de I'Abadia de Montserrat , 1995 (<Biblioteca Marian Aguilo»,

19).

Conegut i valorat sobretot per la seva tasca d'arreplega i ordenac16 del Canco-

ner Popular de Mallorca, Rafel Ginard es tambe autor d'una estimable obra en

prosa i en vers, practicament desconeguda fins ara del gran public i dels estudio-

sos. En el volum Obra poetica es recullen els cent quaranta-quatre poemes que ha

localitzat Pere Rossello i Bover en les diverses revistes i publicacions peribdiques

en que els va publicar I'autor, sobretot <El Heraldo de Cristo-, «Llevant<< i ,Bell-

puig'<, i tambe a 1'arxiu de La Porciuncula de Palma.

Al prbleg (ps. 5-15) Pere Rossello fa una petita semblanca biografica de Rafel

Ginard i un repas a Ia seva activitat cultural i de creacio. Seguidament, algunes con-

,ideracions sobre la poesia del pare francisca, amb la transcripcio de diversos frag-

ments epistolars forca aclaridors respecte del posicionament estetic de 1'autor i de

la seva defensa d'una poesia senzilla, clara 1 posada al servei de la tasca de recobra-
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ment de la nostra Llengua. El proleg es clou amb una explicacio sobre l'ordenacio
dels poemes i amb els criteris d'edicio.

Els poemes es presenten agrupats en sis sections:
1. Reculls poetics (ps. 17-64): s'hi inclouen D'escumes i bellumes. Poemes i

Flors ventureres, tots dos inedits fins ara com a reculls, ja que alguns poemes s'ha-
vien publicat independentment. Hi predomina la poesia paisatgistica, juntament
amb poemes religiosos i dedicatories. Hi trobam formes poetiques populars (deci-
mes desbaratades, romancos, balades) i poemes d'estructuracio mes complexa,
normalment en decasil•labs.

2. Poemes paisatgistics (ps. 65-124): inclou quaranta-sis poemes, que son, sens
dubte, la part mes interessant de la poesia de Rafel Ginard. Com diu Pere Rossello,
aquests poemes apresenten una visio de la natura plena de matisos religiosos, molt
marcada pel franciscanisme (...). Es tracta d'un paisatge viu, antropomorfic, on son
frequents les personifications, ple de vitalisme i dinamisme, i, fins i tot, de sensuali-
tat (...). Tambe hi es frequent el contrast entre aquesta natura ufanosa i plena de vida
amb la tristesa i 1'amargor de 1'anima del poeta>> (p. 14). Els poemes en que apareix
aquest contrast son possiblement els mes reeixits de tota la produccio poetica de
Rafe] Ginard. Hi trobam novament was barreja de formes estrofiques i metriques
populars i de formes mes elaborades, en versos decasil•labs o de catorze sil•labes.

3. Poemes religiosos (ps. 125-225): inclou quaranta-nou poemes. Aquesta
seccio es dividida en tres apartats: «Corones poetiques», «Poemes lul•lians», i
«Poemes religiosos diversos>. Es la part mes nombrosa de la produccio poetica de
l'autor. El primer d'aquest apartats es el que aplega mes poemes, amb un predo-
mini absolut de Les formes populars (goigs, romancos, glosades) i del vets hepta-
sil.lab. Hem d'assenyalar que el poema «Goigs de la Mare de Deu de Sant Salvador
d'Arta», que s'inclou en aquest apartat, no es original de Rafe] Ginard, sing que es
la transcripcio d'uns goigs populars. En el segon apartat trobam poemes formal-
ment mes complexos, una bona part dels quals son en castella. Normalment estan
motivats per algun passatge o per algun episodi biografic de Ramon Llull. El tercer
apartat, naturalment, es el mes heterogeni i hi trobam poemes hagiografics, dedi-
catories, poemes pietosos, nadales... En conjunt, la poesia religiosa de Rafel Gi-
nard no es tan elaborada ni tan reeixida com la paisatgistica. «Ginard ens presenta
una religiositat molt amarada de 1'esperit del poble, del qual el sentiment cristia es
inseparable. Solen esser poemes formalment senzills que transmeten sentiments
religiosos molt simples., diu Pere Rossello (p. 14).

4. Dedicatories (ps. 227-259): inclou divuit poemes adrecats a persones diver-
ses, d'un marcat caracter circumstantial, molts dels quals foren escrits arran d'al-
guna celebracio o commemoracio (primera comunio, notes d'or, aniversaris...).

5. Poemes diversos (ps. 261-280): inclou nou poemes de forma i tematica
forca heterogenies.

6. Traduccions poetiques (ps. 281-285): inclou dos poemes, La guinea i el
corb, faula XIII del Ilibre primer de Fedre, 1 A an infant, de Theodore de Banville.
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La poesia de Rafe] Ginard se situa de ple en els pressuposits estetics i ideolo-

gics de l'Escola Mallorquina i hi trobam tots els temes i topics que la caracteritzen:

recreacio i idealitzacio del paisatge, sentiments religiosos no conflictius, predilec-

cio pel classicisme d'arrel grecollatina i per les formes poetiques tradicionals, exal-

tacio de la llengua com a principal simbol d'identitat... Algu ha dit que cal que acu-

dim als deixebles si volem copsar les caracteristiques definidores d'un moviment

literati i, en aquest sentit, Rafel Ginard n'es un bon exemple. Ell mateix, que mai

no va valorar prou les seves aptituds per a l'escriptura, es presenta sempre com a

deixeble dels grans mestres de l'Escola: Miquel Costa, Joan Alcover, Llorenc Ri-

ber i Maria Antonia Salva. La poesia del pare francisca no es, certament, la d'un

mestre, pero si la dun poeta que coneix prou be l'ofici i els ressorts de la llengua

viva i popular, la d'un poeta que sap aprofitar i conjugar, d'una banda, el llegat clas-

sic que 11 ha fornit la seva formacio humanistica i, de 1'altra, el vast coneixement de

la poesia traditional i popular que li ha donat la seva tasca ingent de folklorista.

Una poesia, en definitiva, prou digna i que es mereixia una edicio digna, ni que fos

nomes per la importancia que, com a folklorista, to Rafel Ginard.

Es d'agrair, doncs,l'esforc que ha esmercat Pere Rossello en aquesta edicio, es-

pecialment en l'aparat critic que acompanya els poemes, en el qual trobam interes-

sants reflexions i informations complementaries de 1'autor mateix sobre la seva

poesia.

JAUME GUISCAFRE

HILLGARTH, J. N.: Readers and Books in Majorca, 1229-1550, 2 vols., Paris, Edi-

tions du CNRS, 1991.

Les primeres 303 pagines d'aquesta obra, que ocupen el volum I. contenen la

interpretacio critica del miler de documents referits a llibres i biblioteques de

mitjan segle xiii a mitjan segle xvi, amb els corresponents indexs, editats a] segon.

Readers and Books, en efecte, es un brillant experiment d'interpretacio sistematica

d'un buidatge documental total: el dels fons d'historia cultural d'una parcel-la con-

trolable fins a 1'exhaustivitat, com es l'illa de Mallorca a partir de la conquesta fins

a la consolidacio de la impremta.

El volum 5 de la present revista conte un estudi de J. N. Hillgarth sobre la fi-

gura intellectual i politica del rei Pere el Cerimonios, que pot servir com a presen-

tacio d'aquest historiador britanic dels regnes hispanics medievals, que es un dels

lul•listes mes importants dels nostres dies. Tambe remetem al treball sobre el rei

Pere perque respon al mateix model metodologic del llibre que comentem ara: un

cop controlada una documentacio tan completa com sigui possible, cal extreure'n,

des d'un bon coneixement del context i aplicant-hi un sentit critic pot torrent, to-

tes les pistes que conte per a la comprensio dels fenomens que el critic percaca.
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Com que els autors de la present ressenva no estan familiaritzats amb els fons
documentals mallorquins, objecte de la part diplomatica de Readers and Books, els
comentaris que segueixen tindran per objecte posar de manifest algunes de les
aportacions mes destacables del primer volum. Cal comencar pel fet que 1'estudi
del microcosmos tardomedieval i renaixentista mallorqui de Hillgarth se situa en
una rica tradicio de treballs d'historia cultural basats en la documentacio d'arxiu de
la Corona d'Arago, que a Catalunya to un dels seus punts inicials en els Documents
pera l'estudi de la cultura catalana mig-eval d'Antoni Rubio i Lluch (1908-192 1) i
que continua amb aportacions de Rubio i Balaguer, Madurell, Marti de Barcelona i
un llarg etcetera. Des d'aquesta perspectiva el Ilibre que comentem assenyala un
punt d'inflexio important. En efecte, no ens consta que mai hagi estat dut a terme
un assaig d'interpretacio d'historia cultural d'un sector autonom de la societat,
com es el cas d'una illa, i al llarg d'un periode prou extens, gairebe quatre segles,
com perque sigui perceptible el proces evolutiu de les tendencies culturals i dels
gustos literaris.

Aquesta observacio ens porta a considerar alguns dels pressuposits metodolo-
gics que el mateix Hillgarth presenta al Prefaci (ps. VII-X). La tria del Ilarg arc
cronologic, 1229-1550, present al titol de l'obra, descansa en la circumstancia que
la cultura mallorquina es el fruit d'una irnportacio del continent posterior a una
ocupacio militar i te', per tant, un comencament absolut, que Hillgarth segueix de-
tectivescament fins a la plena implantacio social de Ns de la impremta. El fet que
el tall inclogui el que hom sal anomenar la baixa Eclat Mitjana i I'inici de l'Edat
Moderna, en un sol bloc, es vist per 1'autor com un punt de mira privilegiat per a
estudiar la contrabalanca entre el canvi i la continuitat. Hillgarth evoca la periodit-
zacio de <<longue duree,, i aprofita l'ocasio inicial per relativitzar la importancia de
la introduccio de la impremta: els habits de lectura individual ja estaven formats
quan aquesta troballa tecnologica els va potenciar amb la forca de la multiplicacio
mecanica dels exemplars. Es una assumpcio dels historiadors del Ilibre que convin-
dria incorporar a les interpretacions divulgatives a l'us, ara que Hillgarth n'ha
mostrat a fons la validesa. L'altre punt programatic del prefaci que cal retenir es el
fet que l'estudi d'un buidatge total de les existencies libraries posa de manifest la
inviabilitat d'una interpretacio exclusivament literariocentrica de la historia de la
cultura. Ja es hora que aprenguem, doncs, a donar als abundants textos legals i me-
dics de les nostres biblioteques el Iloc que els correspon en el panorama general
del saber i de les Metres.

Els nou capitols del primer volum de Readers and Books estan organitzats com
un viatge entre una presentacio general de les circumstancies politiques i econo-
miques de Villa (1, ps. 1-8) i la descripcio del Iloc de Mallorca en la cultura de la
baixa Eclat Mitjana i del Renaixement: ,Majorca as an Intellectual Centre" (9, ps.

235-275). Els condicionaments politics de la historia de l'illa, fragil com a estat

pera poderosa com a empori comercial I punt estrategic, es relacionen amb un dels
desenvolupaments earacteristics de la cultura local, la cartografia. Al marge dels
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maxims representants de la creativitat literaria i cientifica local, Llull i Turmeda,

els usos culturals del conjunt de la societat queden atrapats a les xarxes de les esta-

distiques sobre la circulaci6 dels instruments imprescindibles d'aquests usos, es a

dir dels Ilibres. Sabem quan i com apareixen, d'on venen, que valen, qui els pos-

Seeix, quan arriba la impremta i com s'acaba imposant al codex manuscrit. L'analisi

comparativa de la composici6 de les biblioteques permet de perfilar diverses ques-

tions com, per exemple, la receptivitat dels mallorquins davant de les innovations

provinents d'Italia o I'us i la denominaci6 de l'idioma local en relaci6 al Ilati i a al-

tres llengues.

La primera etapa del viatge interpretatiu (2, ps. 9-27) mostra que ens diu la do-

cumentaci6 a proposit dels fons de Ilibres i les activitats culturals de les comuni-

tats religioses, sobre les quals ha arribat una informaci6 desigual. Aixi l'abundan-

cia de dades sobre els franciscans i els dominicans permet d'interpretar alguns

passatges de les Cobles de la divisio del regne de Mallorques (ps. 12-13) que exhi-

beixen la rara virtut de la sintesi didactica; en aquest cas saber que eren les biblio-

teques monastiques i conventuals medievals permet de valorar la constituci6 dels

tons mallorquins, a base d'importacions de les existencies de les respectives cases-

mare (del Cister, de franciscans o de dominicans) i amb poques traces de tallers

locals de reproducci6 de codexs. La destrucci6 dels Ilibres de les antigues bibliote-

ques (al s. XVIII hom va substituir arreu les velles existencies amb flamants pro-

ductes impresos, p. 18) condueix a l'explotaci6 dels antics catalegs, a traves dels

quals es possible besllumar que Ilegien els frares i els monjos i eventualment els

laics a qui es concedia his dels fons religiosos.

Si la cacera de llibres de la Catedral i les parroquies (3, ps. 29-33) es relativa-

ment poc rendible, la presentaci6 dels fons procedents d'inventaris de col•leccions

privades (4, ps. 35-62, amb quadres estadistics) forneix una primera materia es-

plendida per a investigar I'us del Ilibre d'una poblac16 eminentment urbana (p. 41).

Hillgarth estableix un index de >popularitat>> d'escriptors que ofereix a doble co-

lumna amb els resultats obtinguts per Henri Bresc en el seu treball sobre Sicilia

(ps. 58-59), que situa en primer floc autors juridics, seguits dell classics i dels pa-

res de l'Esglesia. La trial que deixa veure el floc preeminent que ocupa Llull, es in-

dissociable de la procedencia professional de les col•leccions de Ilibres. Per aixo el

seguent capitol aborda precisament aquesta questi6, la de les col•leccions especia-

litzades de jurisprudencia, medicinal filosofia i teologia (5, ps. 77-115). Com ja

hem tingut ocasi6 de comentar a proposit d'una altra questi6, Hillgarth descriu el

microcosmos mallorqui des d'una ben fonamentada visi6 de conjunt de la cultura

cristiana occidental, la qual cosa confereix a les seves revisions dels fons de l'illa un

valor descriptiu d'abast general. En aquest sentit, doncs, es tracta d'un capitol re-

comanable per a qui vulgui adquirir una noci6 dels continguts especifics del saber

juridic i medic als segles del XIV al xvi.

Els tres capitols que segueixen (6, «Studia Humanitatis>', ps. 117-155; 7, «The

Traditional Background,,, ps. 157-189; 1 8, > Lullism in Majorca,,, ps. 191-234)
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obeeixen al mateix proposit del cinque. Aixi com el vuite aborda 1'essencia d'una
tradicio genucnament mallorquina, els dos anteriors organitzen la descripcio dell
continguts de la cultura de lletres entorn de l'impacte de I'humanisme filologic
procedent d'Italia, per una banda, i del posit escolastic, que Hillgarth anomena
-traditional,,, per una altra. La vigilant voluntat de construir el discurs a partir del
document fa que aquesta presentacio convencionalment bimembre del clima cul-
tural dels segles xiv al xvi defugi les deformations habituals relacionades amb la
importacio de I'humanisme a Catalunya.

Despres d'una sintesi de les relations de la Corona d'Arago amb Italia als se-
gles que ens afecten, Hillgarth examina successivament els Ilibres de gramatica, les
obres d'escriptors classics i les d'italians presents a ]'ilia, per tal d'esbrinar crono-
logicament la introduccio de novetats representatives d'un canvi d'orientacions;
els resultats es poden observar en quadres constructs ad hoc (ps. 123, 134, 138),
que apunten a la segona meitat del xv com a] moment de l'arribada palpable de les
modes italianes. L'explorac16 del llegat traditional ens informa dels continguts de
la literatura devota i d'entreteniment, passant per ]'eclosio d'un fenomen tan ma-
llorqui com es el de la tradicio cartografica.

El capitol dedicat al lul•lisme a Mallorca es un altre exemple de com Hillgarth
condueix la col•leccio d'informacio, restringida en el seu abast territorial, cap a la
interpretacio de les dades en un context cultural mes ampli que coneix i sap esbos-
sar magistralment; d'aquesta manera el capitol 8, lluny de set un registre de pos-
sessors d'obres lul•lianes, sobrepassa els limits de la historia del lul•lisme mallorqui
i esdeve una aportacio cabdal a la historia del lul•lisme a la Corona d'Arago que
complementa ]a que el mateix autor havia fet en el seu modelic Ilibre Ramon Lull
and lullism in fourteenth century France (Oxford, 1971).

La constatacio rotunda que no hi ha traces d'un lul•lisme mallorqui al principi
del xiv (sobre la capacitat difusora del qual s'ha especulat de fa temps, dels Carre-
ras-Artau a Perarnau) parteix del replantejament de les estrategies que disposa
Hull per a la difusio de la seva obra i es acompanyada d'una sintesi fonamental del
desenvolupament del lul•lisme primitiu a la Corona d'Arago, basicament valencia i
Iligat a un arnaldisme marginalitzat. No es pot analitzar el lul•lisme trescentista ca-
tala, mallorqui o valencia sense avaluar l'impacte de la persecucio eimeriquiana (en
l'estigmatitzacio del moviment, en la desaparicio o en el silenciament de copies als
inventaris, etc.), rao per la qual Hillgarth esbossa una analisi del fenomen que re-
sultara imprescindible. Una observac16 que dona una idea de la riquesa informativa
de l'obra: hi ha motius per situar la traducc16 mallorquina de la Vita coaetanea al fi-
nal del xiv, gairebe un segle abans del que fins ara havicem suposat.

Si al Xiv, i sobretot a la segona meitat, la propagacio del lul•lisme a Mallorca
esta confiada a mitjans tan precaris com l'ereinitisme, al xv la presencia a l'illa de
mestres forasters com Pere Joan Llobet, Gabriel Desclapers, Mario Passa, Pere
Dagui, etc. (personatges que mereixen una atenc16 remarcable), capacos d'ense-
nyar l'Art en fundacions escolars mes o menys estables, ens allunyen d'aquell pri-
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met lul•lisme espiritualista. Es un moment de maxima relacio entre nuclis de lul-

listes, que fara que arribin a Villa copies manuscrites des de Valencia, Barcelona,

Perpinya... Llull i el lul•lisme, amb el suport de l'aristocracia local, esdevenen un

argument destacat del patriotisme mallorqui, com Posen de manifest Ferran Va-

lenti, Joan Valero o Arnau Descos. Tot prepara una eclosio de lul•listes mallor-

quins que des de Joan Cabaspre ()a al xvI) han d'instaurar una tradicio que arribara

al segle xviii i que convertira l'illa en un punt d'irradiacio tant d'obres, corn

d'idees, com de manuscrits.

Els inventaris refermen la gran popularitat del beat entre els lectors mallor-

quins: el nombre dels que posseeixen obres lul•lianes sobrepassa el de possessors

de qualsevol altre tipus de Ilibre (si descomptem els llibres d'hores i els breviaris i

saltiris); el gruix de lectors es predominantment laic i d'estaments ben diversos. Es

prou suggerent la comparacio que 1'estudi de Hillgarth permet de les dades que es

refereixen a Llull amb aquelles que es refereixen, per exemple, a Eiximenis.

Una ressenya descriptiva com la present no pot donar la mesura de la riquesa

de dades documentals i bibliografiques de Readers and Books, una obra monumen-

tal a la qual J. N. Hillgarth ha dedicat intermitentment gairebe quaranta anys de la

seva vida d'estudios: tant de bo serveixi almenys per cridar l'atencio dels usuaris de

la cultura catalana sobre el tresor inestimable que ens ha regalat.

LOLA BADIA i ALBERT SOLER

IVARS CERVERA, Joan: Els noms de 11oc i de persona de Denia, Institut d'Estudis

Comarcals de la Marina Alta/Institut de Cultura -Juan Gil-Albert>>, Ajunta-

ment de Denia, 1995.

El Ilibre de Joan Ivars es el resultat de l'elaboracio de la primera tesi doctoral

sobre toponimia integral d'un municipi feta al Pais Valencia, la qual cosa assegura

ja un tractament rigoros del tema.

L'autor ha estructurat el Ilibre en onze capitols mes un apartat previ dedicat a

I'exposicio dels objectius que l'han guiat en la seva recerca, on assenyala l'objectiu

general: l'estudi de l'onomastica de la ciutat i terme de Denia, que tot seguit con-

creta mes en uns «Objectius especifics>>, que abasten la toponimia i I'antroponi-

mia. PeI que fa a la primera, aborda 1'estudi de la toponimia dianenca a traves del

temps, des dels primers testimonis documentals al segle I a. C. fins a l'actualitat, i

realitza aquesta labor des d'una triple perspectiva: linguistica, geografica i histo-

rica. Quant a I'antroponimia, es fonamenta en 1'estudi dels noms, cognoms i so-

brenoms dels veins de Denia, entre els segles XIV i XIX.

En I'apartat Metodologia es tracta sobre l'operacio d'arreplega del material i so-

tire ]'ulterior processament d'aquest, amb una descripcio detallada dels models de

fitxes fetes servir. Segueix un capitol dedicat a la descripcio de les fonts utilitzades
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en la confecc16 de 1'estudi, les quals son de quatre tipus: orals, bibliografiques,
arxivistiques i cartografiques. En el capitol numero 3, intitulat Introduccio: el
marc geohistoric i linguistic, Joan Ivars fa una descripcio breu, basada en la bi-
bliografia coneguda, del mart geografic, historic i linguistic de Denia, remar-
cant ]a seua influencia en la genesi dels noms propis.

A continuacio es passa a la part central del Ilibre, I'estudi individualitzat
dels toponims, ordenats alfabeticament, el qua] es distribueix en quatre suba-
partats. Els dos primers, toponimia urbana i toponimia rural, son els que reben
un tractament mes extens. Hi trobern noves propostes per a I'explicacio de di-
versos toponims, que fins ara havien romas desconeguts o sense cap interpreta-
cio anterior: carrer dels Hostals, cami de Caravacal, Cartxupa, Corset, cami de la
font d'Ando, Benimaquia, procedent d'un anterior Benibaquia, per dissimilacio,
segons Ivars, pero sense oblidar la mes que possible equivalencta acustica b=m;
cova de Borrumini, Boveta, partida de Caragus, la variant Carabus, amb la con-
fusio de la g amb la b, no es un fenomen tan infrequent com creu l'autor, car
l'equivalencia acustica de b i g compta amb prou exemples en catala,', Empriu o
carrer del Planter; mentre que altres havien rebut explicacions diferents: Albar-
danera, assagador de Moraig, Troia o el carrer de Bitibau, procedent d'un ante-
rior Pitibau, es a dir petit bau, on podem dir que no es Punic cas en el qual es
produeix l'assimilacio de la e atona a la vocal tonica en el mot petit, la qual es
dona tambe en el toponim el Sitipitit, al terme d'Algimia de la Baronia.

Quan la solucio no es Clara, l'autor, encertadament, dona mes d'una possibi-
litat, sense decidir-se obertament per cap, per evitar aixi interpretations erro-
nies. En alguns casos deixa enlaire el plantejament d'opinions autoritzades de
signe diferent: Abiar, heretat de Beniseit. Pero mes sovint les propostes son ori-
ginals, pel fet que ningu se n'havia ocupat abans, circumstancia que incrementa
el merit del treball de Joan Ivars: Beniatli, Cremadella, torre de la Culebra, terra
d'en Balz, carrer de Poco Trigo, que ens recorda el carrer de Poco Pan (Alfara
de la Baronia), caner de Sandunga, partida de les Serveres, partida de les Torres.
En altres casos, simplement evita de pronunciar-se amb contundencia, com en
terra de Sanes, partida de Delveloi, partida de Gradiana i Terradola. En aquest
cas el pas a factual Tarraula amb un canvi en la posicio de ('accent: ao > au,
despres de I'elisio de la -d- pretonica, es un poc estranv, quan sembla que seria
mes esperable una assimilacio de la vocal atona a la tonica i posterior reducc16
del grup (cf. SABURRA > saorra > sorra, PAVORE > por); per aixo, es po-
dria explicar millor amb una accentuac16 en la a de Terradola, per vocalitzacio
de la -d- implosiva despres de la caiguda de la vocal interior postt6nica. Quart
to una major seguretat, encara que no total, estableix prioritats entre les alter-

1. Cf Joan VENY, L'equivalencia acustica B = Gen catala, els casos de Rbolerany- 'remoli' i ..boixac- 'gal-
diro', dins Miscellanza Joan Bastardas , I, (Barcelona , Publicacions de I'Abadia de Montserrat , 1989),
ps. 101-127.
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natives: carrer de la Boveria, cami de Badia, partida de Mirambells, Montgo o lloc de
I' Ullastre.

Recull les variants formals i fonetiques dels toponims; per exemple, s. v. Abeu-

rador, partida de 1'Ametlar o Xara. El Ilibre es tambe una bona aportaci6 a la histo-

ria del lexic, tans actual com antiquat, conservat gracies a la fossilitzacio toponi-

mica. Per exemple, alberca, alcudia, alter, calapatar, fontanella, garganta, illeta, rafal,

regatxo, rugla, sortanella.

El tercer subapartat del capitol 4 esta dedicat a la toponimia marina i el quart a

la novissima toponimia de Denia, on s'ocupa breument dels toponims de creacio

recent aplicats a les urbanitzacions i blocs de cases del terme de Denia, on el lector

pods comprovar, corn passa tambe a altres zones turfstiques, que al costat de

noms tradicionals no hi falten nombrosos noms de procedencia forana, sobretot

castellana, sense tradicio propia.

El capitol cinque tracta de I'antroponfmia. Encara que, segons declara el mateix

autor, l'atencio fonamental del llibre es la toponimia, mentre que l'antroponimia

es considerada com un complement de l'estudi toponfmic, la realitat es que

aquesta part rep tambe un tractament detallat i adquireix un valor per ella mateixa.

A partir de les dades procedents de censos, padrons i recomptes oficials dels veins,

Joan Ivars ofereix al lector una panoramica historica de l'evoluc16 dels noms i cog-

noms dianencs entre els segles xrv i XIX, on observem, ja des del principi, junt als

cognoms d'origen catala, la presentaa de cognoms balears, i, d'altra banda, la pre-

sencia progressive de noms i cognoms castellans; els primers s'incrementen sobre-

tot amb el canvi de dinastia, despres de la Guerra de Successio, mentre que el canvi

mes important en els cognoms, consequencia de la immigracio, no to Iloc fins al

padro de 1886. Pensem que hauria estat d'agrair que s'hagues completat aquesta

visio historica amb dades actuals.

Quant als sobrenoms, les dificultats de documentacio fan que nomes s'aporten

dades del segle XX, extretes d'informacio oral i d'una Ilista del primer terc del se-

gle. Es de doldre que l'autor s'haja limitat en aquest cas a presentar una enumera-

cio sense comentaris addicionals, quan apareixen fenomens d'interes linguistic.

Des d'un punt de vista fonetic, per exemple, metatesis (de l'Auia), dissimilacions

(Flare), elisions (Betriu, Brumballa), monoftongacions (coranta). Morfologica-

ment esmentem les feminitzacions (la Fideua, la Boua), les masculinitzacions (el

Donvo, Esmeraldo), els compostos (Trencacanelles), o his destacat de diminutius

i, men's frequent, d'augmentatius (Rafelot, Quicot); aixf corn mots d'interes lexi-

cografic: Botul, Caganxo, Cariu, Farfall, Pandaga, Rabosa, Taral, etc.

L'apartat numero sis esta dedicat a una completa classificacio dels toponims, la

qual es realitza des de diverses perspectives. Aixf, els toponims es classifiquen: a)

cronologicament; b) segons el generic; c) per camps semantics; i d) segons la Ilen-

gua d'origen. Es dedica tambe on apartat especial en aquesta classificacio als topo-

nims procedents d'antroponims, coneguts tambe corn antropotoponlims.

El capitol seguent es destina a la caracteritzacio lingufstica dels toponims, 1 s'hi



502 Llengua & Litcraturs, 7. 199o

estudien breument els aspectes fonetics, i mes extensament ]a derivacio i composi-
cio dels toponims, aixi com la seua estructura sintactica. L'autor remarca 1'escas-
sesa dels estudis sobre l'estructura sintactica dell toponims i considera, seguint les
directrius de I'IEC, que el generic forma part del toponim. Tambe creu que ]'arti-
cle forma part del toponim «sempre que siga usat pels parlants o tinga una forty
tradicio en el temps,. Aquest principi, aplicat de manera absoluta, el duu, la qua]
cosa es una decisi6 mes discutible, a usar sistematicament Particle davant del gene-
ric, considerant-lo part constitutiva del toponim, i a escriure, per exemple, el ca-
ner del Doctor Fleming, la partida de Casa Blanca, etc., quart en aquests casos es
podria estalviar perfectament Particle, donat que, obviament, com en tot substan-
tiu actualitzat, el determinant es de presencia necessaria en la frase, pero no forma
part integrant d'aquest. De fet, en I'Atles Toponimic Valencia, on participa el ma-
teix autor, en aquests casos no s'ha fet us de Particle. Joan Ivars en aquests casos
discrepta tambe de Les propostes de I'Institut Cartografic de Catalunya,' i d'altres
estudis recents sobre el terra.' De fet, pensem que ]'us de Particle hauria de limi-
tar-se als toponims sense apel•latiu, en els quals Particle forma part veritablement
indestriable del toponim. Finalment, per cloure aquest capitol, es dediquen algu-
nes reflexions al fenomen de la fossilitzacio de noms comuns en toponims, la qual
pot ser de paraules patrimonials de la Llengua o de mots procedents d'estrats ante-
riors. Tambe s'hi considera la fossilitzacio de Particle personal i de certs sufixos.

Segueixen unes extenses i detallades conclusions del contingut del llibre i, fi-
nalment, a manera d'apendixs, hi consten I'index general dels toponims, ]a relacio
dels planols i mapes i un conjunt de grafiques referents a la toponimia i l'antropo-
nfmia estudiada.

En definitiva, hem de congratular-nos per aquest Ilibre, que sons dubte sera re-
but ben favorablement, tant pets especialistes com, en general, per tota persona in-
teressada pel nostre pais, i desitgem que la tasca de Joan Ivars contribuesca a des-
pertar l'interes per la toponimia i obri les portes a noves monografies sobre la
toponimia de Les nostres terres, que des d'ara compten amb un model seri6s i rigo-
ros de consulta obligada.

JOAQUIM MARTi I MESTRF.

1. Toponintia i cartografia. Assaig de sistematitzacio (Barcelona, Institut Cartografic de Catalunva,
1935), ps. 57-59.

2. Aigues-Vives PEREZ, Aproximacio a 1'estructura dels toponims, ..A sol post-, num. 3 (1991),
ps. 229-236.
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JACKENDOFF, Ray: Patterns in the mind. Language and Human Nature, New York,

BasicBooks, 1994.

L'objectiu d'aquest Ilibre de Ray Jackendoff, un famos cientific cognitiu dedi-

cat a 1'estudi de I'estructura del llenguatge i a I'organitzacio dels conceptes, es ex-

posar de manera clara quines son les idees principals que formen la base de l'estudi

contemporani del llenguatge i la ment. Aquestes idees tenen el seu origen en la

«revolucio cognitiva» que va protagonitzar al final de la decada dels cinquanta un

dels pensadors mes importants de la historia, Noam Chomsky. Corn es ben sabut,

aquest linguista va demostrar que el llenguatge huma nomes es pot explicar a par-

tir duns principis molts complexos que operen en la ment del parlant, uns princi-

pis que de cap de les maneres poden ser adquirits pels simples mecanismes d'asso-

ciacio que postulava la psicologia conductista.

Actualment, doncs, la ment ja no es veu com un mer producte de l'entorn, sing

corn un mecanisme complex que processa una determinada informacio, com una

especie de coniputadora biologica composta de nombroses parts, cadascuna d'elles

amb una tasca ben definida.

Recollint els fruits d'aquesta «revolucio cognitiva», Jackendoff fa servir en

aquest Ilibre el llenguatge huma com un vehicle per a examinar per que som d'una

manera i no d'una altra. L'autor, per tant, no preten pas discutir quines son les

consequencies de tenir llenguatge, sing que mes aviat vol descobrir que hi ha d'ha-

ver en la nostra ment (<>ment/cervell>') que ens permeti de parlar.

En el primer capitol de la primera part (capitols 1-3), Jackendoff planteja les

tres tesis principals que estan presents al Ilarg de rota l'obra: la primera (TheArgu-

rnentfor Mental Gram),nar), segons la qual, -la varietat que expressa l'us del llen-

guatge implica que el cervell de qui empra el llenguatge conte un conjunt de prin-

cipis gramaticals inconscients» (p. 6); la segona (The Argument for Innate

Knowledge), d'acord amb la qual, -la manera com els infants aprenen a parlar im-

plica que el cervell huma conte una especialitzacio per al llenguatge que esta deter-

minada geneticament,, (p. 6), i, finalment, la tercera (The Argument for the Cons-

truction of Experience), conforme a la qual, -la nostra experiencia del mon la

construeixen de manera activa els principis inconscients que operen en el cervell»

(p. 7).

El capitol segon esta destinat a donar una explicacio a la primera tesi. Jacken-

doff parteix del fet natural que qualsevol esser huma es capac d'entendre i crear

amb la seva llengua un nombre indefinidament llarg d'oracions. Per tal de donar

compte d'aquest fet, I'autor proposa que el nostre cervell aconsegueix aquesta «va-

rietat d'expressio» emmagatzemant no les oracions senceres, sing mes aviat les pa-

raules i els seus significats, mes els patrons en que aquestes poden inserir-se.

Aquests patrons, regles o principis que formen el que horn anomena > gramatica

mental>> son els que determinen que es una construccio possible en una llengua

natural 1 que no ho es.
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Per altra banda, del fet que aquests patrons gramaticals no poden ser estudiats
a traves de la introspeccio conscient, Jackendoff en treu la seva primera inferencia
sobre la naturalesa humana: els processos de la ment no estan oberts a la cons-
ciencia.

En el capitol tercer, Jackendoff demostra per que es necessari postular l'argu-
ment a favor del coneixement innat !segona tesi). Basicament, son dos els fets re-
llevants per a la seva discussio. D'una banda, els infants no aprenen a construir una
gramatica mental de manera conscient i amb lnstruccio explicita de les regles, i de
I'altra, els infants que adquireixen una gramatica son uns «linguistes excel•lents>>
en comparacio amb els linguistes de professio. Es del tot evident que la comunitat
dels linguistes no ha aconseguit de construir una gramatica del tipus que creen els
infants de manera inconscient. A mes, els infants es troben davant de la coneguda
>'pobresa d'estimul» en el proces d'adquisicio de la gramatica (les dales de l'entorn
linguistic no nomes son pobres en quantitat, sing tambe en qualitat), mentre que
els linguistes tenen a la seva disposicio Jades de tot tipus. Aquest ultim fet es co-
negut amb el nom de la ,paradoxa de l'adquisicio del llenguatge,,.

Per tal d'eliminar aquest problema, 1'6nica solucio que hi veu jackendoff es
postular que els infants adquireixen la gramatica amb tanta facilitat, rapidesa i in-
consciencia ja que la biologia els ha equipat per a aquesta ><tasca» amb un sistema
de coneixement linguistic que esta codificat geneticament, l'anomenada "Grama-
tica Universal-, la qual els proporciona els fonaments per a construir la gramatica
de qualsevol llengua natural.

Aixi, doncs, tot proces d'adquisicio d'una gramatica particular implica la inter-
seccio d'una part innata (la Gramatica Universal) amb les Jades linguistiques de
I'entorn, d'acord amb les quals l'infant fixara inconscientment en la seva ment els
valors parametrics pels quals ha optat la seva llengua.

En la segona part del Ilibre (capitols 4-7), Jackendoff tracta els fonaments ba-
sics de tota gramatica mental. En el capitol quart fa veure que les traduccions del
pensament a les instruccions motrius (produccio del llenguatge) i les traduccions
dels patrons auditius al pensament (percepcio del llenguatge) no son pas directes,
sing que impliquen dos passos intermedis molt importants: I'estructura fonolo-
gica (estructura del so) i 1'estructura sintactica (estructura sintagmatica). Aques-
tes estructures no es poden estudiar de manera directa ja que no se sap com estan
codificades en el cervell. L'alternativa que planteja Jackendoff es utilitzar el forma-
lisme, ja que, segons ell, es 1'6nica manera que tenim de muntar una teoria cienti-
fica sobre qualsevol cosa. Jackendoff, doncs, fa us del formalisme en la mesura en
que aquest li permet de saber mes coses del seu objecte d'estudi, el llenguatge
huma. El formalisme es, doncs, per a ell un mitja, no pas un fl.

Jackendoff fa notar tambe que de l'organitzacio del llenguatge tal coin la veu la
teoria linguistica se'n despren una consegiiencia que ha tingut molta importancia
en la ciencia cognitiva i la neurociencia modernes: la diferenciacio del cervell.
Aquesta hipOtesi s'ha anomenat la (Hip6tesi de la Modularitat>', segons la qual el
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cervell (o «nient/cervell») esta dividit en una serie de moduls, cadascun dels quals

organitza de manera autonoma un determinat tipus d'informacio.

En el capitol cinque, Jackendoff resumeix de manera molt breu els fonaments

mes basics de 1'estructura fonologica. L'autor fa veure la necessitat que el cervell

codifiqui la sequencia de sons de la parla i les seves combinacions en paraules i ora-

cions. Per tal d'acomplir aquesta tasca, es indispensable l'estructura fonologica, un

tipus d'organitzacio mental que es diferent de les instruccions de l'aparell articula-

tori com dell patrons auditius. Es, doncs, evident que, quan parlem, tenim una es-

tructura fonologica en la ment. Aquesta especifica una sequencia de configura-

cions de I'aparell articulators, i el cervell ha de convertir aquesta sequencia en

instruccions que diguin als musculs de I'aparell articulatori com s'han de moure.

Per altra banda, en l'acte de la percepcio de la parla, el cervell ha de convertir el

continuum d'informacio que arriba del sistema auditiu en una sequencia de posi-

cions de I'aparell articulatori. D'aquesta manera, reconstruint les configurations

de l'aparell articulators del parlant, obtenim 1'estructura fonologica que aquest to

en la seva nient.

Jackendoff destaca tambe que els mots que sentim i pronunciem conscient-

ment no estan en cap sentit fisic fora del mon. Es evident que no podem trobar-los

a traves de la mesura de les ones acustiques. Ws aviat, doncs, la manera com expe-

rimented la cadena de la parla sembla que to mes a veure amb els patrons de l'es-

tructura fonologica de la nostra ment, en la qual els sons de la parla i els mots es

troben clarament delimitats.

Per altra banda, Jackendoff, despres de fer un repas d'algunes de les entitats

primitives anomenades ,trets distintius,,, considera que el seu descobriment, i el

seu continu refinament al llarg de les decades, es una fita cientifica comparable al

descobriment i verificacio de la taula periodica en la quimica.

Jackendoff observa tambe que els infants adquireixen de manera natural i sense

instruccio explfcita les regles de l'estructura fonologica, la qual cosa apunta a una

intervencio d'una part de la Gramatica Universal tambe en aquest ambit. Posa com

a exemple l'adquisicio dels principis del plural en angles, on s'observa clarament la

tendencia sonata dels infants a regularitzar el seu Ilenguatge.

El capitol sise esta dedicat a definir que s'enten en gramatica generativa per es-

tructura sintactica. L'objectiu de Jackendoff es explicar de manera forga planera

un dels suposits basics del programa chomskia, i. e., l'autonomia de la sintaxi: l'es-

tructura sintactica no nomes es diferent de l'estructura fonologica, sing tambe del

sign ificat.

Ara be, les coses no son tan Glares com ho planteja Jackendoff, ja que si be hi

ha un consens en la comunitat dels linguistes pel que fa a I'autonomia de la sintaxi

respecte a la fonologia, si que existeixen motius per questionar o, com a minim,

relativitzar 1'autonomia de la sintaxi respecte al significat. Aixi, per posar nomes

un exemple, els defensors mes acerrims de I'autonomia de la sintaxi haurien de

considerar com un fet casual (%) l'existencia de les seguents correlations (no mar-
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cades): lea entitats tenen la categoria sinrictica de nom; els esdeveniments, la de
verb; i lea interrelations, la de preposicio.'

Per alts Banda, pero, Jackendoff demostra que 1'ordre de mots i la sintaxi del
sistema inflectiu son propietats que s'expliquen dins un sistema linguistic que pre-
servi 1'autonomia de la sintaxi. No obstant aixo, es una Ilastima que Jackendoff no
hagi pogut ni tan sols apuntar un dels molts aven^os de la gramatica generativa en
aquesta ultima decada: 1'estreta relacio que hi ha entre I'ordre de paraules i el fun-
cionament sintactic del sistema inflectiu.

Un cop (de)mostrada l'autonomia de la sintaxi, Jackendoff fa una breu exposi-
cio de conceptes basics de la sintaxi generativa tals tom els de recursivitat, nmbi-
giiitat, estructura profunda i moviment sintactic (incloses algunes constrictions
sobre lea dependencies a Ilarga distancia).

La segona part del Ilibre es clou amb el sere capitol, on Jackendoff tracta breu-
ment l'Americarr Sign Language (ASL), el llenguatge de la comunitat de sords dels
Estats Units i de bona part del Canada. Jackendoff posy emfasi en el fet que 1'ASL
no es una pantomima sino que to el seu vocabulari i la se^'a propia organitzacio
gramatical, es a dir, respon al paradigma d'una gramatica mental complexa tom la
dels Ilenguatges parlats. Aixi, doncs, tal tom molt be diu Jackendoff, I'ASL es pot
utilitzar tambe per fer brumes, poesia, teatre, ciencia (inclosa la linguistica!), etc.

Els elements de 1'organitzacio gramatical de 1'ASL son la forma de la ma, 1'0-
rientacio de la ma, la posicio de lea mans a 1'espai i el moviment de lea mans.
Aquests elements no son significatius en si mateixos, comparables, per rant, als
trets distintius de 1'estructuni fonologica.

Pel que fa a la sintaxi, 1'ASL classifica els seus signer en categories sintactiques,
tal tom ho tan lea llengues parlades, i lea combina per tal de formar constituents
sintactica mes Ilarga. Amb 1'ASL Lambe podem formar interrogatives amb depen-
dencies a llarga distancia, aixo si, amb el mot interrogatiu no al comen^ament sino
al final de I'oracio.

Una alts particularitat de I'ASL que destaca Jackendoff es la riquesa inflectiva
del verb, comparable a la de lea llengues aglutinants. D'aquesta manes 1'autor
arriba a la conclusio que la sintaxi de 1'ASL esta constreta tambe pets principis de
la Gramatica Universal.

Un ultim aspecte que emfasitza Jackendoff es que 1'ASL no es basa nomes en
lea mans, sino tambe en l'expressio de la cara. Aixi, doncs, lea orations declarati-
ves, negatives i interrogatives totals es diferencien no a partir de signer sino apar-
tir d'expressions facials.

L'autor acaba el capitol demostrant que lea seves tesis sobre la gramatica men-

L No deixa dr ser significatiu que aquest opus de correspondencies el podem trobar en treballs que es
tan dins I ambit de la gramatica generativa (cf HAL[. i KEY$ER Orr t{^e Syntax ofArgu»rent Structure, Cam-
bridge M/TWPL, MIT, 1991.) Contrariament al que molts linguistes pensen, per a Hale i Reyser es la sin-
taxi de lea cacegories lexiques la que determina la seta estructura semantica, i no viceversa.
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tal i sobre el coneixement innat s'apliquen a 1'ASL de manes natural La conclusio

es, doncs, que els infants estan preparats per a adquirir de manes inconscient una

gramatica mental en la modalitat que sigui, parlada o basada en signes.

En la tercera part del llibre (capitols 8-11), Jackendoff arguments molt be la

necessitat de postular un coneixement linguistic innat per tal d'explicar Padquisi-

cio de qualsevol gramatica d'una llengua natural.

En el capitol vuite, 1'autor fa repas de quins son els estadis basics que tro-

bem sovint (no sempre!) en el proces d'adquisicio: balboteig, estadi d'un sol mot,

estadi on es combinen dos mots, estadi on apareixen de manes regular els ele-

ments funcionals juntament amb un increible creixement del vocabulari..., tins

arribar als cinc anys, quan hom diu que 1'infant ja to una gramatica mental sem-

blant a la de I'adult.

En aquest capitol, Jackendoff demostra, basicament, dues cows: d'una bands,

que els infants tenen un coneixement de la gramatica molt mes elevat del que pot

semblar si nomes ens fixem en la seva produccio verbal, i d'altra bands, que la parla

dels infants no es redueix a una simple imitacio del que senten de I'entorn linguis-

tic, sino que es un fet compro^•able que els infants adquireixen la gramatica

«creant» ells mateixos les regles d'aquesta.

En el capitol Hove, a partir duns casos «inusuals» d'adquisicio del llenguatge

Centre d'altres, els casos d'SLI (Specific Language Impairement) i el cas de Genie

tan conegut en la bibliografia), Jackendoff explica que les dificultats que hi aparei-

xen es deuen a un mal funcionament que afecta nomes la part especifica de la fa-

cuhat innata del llenguatge. La consequencia important que se'n despren es,

doncs, que la facultat general de la intel•ligencia noes sufficient per a donar compte

de I'adquisicio de la gramatica d'una llengua natural Un altre argument, no decisiu

Pero que apunta cap a la conclusio esmentada, I'aporten els casos de Hens que pa-

teixen la sindrome de Turner o la sindrome de Williams, Hens que tenen greus

problemes pel que fa a la intel•ligencia, pero que conserven del tot intacta la seva

capacitat de llenguatge.

En aquest capitol, Jackendoff fa tambe un repas de la «hipotesi del periode cri-

tia> en I'adquisicio del llenguatge, proposada als anys seixanta pel famos neurolin-

guisca Eric Lenneberg. Aquesta hipotesi, certament, no fa mes que avatar I'exis-

tencia d'un coneixement linguistic innat, que to el seu periode de maduracio

concret que arriba fins a la pubertal. Per cant, per tat que Padquisicio es pugui des-

envolupar de manes normal es necessari que aquesta tingui Iloc en el moment que

fixa «el reglament biologic».

Despres de contrastar les consequencies del periode critic en uns casos ano

usuals» d'adquisicio, la conclusio general a que arriba Jackendoff es que I'ordre ba-

sic de mots i I'adquisicio de eocabulari sembla que son independents dels efectes

del periode critic, pero que, en cam°i, cal tenir Pedat adequada per tat d'adquirir un

domini complet dels sistemes inflectius i de la sintaxi d'ordre de la negacio i de les

interrogati^^es.



508 Llengua & Literatura , 7. 1996

Ara be, es una llastima que Jackendoff no hagi pogut explicar en aquest Ilibre
per que son precisament aquests ultims aspectes (sintaxi de la 1nflexi6, de la ne-
gacio i de les interrogatives) i no uns altres els que queden afectats pel periode
critic. Aquests fets reben, certament, una formidable explicacio si considerem
una de les innovations tries importants de la gramatica generativa, la sintaxi de
les categories funcionals. Aixi, doncs, sembla que seria precisament aquesta sin-
taxi la que formaria part del coneixement especificament linguistic que s'ha de
desenvolupar dintre d'un -temps biologic" determinat.

En el capitol dese, Jackendoff tracta tambe dos altres casos -inusuals- en
l'adquisicio del llenguatge (el cas del -Home Sign,,, Ilenguatge de signes que
creen uns infants sords de naixement, els quals tenen pares que si que hi senten,
i el cas de la llengua criolla de Hawai que es va desenvolupar durant els primers
vint anys d'aquest segle, cas estudiat pel linguista Derek Bickerton). Jackendoff
aplega aquests dos casos en aquest capitol perque vol demostrar que els infants
son capacos de construir les regles o els patrons gramaticals fins i tot quan les
dades del seu entorn no estan regides per unes regles sistematiques.

Pei que fa al primer cas, els infants que creen el llenguatge de signes anome-
nat Home Sign no poden extreure les regles de la seva gramatica mental nomes a
partir de les dades del seu entorn, ja que s'ha comprovat que els gestos de les se-
ves mares es caracteritzen Pei fet que son bastant asistematics. Aixo es aixi per-
que elles acostumen a fer servir els gestos juntament amb el Ilenguatge parlat i,
pel que s'ha investigat, els gestos acompanyats de llenguatge parlat no tenen
unes propietats que es puguin anomenar linguistiques. No obstant aixo, un fet
comprovat es que els infants acaben adquirint una gramatica de signes molt mes
elaborada i consistent que el conjunt de gestos de les sever mares.

El cas de la llengua criolla esmentada, llengua que prove del pidgin de base
anglesa que es parlava a Hawai al comencament d'aquest segle, es un altre exem-
pie que serveix a Jackendoff per demostrar la capacitat creativa dels infants en
l'adquisicio de la seva llengua. Aixi, els infants que van creixer enmig d'un en-
torn on es parlava pidgin hawaia, llengua que es caracteritza Pei fet que no to
mots funcionals (no to articles, verbs auxiliars o inflexions), van acabar adquirint
una gramatica que si que to aquest vocabulari funcional.

Tot i que Jackendoff no ho esmenta, cal dir que aquest tiltim cas no fa mes
que refermar la validesa de les hipotesis que s'han fet en gramatica generativa so-
bre la sintaxi de les categories funcionals, sintaxi que hem apuntat que podria
formar part del nucli de coneixement especificament linguistic que es innat, i. e.,
la Gramatica Universal.

Jackendoff acaba el capitol amb una discussio sobre 1'ensenyament del llen-
guatge als ximpanzes. La conclusio a que arriba l'autor es que, si be es pot dir
que aquestes mones tenen capacitat per a comunicar-se a partir de simbols, la
qual cosa es un gran privilege per a l'especie, no es pot dir que aquests arribin a
adquirir una gramatica mental de caracteristiques similars a la dels humans, I. C.,
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amb una Gramatica Universal que regeixi aquests simbols d'una manera coherent.

La tercera part del Ilibre s'acaba amb el capitol onze sobre 1'estat de la questio

de les relacions entre el llenguatge i el cervell. Jackendoff fa una revisio dels ultims

avencos en neurocicncia, centrats en la localitzacio de les arees particulars del cer-

vell, i comenta tambe els dos casos mes coneguts en el camp de 1'afasiologia lin-

guistica, 1'«afasia de Broca,,, la qual afecta 1'estructura fonologica i la sintactica, i

1'«afasia de Wernicke», la qual afecta 1'estructura sintactica i el significat.

Per altra banda, Jackendoff posa emfasi en el fet que els estudis d'afasiologia

aplicada al llenguatge america de signes, I'ASL, confirmen el fet que 1'ASL es un

llenguatge gramatical natural i no un conjunt de pantomimes i expressions facials.

S'ha pogut demostrar que 1'ASL esta situat en les mateixes arees del cervell que el

llenguatge parlat, en un Iloc diferent de les pantomimes i les expressions facials.

Aquests estudis confirmen tambe el fet que Ns gramatical de l'espai de I'ASL i

I'us de 1'espai per a assenyalar coses del mon es troben situats en zones diferents

del cervell.

Ara be, tot i els progressos que s'han fet en aquests camps, Jackendoff vol dei-

xar clar que no s'ha solucionat en absolut el problema de com el cervell realitza

exactament la percepcio i la produccio del llenguatge, i el de com la gramatica

mental esta codificada en les neurones.

En la quarta i ultima part del Ilibre (capitols 12-15), Jackendoff intenta de de-

mostrar que uns altres sistemes cognitius diferents del llenguatge, tats com la mu-

sica, la visio, el sistema conceptual i la capacitat d'interactuar socialment amb al-

tres essers humans, tenen tambe una base innata i poden ser estudiats amb una

metodologia cientifica semblant a la que 1'autor utilitza en la seva investigacio del

llenguatge huma.

El capitol dotze, Jackendoff el dedica a fer veure la importancia que to per al

concepte de naturalesa humana la tercera tesi, que tracta de la construccio de 1'ex-

periencia (cf. supra). El problema general de fons es el de com la nostra experiencia

es relaciona amb la realitat fisica. Jackendoff s'apunta mes aviat a la teoria que de-

fensa que lesser huma arriba a estructurar de manera inconscient -la realitat,, gra-

cies a uns patrons mentals que de cap de les maneres pot haver extret de 1'entorn,

sino que son fruit de la naturalesa humana.

En el capitol tretze, Jackendoff discuteix de manera molt breu la possibilitat

d'aplicar les tres tesis esmentades en el capitol primer (cf supra) als ambits de la

cognicio musical i visual.

Pel que fa a la cognicio musical, Jackendoff arriba a la conclusio que els essers

humans tenim una «gramatica musical>' inconscient que organitza el nostre co-

neixement de la musica d'acord amb 1'estil que experimentern a partir del nostre

contacte amb 1'entorn. La caracteristica d'aquests patrons musicals es que no de-

penen de cap melodia especifica sino que poden aplicar-se a un nombre indefinida-

ment Ilarg de melodies de 1'estil a que estiguem exposats.

Per altra banda, Jackendoff es bastant prudent a I'hora d'esbrinar que hi ha
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d'innat en la cognicio musical. S'adona, per-6, que la construccio d'una gramatica
musical requereix que hi hag) uns mecanismes estructurals innats, ja que cal evitar
que I'habilitat musical consisteixi a recollir sequencies de sons sense fixar-hi cap
estructura. Per tant, el resultat es que hi ha una >>Gramatica Musical Universal-
parcialment especialitzada.

En aplicar la tesi de la construccio de 1'experiencia, Jackendoff destaca el fet
que les emotions que experimentem quan sentim musica son una construccio de
la nostra ment.

Quant a la cognicio visual, Jackendoff, partint d'una serie d'exemples, ens de-
mostra de manera clara que si som capacos de comprendre un nombre ii.limitat de
situacions visuals es perque el nostre cervell conte un conjunt de patrons incons-
cients, i. e., ,una gramatica visual-, que ens permet d'analitzar una imatge visual i
crear-ne una interpretacio.

Resulta evident tambe per a Jackendoff que hi ha una gran quantitat de princi-
pis de percepcio visual, e. g., el Principi del Contorn, que son innats. Ara be, es
tambe un fet clar que es del tot necessari que la disposicio genetica del sistema vi-
sual sigui estimulada per 1'entorn, per tal que les neurones d'aquest sistema puguin
adquirir i sintonitzar les seves connexions de manera natural.

Segons Jackendoff, la tesi de ]a construccio de I'experiencia s'aplica tambe al
coneixement visual. A partir d'uns exemples, 1'autor ens fa veure que el nostre cer-
vell es capac de construir o crear uns >>contorns invisibles'> que, de fet, no existei-
xen en el mon fisic que ens envolta.

El capitol s'acaba amb una breu discussio de la importancia que to el fet que
agrupem els elements del vocabulari visual a partir d'un conjunt de criteris que
formen la categoria ideal. Ara be, les cosec del mon exterior no s'ajusten del tot als
nostres ideals, la qual cosa no es en absolut un problema per als Cssers humans ja
que, segons Jackendoff, els nostres sistemes perceptuals estan biologicament pre-
parats per a tractar els elements marginals d'una categoria.

En el capitol catorze, Jackendoff aplica el contingut de les tres tesis omnipre-
sents en el Ilibre (cf supra) a l'organitzacio mental del nostre sistema conceptual.'

L'autor destaca ]a creativitat del nostre pensament en el sentit que podem
construir un nombre infinit de pensaments a partir d'un conjunt finit de primitius
i patrons conceptuals inconscients que ell anomena «gramatica conceptual-.

Ara be, per a Jackendoff, aquesta capacitat per a expressar una varietat infinita
de conceptes possibles i, per altra banda, la rapidesa, facilitat i inconsciencia amb
que els infants adquireixen milers de paraules nomes fan que refermar l'existencia
d'una base innata que ell anomena ,Gramatica Universal de conceptes>>. L'autor
exemplifica alguns details d'aquesta a partir de la nostra organitzacio conceptual
de les relations de 1'espai fisic o abstracte.

2. C7. R. JACKENDOFF , Semantics and Cognition, Cambridge , MIT Press , 1983; i idem, Semantic Struc-

tures, Cambridge , MIT Press, 1990.
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Per altra banda, una conclusio molt ben argumentada per Jackendoff es que -el

significat es inherentment imprecis>> (p. 202), es a dir, els marges de tot concepte

no estan ben definits. D'aixo se'n despren la consequencia que els mots no poden

tenir unes definicions precises i, per tant, el context sera del tot necessari en els

trios marginals d'imprecisio conceptual.

La tesi que resumeix com els humans construim la nostra experiencia s'aplica

tambe d'una manera molt natural al domini del pensament, ja que es clar que els

conceptes de l'espai abstracte (e. g., els conceptes del camp semantic de la posses-

s16) son una construccio de les nostres ments, es a dir, son creations que nomes

s'expliquen a partir de l'organitzacio del sistema conceptual dels essers humans.

Jackendoff acaba el seu llibre amb un capitol, el quinze, sobre cognicio social.

L'objectiu de I'autor es fer veure que les tres tesis (cf supra) s'apliquen tambe a

1'ambit de la nostra interaccio amb la societat i la cultura que ens envolten.

Aixi, doncs, davant del fet que els essers humans podem trobar-nos en un

nombre potencialment infinit de noves situacions d'interaccio social, Jackendoff

destaca que som capacos d'actuar-hi de manera mes o menys apropiada gracies a

un conjunt finit de patrons o principis que defineixen el nostre coneixement so-

cial que tots tenim interioritzat en la nostra ment.

Ara be, molts d'aquests principis tenen una naturalesa inconscient (tot i que,

com molt be diu I'autor, no son tan inconscients com els principis linguistics), la

qual cosa fa que els infants no els aprenguin a traves d'una instruccio explicita,

sing que mes aviat els adquireixin amb rapidesa, amb certa inconsciencia i sense

gaire esforc a partir dels exemples que els proporcioni l'entorn social amb que in-

teractuin. Aquest fet porta Jackendoff a concloure que una bona part del coneixe-

ment social huma to una base innata que capacita els infants per a adquirir la cul-

tura i les relacions socials del seu entorn.

Pei que fa a ]'aplicacio de ]a tesi de la construccio de l'experiencia al domini de

la cognicio social, es clar que son les nostres ments les que construeixen conceptes

socials com ara el del matrimoni, concepte que no to cap realitat digna de conside-

racio fora de la nostra ment.

Jackendoff insisteix tambe en el fet que molts dels aspectes del nostre coneixe-

ment social, tals com els que afecten el ,parentiu>, la ,pertinenga a un grup» i la

,dominacio», tenen una base mes ,conceptual- que ,perceptual-. D'acord amb

aixo, doncs, es evident que la teoria de la conceptualitzacio humana tindra unes

implicacions molt importants en la teoria de la cognicio social. Jackendoff posa

corn a exemple d'aixo la importancia que to la nocio de categoria ideal en la con-

ceptualitzacio del mon social. Segons I'autor, la sera teoria dels conceptes humans

proporciona una alternativa a la tendencia que demostren algunes «persones > cap

al fet que el grup social ha de set del tot homogeni. Per a Jackendoff, el fet de re-

coneixer que els marges de tots els conceptes son imprecisos ens porta a acceptar
una diversitat mes ampla d'individus.

Es tambe en aquest darrer capitol on Jackendoff resumeix de manera excellent



3 12 1 " 1!^^:.,l \ / ::, - /')"I,

la seva conclusio sobre I'essencia de la «naturalesa humana». Aquesta consisteix a

tenir un conjunt de module del cervell innate que ens proporcionen la base perque

puguem desenvolupar de manera creativa uns determinants sistemes de coneixe-

ment (linguistic, musical, visual, conceptual, social, entre d'altres) quan entrem en

contacte amb 1'entorn adequat.

Cal fer notar que aquesta conclusio es del tot compatible amb el fonament ba-

sic de la naturalesa humana que Noam Chomsky, un dels mestres mes destacats de

Ray Jackendoff, ha exposat en lee sever obres sobre filosofia del llenguatge i teoria

social: la creativitat innata de 1'individu. Per rant, la creativitat, ja sigui en 1'ambit

social o en el linguistic, no es quelcom que imposa I'entorn a 1'individu, sino que,

mes aviat, es I'individu el qui esta biologicament dotat per a esdevenir un esser

creatiu en aquests i alrres ambits.

Per altra banda, rant Chomsky tom Jackendoff estan d'acord amb el fer que la

creativitat nomes es possible dins un sistema de principis o patrons determinate

per la biologia humana. Sense aquest opus de restrictions formals no hi pot haver

acres creatius sino nomes comportament arbitrari.

S'ha d'agrair tambe a Jackendoff que hagi fer una seleccio correcta de biblio-

grafia complementaria per a cada capitol, la qual combing estudis classics de cien-

cia cognitiva amb d'altres que permeten al lector de posar-seal dig en aquesta cien-

cia tan apassionant. El llibre Conte tambe un index de paraules que es d'una gran

utilitat a causa de la seva bona estructuracio.

Finalment, cal dir que es del tot justificable que Jackendoff en el prefaci ens di-

gui que ha arribat a creure que el material resumit en el seu llibre «hauria de formar

part del repertori intellectual de rota persona educada».

Ara be, d'acord amb la teoria chomskiana de la naturalesa humana, no cal obli-

dar tampoc que una de lee conclusions mes importants que hom ha de treure

d'aquest llibre es que seria desitjable que fossin precisament «els educadors» els

qui arribessin a ser educate de tal manera que la seva funcio principal for la de pro-

curar que la persona «educada» pogues desenvolupar de manera natural la seva

creativitat innata enmig d'un entorn suficientment rie i estimulant.

JAUMF. MATEU I FONTANALS

LA('LANA, Josep de C.: Santiago Rusir"rol. EI pintor, l'home, Barcelona, Publica-

tions de 1'Abadia de Montserrat, 1995 («Biblioteca Abat Oliba», 151).

Aquests darrers temps, la critica de llibres que ocupa lee pagines culturals de

determinada premsa diaria ha convertit en una mena de Iloc comu 1'adopcio d'un

to commiseratiu, desdenycis o, sense tanta sofisticacio, de simple menyspreu, da-

vant la publicacio de monografies de Clara tendencia erudita o -mal anomenada-

academica. Com pot ser -hom es demana en forma de plany esqueixat des de lee
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pagines del «Quadern» d'«EI Pais^^-que artistes i escriptors de la calla humoristica

i de la projeccio popular d'un Josep Plc o d'un Santiago Rusinol hagin pogut ser

objecte d'estudis tan aavorrits» com els -permeteu-me la Ilicencia- perpetrate,

respectivament, per Marina Gusta i per Josep de C. Laplana? Quines reprovables

intentions han por[at aquests dos au[ors -representatius, d'altrc Banda, d'una pe-

culiar manes d'entendre els estudis literaris i artistics fonamentada en la rigorosi-

tat historica- a desfigurcr tan emblematics (i «divertits») personatges? No consti-

tueis un acre de Iloable responsabilitat civica denunciar aquesta mena de complot

cultural de gran volada da^'ant el «gran» public que podria senor-se estafat per 1'ad-

quisicio d'un producte inadequat ale seus gustos, s'enten, de «gran publio>%

La veritct es que jo comparteixo amb els dos estudiosos recriminate -rants

d'aln-es n'hi ha- la conviccio segons la qual la minor manes -la mes respectuosa,

com aminim- d'apropar-se a un personatge amb la intencio de reconstruir-ne la

imatge publica en relacio estreta amb un context historic i cultural molt mes am-

pli, tonsistei^: a analitzcr detallcdament i des de tots els punts de vista possibles lee

circumstnncies biografiques, professionals, intellectuals, socials, etc., que espli-
quin la siruacio i el sentit d'aquest personatge en una determinada realitat, i mes
aviat m'incomoda -deu ser per la part que em rota- la displicencia amb que,
d'una cola plomada, un hom es capa^ de desautoritzar el resultat d'un llarg proces
mecanic i intel•lectual, mopes vegades ple d'entrebancs, pero Lambe de satisfac-

tions, que mereix, si res mes no, el respecte de qualsevol lector. Fins i tot del cri-

tic; i, encarc mes, del critic de diaris. Una de lee funcions del critic -tothom ho
sap- consisteix a establir, entre 1'obra i el lector, un pon[ d'unio, la consistencia

del qual depen de la capacitat de calibrar la bona disponibilitat del terreny rant tom
de I'optima qualitat dels materials utilitzats en la seva construccio. Es a dir, el cri-
tic ha de posseir el bagatge cultural, Pobertura de perspectives i la manta de preju-
dices suficients per adequar la sera mirada a cadascuna de lee obres que li arriben a
lee mans; una mirada que alhora ha de contemplar lee circumstancies particulars
del seu Public virtual, que, no cal dir-ho, es desplega en forma d'ampli ventall de
gustos, inquietude i interessos dificilment homogeneiczables.

Jo, per exemple, que Ilegeixo habitualment el «Quadern» d'«EI Pais» -cosa
que em converteih, suposo, en part integrant del ventall de que parlavem-, val a
dir que no em vaig avorrir en absolut amb la lectura de Santiago Rusinol. EI pintor,
1'bnrrrc^, de Josep de C. Laplana. Pero si ho hagues fet -que, en qualsevol cas, fora
un prublema bastant personal i, sense cap mena de dubte, intransferible-, m'hau-
ria esrx pmu de ter generalitzacions a partir d'un indite tan pot representatiu com
es la diversib o Pavorriment. Sobretot tenint en compte que el llibre de Laplana so-
bre Santiago Rusinol constitueix, objectivament parlant, una gran aportacio al co-
nei^ement d'una de lee figures mes representatives i carismatiques del panorama
cultural catala tntre 1861 i 1931 -per utilitzar lee dates del naixement i de la mort de
I'artisti-, 1'estudi de la qual implica de forma gairebe automatica un endinsament
en la historic cultural del periode. Mitjangant una recerca minuciosa de papers pu-



514 I hngu,i V I.itr,rhn,t, 7. /ovr,

blics i privats, a mes del seguiment, datacio i catalogacio de la ingent i dilatada pro-

duccio pictorica de Rusinol, Laplana aconsegueix d'establir no nomes la cronolo-

gia mes fiable i mes completa fins avui dia de la vida i l'obra de Santiago Rusinol,

sing tambe de plantejar -ni que sigui potser de forma indeliberada- una de les
questions mes apassionants relacionades amb l'estudi de la figura de I'artista: el
desencaix entre la imatge de Rusinol que ha perdurat en l'imaginari col•lectiu -el
Rusinol protagonista de mil i una anecdotes, humorista, sorneguer, garrepa, beve-

dor i furnador empedreit, noctambul, popular- i la complexitat de la seva trajec-

toria humana, artistica, literaria 1, en darrer terme, intellectual. Laplana, que s'ha-
via proposat, en un primer estadi, la ja prou ambiciosa tasca de confegir el cataleg

de la pintura russinyoliana i estudiar el Rusinol pintor, es va veure rapidament em-
bolcallat, tal com explica ell mateix en els mots introductoris al llibre, per la forca

del personatge en la seva globalitat. Aixi, el Rusinol historic i el que en podrfem

dir Rusinol mftic comparteixen finalment protagonisme en I'estudi de Josep de C.
Laplana, cosa que transforma el projecte primigeni -encara mfnimament abasta-

ble- en un projecte gairebe faraonic, diffcilment assurnible per un esforc indivi-

dual. L'autor, doncs, que intenta mantenir al maxim d'equilibrat el joc de forces

entre les dues cares del mateix personatge -nomes cal veure la cura que posa a
identificar tota la literatura anecdotica sobre Santiago Rusinol utilitzada en el lli-

bre o I'us profitos d'altres estudis sobre l'artista-, es veu inevitablement desbor-

dat, en algunes ocasions, pel gran poder del mite. Es d'allo mes indicativa, en

aquest sentit, 1'excessiva implicacio de 1'autor en la narracio de la vida de l'artista

-al qual Laplana no s'esta de justificar, defensar o redimir, personalment i profes-

sionalment, com si d'una persona amiga es tractes- o 1'enlluernament que li pro-

dueix el desplegament de la historia anecdotica del personatge. Aquesta constata-

cio, que no resta interes ni rigorositat a 1'estudi, si que, en canvi, situa la mirada de
Laplana dins ('encara potent radi d'accio de ]'aureola russinyoliana. A mi, que de
Santiago Rusinol sempre m'ha atret, per damunt de tot, la potencia adquirida i

mantinguda, malgrat el pas del temps, per aquesta imatge, m'ha interessat profun-

dament la renuncia a l'objectivitat per que opta Laplana en el llibre, en benefici del
pintoresquisme, de 1'anecdotari, i, en darrer terme, del psicologisme del perso-

natge subjugador. I m'ha interessat, no taut pel pintoresquisme, 1'anecdotari o el

psicologisme en si, coin pel fet mateix de la renuncia, que cal interpretar en relacio

amb el que m'agrada anomenar el <mite'> Rusinol.

Subjugat o no, pero, el cas es que I'autor de Santiago Rusinol. El pintor, l'home

aporta al coneixement de l'obra russinvoliana, en primer 11oc, nombroses dades

fins ara molt mal conegudes referents als primers -i encara, jo diria, obscurs-

anys de la vida artistica de Santiago Rusinol; en segon Iloc, I'estudi evolutiu del

conjunt de la produccio pictorica de I'artista, i, sobretot, la catalogacio d'aquest

corpus pictoric. La publicacio, entre les ps. 470 i 585 del llibre, d'un cataleg que

potser encara no es pot considerar com a definitiu, pero sf molt aproximat a la to-

talitat del corpus -son mes de sis-centes cinquanta les teles localitzades i inventa-
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^^^riades per Laplana-, es, no caldria ni dir-ho, de gran utilitat per als estudiosos de

1'obra de Santiago Kusinol. Potser hauria estat preferable que, en comptes de fer

1'esfor^ d'organitzar tematicament el cataleg, Laplana hagues optat pel simple ordre

cronologic. No ens enganyessim: el cataleg, amb informations tan precioses tom

les expositions on havien estat presentades cadascuna de les pintures i les critiques

de que van ser objecte, esdeve un instrument de consulta mes que no pas un material

completament elaborat, susceptible d'interessar rant els estudiosos de 1'obra russi-

nvoliana tom elpublic engeneral. Hi manta l'acompanyament grafic, que, en un ca-

taleg de pintura, constitueix una part ineludible de la informacio. No cal, Pero, pla-

nver-se excessivament d'aquesta mancan^a, ja que, tot i la seva importancia, aquest

cataleg no deixa de tenir, en el context de la monografia que ens ocupa, una funcio

merament d'apendix, que apunta, aixo si, cap a una propera -i confio que immi-

nent- preparacio del cataleg de 1'obra pictorica de Santiago Rusinol.

MARGARIDA CASACUBERTA

MASSOT I MUNTANER, Josep: Llengua, lzteratura i societata la Mallorca contempo-

rdnia, Curial Editions Catalanes/Publications de 1'Abadia de Montserrat,

1993 («Textos i Estudis de Cultura Catalana», 29).

L'aport:uio de Josep Mascot i Muntaner al coneixement de la historic, de la

Cultura i de la literatura a Mallorca durant els segles ^Ix i xx s'ha concretat en una

serie de llibres, la majoria dels quals recullen articles publicats abans a rep acres es-

pecialitzades i allibres col•lectius. Els primers lliuraments d'aquesta extensa obra
investigadora foren Els mallorquins i la llengua autoctona (1971; 2a. edicio aug-
mentada, 1985) i Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-

1950) (1978), dos llibres que en terra manera contenen el nucli del que seran les
investigations posteriors, reunides en volums tom Els escriptors i la guerra civil a
les Illes Balears (1990), El bisbe Josep Miralles i l'Esglesia de Mallorca (1991) o Els

intellectuals mallorquins daz^artt el franquisme (1992). Cal afegir-hi altres obres de

tematica mes concreta, tom Antoni M. Alcover i la llengua Catalana (1985) o les

editions de Per la llengua d'Antoni M. Alcover (1983), Ideari can^onisticAguilo de

Joan Punta i Collell (1993) o Estudis sobre la canto popular de Baltasar Samper
(1990, juntament amb altres que s'allunyen del terreny de la filologia estricta i de

la historic de la literatura.

Llengua, literatura i societat a la Mallorca contempordnia reuneix catorze estu-
dis, quatre dels quals eren inedits: tres («Joan Alcover i Lluis Nicolau d'Olwen>,
«Mes Correspondencia mallorquina amb Guerau de Liost» i «Els mallorquins i les
enquestes de "La Revisit" del 1933») han estat escrits expressament per esser in-
closos en aquest Ilibre i un («Gabriel Alomar i els clergues intellectuals») va apa-
reixer simultaniament en un afire indret. La recta son treballs publicats entre 1976
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i 1992, si be la majoria es posterior a la segona meitat dels vuitanta. Alguns han es-

tat ampliats o actualitzats. Per aquest motiu es forca clar que es tracta d'escrits que

complementen els llibres precedents de l'investigador mallorqui. Pero, per altra
part, l'obra abasta un periode mes ampli que la majoria dels reculls anteriors, dedi-

cats sobretot a la guerra civil o als anys immediatament anteriors i a la postguerra, i

compren treballs que tracten des de la Renaixenca fins a la postguerra. Aquesta
amplitud cronologica contrasta amb la unitat metodologica del Ilibre, que presenta
el tret comu d'oferir a cada capitol materials inedits (cartes, documents, articles,
etc.) que aporten Jades noves sobre aspectes, sovint molt concrets, de la nostra
historia cultural i dels seus protagonistes. Darrere hi ha, per tant, una important

tasca de recerca en arxius, alguns dels quals fins fa poc no es podien consultar.

Els tres primers capitols fan referencia a personatges i a temes de la Re-
naixenca. -La llengua arcaica durant la Renaixenca> parla de la imitacio del catala
medieval per part dels poetes del xIx. Josep Massot pensa que el fenomen es pro-
dueix a imitacio de l'us del castella medieval als romancos historics de Piferrer
(1840). Joaquim Rubio i Ors i els mallorquins Tomas Aguilo i Joaquim M. Bover

ho aplicaren al catala. La moda de la llengua arcaica va arribar als Jocs Florals

(1859) a traves de Los trobadors nous (1858), d'Antoni de Bofarull. Massot i Mun-
taner repassa els autors que seguiren aquest corrent als Jocs Florals, entre els quals

troba una gran quantitat de poetes mallorquins. Cap a 1870 s'inicia una actitud an-
tiarcaitzant, que condueix a la desaparicio d'aquesta tendencia, que mai no va pre-
tendre imposar-se com un model exclusiu de catala literari. A guisa d'exemple, re-

produeix un text molt singular: el poema -Guillem de Montcada'<, de Joan
Alcover, aparegut el 1874 a la <Revista Balear,,.

El segon capitol, -Tomas Forteza i la polemica dels plurals en -es>>, tambe apro-

fundeix en una questio filologica interessant per a la historia de la fixacio de 1'orto-
grafia catalana. A partir d'un article inedit -del qual es coneixia 1'existencia, pero
que s'havia perdut- de Tomas Forteza, titulat -La desinencia del plural femeni> i

reproduit a 1'apendix, Josep Massot i Muntaner ens explica la polemica entre Ma-
ria Aguilo i Tomas Forteza, per un costat, i Antoni de Bofarull, per un altre.
Aguilo i Forteza consideraven que els plurals femenins s'havien d'escriure amb
--es», mentre que Bofarull optava per representar-los amb <<-as'>. Tanmateix, tot i

que avui la discussio ens pugui semblar purament anecdotica, al fons hi ha una

problematica d'una certa actualitat: el debat entre els que defensen una llengua co-

muna basada exclusivament o majoritariament en el catala de Barcelona i els que

propugnen un model linguistic integrador de les diverses varietats dialectals.

-Cartes d'Antoni M. Alcover a Maria Aguilo», el tercer dels estudis recollits al
volum, respon a la intencio de precisar i completar el que Massot i Muntaner ja ha-
via escrit en altres indrets, sobretot a Antoni M. Alcover i la llengua catalana, res-

pecte de la relacio entre aquests dos escriptors i filolegs mallorquins. Es tracta de

tres cartes d'Alcover a Maria Aguilo d'epoques diferents (1883, 1886 i 1890), d'un

esborrany de Iletra de 1890 del patriarca de la Renaixenca al canonge manacori i
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d'una nota de condol d'aquest ultim a Angel Aguilo amb motiu de la mort del seu
pare (1897). Son textos procedents de I'arxiu Maria Aguilo, durant molts d'anys
custodiat per Josep M. Casacuberta, que finalment ha passat a la Biblioteca de Ca-
talunya. Es tracta de textos que ens ofereixen la imatge d'un mossen Alcover jove i
entusiasta, que fa poc ha descobert la literatura catalana. Aixi, a la primera carta
Alcover confessa patir ,de mal de mallorqui», de tenir 4a raresa d'estimar la nostra
Llengua<<, pero creu no poder-li mai <<donar dies de gloria ab los fruyts esveuvats de
mon cor y enteniment- (p. 43).

El cos central de Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporania esta
format per capitols dedicats als escriptors mallorquins de la primera meitat del
nostre segle. D'aquesta manera, els poetes de 1'Escola Mallorquina -i, tambe,
aquells que per un motiu o un altre se'n distancien, com Gabriel Alomar i Barto-
meu Rossello-Porcel- monopolitzen bona part de l'interes del llibre. A Ines, com
hem assenyalat abans, aquest es el conjunt que reuneix mes estudis inedits. A Ga-
briel Alomar i els clergues intellectuals- s'analitza amb objectivitat un dels topics
mes fressats en parlar de I'autor de La Columna de Foc: el seu anticlericalisme.
Massot emmarca l'actitud critica d'Alomar en el denominat <<modernisme religios<<
(p. 49) i segueix els seus Iligams amb diversos clergues intellectuals, que van des
del rebuig total en el cas de Felix Sarda i Salvany fins a 1'amistat intima amb el pare
Miquel d'Esplugues. Entre aquests dos extrems hi ha 1'evoluci6 que sofreix la rela-
cio amb Antoni M. Alcover -en un principi, de col•laboracio fins a arribar a la
ruptura-, el rebuilt de la ideologia de Torras i Bages o la simpatia envers Jacint
Verdaguer. Tambe esmenta els vincles amb Miquel Ferra -que sempre va mani-
festar un profund cristianisme-, que foren d'un caire molt diferent a com Llorenc
Villalonga havia dit. Al final es reprodueixen tres textos de Gabriel Alomar: Parti-
cle de 1902 -En Verdaguer y Mallorca,, una Carta de 1934 a Miquel Ferra i Particle
«L'amic dole i exemplar- (1935), en que recorda 1'amistat amb el pare Miquel
d'Esplugues. El segon d'aquests textos es d'un gran interes per la gran emotivitat i
per manifestar un estat animic de profunda depressio: Alomar li confessa sentir-se
,,tan malament, que si he de seguir vivint, lo qual no voldria, perque el desig de
morir el sent ara mes que mai, no tendre mes remei que retirar-me de tota activitat
(inclus Ilegir, perque no puc) i dedicar-me a embrutir-me<< (p. 57). En resum, es
tracta d'un estudi complementari a ,Els darrers anus de Gabriel Alomar-, inclos a
Els intellectuals mallorquins davant el franquisme.

A ,Joan Alcover i Lluis Nicolau d'Olwer a partir del material epistolar inter-
canviat entre aquests dos intellectuals, Massot i Muntaner aprofundeix en la rela-
cio del primer amb Antoni M. Alcover. Les cartes entre Joan Alcover i Lluis Nico-
lau d'Olwer aborden dos temes principals: el conflicte de mossen Alcover amb
l'Institut d'Estudis Catalans i el projecte de celebracio d'un Congres de la Llengua
a Mallorca, que Joan Alcover havia de presidir. Es reprodueixen deu cartes diposi-
tades actualment a I'Arxiu de Montserrat i a l'Arxiu Historic del Regne de Ma-
llorca. L'epistolari conservat per Lluis Nicolau d'Olwer tambe li forneix material
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per al nove capitol de Llengua, literatura 1 societat a la Mallorca contempordnia, ti-

tulat «Setze cartes de Miquel Ferra a Lluis Nicolau d'Olwer (1923-1934) i una

conferencia a Madrid (1927)». En aquest cas es tracta d'unes lletres molt interes-

sants per coneixer el rebuig que Miquel Ferra send envers la dictadura de Primo

de Rivera, el seu posicionament moral, la seva actitud patriotica (-El nostre poble

som nosaltres, i el nostre deure caminar cap amunt>>, p. 117) i, fins i tot, la seva

concepcio del poeta (>>un poeta ver es un home que hi veu i sent la veritat'>,

p. 117). La conferencia de Ferra repassa I'aportacio rossellonesa, valenciana i ma-
llorquina a la literatura catalana i ens ofereix aquesta visio de I'Escola Mallorquina:
<<Todo es orden tranquilo, claridad, mesura en la obra literaria de sus hijos. Mas

que la voluntad de la forma, caracteristica, segun algunos, de nuestra escuela, po-

driamos asignar a sus representantes el instinto de la forma, el sentido del ritmo
musical, el gusto. Su arte es un reflejo de la naturaleza mallorquina, principal

fuente de inspiracion de todos sus poetas, tan armoniosa y tan clara que el miste-

rio fuera el unico elemento que encontrariamos a faltar en ella si no se hubiese re-
fugiado en sus grutas maravillosas'> (p. 135). El paper capdavanter de Miquel Ferra

com a intellectual de l'Escola Mallorquina es posa en relleu en altres articles del

Ilibre. En aquest sentit, el treball mes interessant es <<Confidencies de Miquel Fer-

ri a Herminia Grau i Agustf Duran i Sanpere», on es reprodueixen parcialment

cinquanta-dues cartes que abasten un periode que compren trenta anys (1918-

1948). Aquests documents ens proporcionen elements suticients per coneixer la
personalitat de Ferra, amb moments d'humor pero tambe de"profunda depressio, i

la seva actitud d'oposicio al regim de Franco, el seu <>exili interior,, i I'esperanca en

un futur canvi: -Cal esperar -escriu el 18 de novembre de 1939- que un dia s'al-

cara, per nosaltres o pels qui ens vinguin darrera, una alba nova i els nostres sofri-

ments cobraran un sentit>> (p. 174). -Ws correspondencia mallorquina amb Gue-
rau de Liost" reprodueix una carta de 1908 de Ferra a Bofill i Mates en que It dona
diverses informacions sobre la catedral de Palma, juntament amb dues Iletres mes

breus de Llorenc Riber i de Maria-Antonia Salva, datades en 1911 i 1916 respecti-
vament, a l'autor de La muntanya d'ametistes. « Els mallorquins i les enquestes de

"La Revista" del 1933>>, on parla del questionari trames als escriptors per la publi-

cacio que Josep M. Lopez Pico dirigia amb motiu de la commernoraci6 del cente-

nari de <<La Patria" d'Aribau, reprodueix les respostes de Miquel Ferra i de Gui-

llem Colom. En aquest cas, pero, el laconisme de les paraules de Ferra contrasta

amb la prolixitat del poeta de Soller, que apareix -com sempre- molt preocupat

per la situacio sociolinguistica: «Pel que fa a Mallorca -diu Guillem Colour-, ens

do] de no veure-hi encara la nostra Ilengua investida amb tots els atributs de sobi-

rania que esperavem. Malgrat I'adveniment de la Republica i la redacci6 i aprovacio

d'un estatut autonomic en el qual les primeres reivindicacions eren per a la nostra

Ilengua, malgrat les repetides instancies per a ]a consecucio del bilinguisme adre4a-

des als nostres diputats, entre els quals hi ha homes de Iletres tan significats com

I'autor de ,La Columna de Foc", la nostra Ilengua resta amb el mateix desempar
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que fa dos cents anys Ia deixaren les restrictions ominoses del Decret de Nova
Planta» (p. 157).

L'altra figura de 1'Escola Mallorquina que ocupa un hoc destacat en els treballs
inclosos a Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporania es Maria-Anto-
nia Salva. A mes de la carta a Guerau de Liost abans esmentada, es recullen al llibre
dos articles que estudien aspectes de Ia seva obra: -Maria-Antonia Salva, col.lec-
tora de cantons populars i traductora de Mistral>> i <<Les tres millors poesies de
Maria-Antonia Salva». El primer reuneix i estudia les cartes de la poetessa a Josep
M. Casas i Horns i a Pompeu Fabra, que aporten dades diverses sobre 1'Obra del
Canconer Popular de Catalunya i sobre Ia problematica de les corrections a Ia ver-
sio de Mireia. Massot destaca la importancia de 1'epistolari de Maria-Antonia
Salva, ja que, a causa de la seva sordesa i l'aillament a la Llapassa, la comunicacio
per carta es va convertir en el principal mitja de comunicacio amb 1'exterior. <<Les

tres millors poesies de Maria-Antonia Salva» presenta i reprodueix un text apare-
gut l'any 1931 a Ia ,Revista de Catalunya>> en que li demanaven que explicas quins
eren, en Ia seva opinio, els seus tres millors poemes. Salva considera que la seva
obra poetica es poc variada i explica coin, per defugir de la poesia femenina i ro-
mantica de l'epoca, es va inclinar cap a la descripcio del mon quotidia i del que
1'envoltava.

Dos estudis mes, «L'antologia de poetes mallorquins de B. Ross ello-Porcel» i
<<Una obra desconeguda de l'etapa mallorquina de Sanchis Guarner: 1'antologia de
literatura medieval de Mallorca>>, tenen com a objectiu 1'analisi de dues seleccions
de textos practicainent desconegudes. En el primer cas, Josep Massot ens parla de
1'antologia que Rossello-Porcel va publicar a Madrid el 1930, mes tost desmitifi-
cant-la. Hi subratlla l'actitud de l'autor de 1'antologia de voler remarcar que molts
de poetes mallorquins havien escrit en castella i de denunciar el desconeixement
de Ia literatura mallorquina que es to fora de I'ambit catala. L'article, que indica
tots els poemes i les versions recollides en aquella seleccio, reprodueix el proleg
dedicat, d'una manera molt significativa, a Miquel Costa i Llobera. La conclusio es
que I'antologia de Rossello-Porcel -que aleshores ja signava unint els dos llinat-
ges amb un guionet, Pero que encara no accentuava el segon- fou obra d'un in-
tellectual primerene. En canvi, al segon d'aquests articles posa en relleu Ia impor-
tancia que hauria pogut tenir l'antologia de la literatura medieval mallorquina pre-
parada per Manuel Sanchis Guarner el 1947 si no hagues xocat amb les imposi-
cions arbitraries de la censura franquista, <<ates que hauria pogut constituir una
bona eina de treball completant les gramatiques de Francesc de B. Moll utilitzades
als cursos de catala que, amb caracter mes o menys catacumbari, s'anaren organit-
zant regularment a la Mallorca de la postguerra>< (p. 194). Aquesta seleccio de tex-
tos havia de publicar-se a l'Editorial Moll, pero el projecte fou abandonat despres
que la censura imposas que el proleg i les notes critiques fossin redactats en caste-
Hi. Gracies a Ia localitzacio i consulta de l'original als arxius de la censura a Alcala
de Henares -feta per Maria Josepa Gallufre-, Massot ens informa del contingut
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(obres seleccionades i procedencia de les editions) i reprodueix el proleg de San-

chis Guarner.

Finalment, a un article panoramic entorn de la relacio entre «Els poetes de les

Illes Balears i el monestir de Montserrat- Massot i Muntaner fa un seguiment de la

participacio dels autors balears en corones poetiques i Ilibres col•lectius dedicats a

la Verge de Montserrat de la Renaixenca enca. Entre tots aquests volums desta-

quen les coroner poetiques dedicades a la Verge de Montserrat (1881 i 1931) i a la

Mare de Deu de Lluc (1884), la participacio en les festes de I'Entronitzacio i, mes

concretament, el volum Montserrat. Homenatge dels poetes mallorquins (1947) i la

corona literaria de 1956. A diferencia dels altres capitols, aqui Massot no inclou en

un apendix els poemes esmentats, sing que els cita directament en el text.

PERE ROSSELLO BOVER

MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep: Estudis d'onomastica catalana, Barcelona, Pu-

blicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 (« Biblioteca Serra d'Or-, 14).

Aquesta obra aplega disset treballs, la majoria publicats anteriorment en revis-

tes diverses, que tenen corn a denominador comb 1'analisi de questions relaciona-

des amb l'onomastica catalana i, per tant, es situa en el camp de 1'ediici6 de Ilibres i

reculls d'articles, els quals faciliten el coneixement i la consulta de treballs que de

vegades s'editen en publications amb poca difusio.

L'onomastica es una ciencia fonamentalment interdisciplinaria i, per aquesta

rao, complexa per definicio. En aquest cas concret, si be I'orientacio dels diversos

treballs es fonamentalment linguistica, l'autor no es limita a tractar aquest aspecte,

sing que sempre to en compte la historia, 1'arqueologia i la geografia. I aquest da-

rrer aspecte no solament des d'un punt de vista bibliografic o cartografic, sing que

aquests estudis apliquen el que I'autor apunta en el proleg: la necessitat del conei-

xement directe dels llocs, sense el qual de vegades es pot caure en elucubracions

absurdes (corn en el cas de Pinsent, que no fa referencia a un pi -que mat no ha es-

tat considerat un arbre sagrat-,ode Sacarna, que es un hoc abrupte i no remet a

una calma). D'acord amb aquests suposits teorics, els treballs d'aquest recull

exemplifiquen modelicament el cami que han de prendre els estudis onomastics,

que no son possibles sense una formacio linguistica solida, un us aprofundit i cri-

tic de la documentacio antiga i de la bibliografia i un coneixement geografic di-

recte. Aixi mateix, des d'un punt de vista estrictament metodologic, els diversos

articles palesen un bon coneixement de la bibliografia -de la qual fa tin us critic-

i aporten una informacio que enriqueix ]'ambit de la linguistica historica, camp

que, sovint, oblida malauradament que 1'onomastica tambe forma part de la Ilen-

gua i que els toponims son en alguns casos I'unica mostra linguistica d'etapes an-

tigues.
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Precisament , aquest caracter interdisiciplinari de l'onomastica fa que sovint

I'autor tingui en compte un context mes ampli que 1'area lingufstica catalana, ja

que forca vegades la situacio d'altres llengues romaniques aporta la informacio ne-

cessaria que permet solucionar algun cas problematic.

Els treballs d'aquest Ilibre son independents els uns dell altres, tanmateix hi

predomina el tractament de temes relacionats amb un area geografica i amb uns

perfodes concrets . Al proleg Josep Moran explica que hi prevalen els estudis rela-

cionats amb el Pla de Barcelona (- La preservacio de la toponfmia antiga en el

terme de Barcelona -, , Topografia de 1'oda La Pdtria d'Aribau '<) i el Baix Llobregat

(,Zs noms de lloc al Baix Llobregat ><, < Toponimia romana del Baix Llobregat»,

<Origen del nom Martorell >', «Sobre el toponim Sant Just Desvern ,>, ,Notes sobre

la toponfmia del terme del castell de Sacama », «Sobre l'origen del nom de Molins

de Rei» ), la qual cosa hem de relacionar amb el major coneixement que en to I'au-

tor. Mentre que, des del punt de vista cronologic , aquests articles aporten una in-

formacio important dels perfodes preroma (<Mes dades sobre les verges troba-

des>,), roma (<< Els noms de Iloc en -ANUM i la romanitzacio de les Illes Balears,,,

,Toponimia romana del Baix Llobregat », << Origen del nom Martorell », « Sobre el

toponim Sant Just Desvern >>) i germanic ( gotic i franc: ,Els germanismes en la to-

ponfmia catalana'>, <<Onomastica d'origen germanic»). Aquest darrer aspecte ha es-

tat, potser , un dels que mes li ha estat reconegut a Josep Moran i que to una trans-
cendencia tries gran , car tradicionalment 1'epoca d ' influencia germanica ha estat un

perfode forca menvstingut i, per tant , poc estudiat.
Tambe hem d'assenvalar que les aportacions concretes que es fan en aquests

articles son importants ; aixi, per exemple, l'autor situa alguns toponims i1.localit-
zats anteriorment corn, per exemple, Tiano-Diciano ( situat a Sant Feliu de Llobre-

gat) o Tarabau ( a la Baronia de Rialb ) - que apareix a la fotografia de la portada, la
qual correspon a les testes d'aquest castell.

La lectura d'aquest Ilibre , pero, no ha de quedar circumscrita a les persones re-
lacionades amb el camp onomastic , sing que de ben segur interessara aquells a qui

iniporta la linguistica historica - i tambe la historia-, perque, darrere les ques-
tions referides als noms propis, hi ha un volum notable d'informacio sobre la his-
toria de la llengua catalana que no acostuma a apareixer als manuals d'aquesta dis-
cipline cientffica.

Encara que la majoria de treballs estudien questions relacionades amb la topo-
nfmia, tambe tracta els noms propis de persona i contribueix a establir la relacio
d'aquests amb els norns de floc (des d' un punt de vista teoric, per exemple, parla
de la connexio entre la toponfmia i 1'antroponfmia d'origen germanic i entre els
noms de hoc i la repoblacio occitana; i, des d ' un punt de vista practic, analitza ca-
sos concrets com Martorell o Tarabau ). Aixi mateix , els treballs finals del llibre
(,<Adroer» i Jacobus') tracten concretament d'antroponfmia , mentre que el dar-
rer fa una aportacio interessant a la part mes teorica de l'onomastica , en aquest cas
a la formacio de gentilicis.
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Finalment, cal destacar que diversos articles van acompanyats d'un mapa, la

qual cosa es fonamental en tots els treballs sobre toponimia.

JOAN ANTON RABELLA

MORAN I OCF.RINJAUREGUI, Josep : Treballs de linguistica historica catalana, Bar-

celona , Publicacions de l'Abadia de Montserrat , 1994 (« Biblioteca Serra

d'Or,,, 137).

El Ilibre present correspon a l'edicio conjunta de deu treballs de Josep Moran

apareguts anteriorment en publicacions diferents i, per tant, es situa dins el camp

de I'edicio de reculls d'articles. Aquest, pero, no es un fet intranscendent, sing

que, contrariament, cal celebrar que darrerament -almenvs durant l'anv 1995 en

el camp de la linguistica historica- hagi proliferat la publicacio d'aquest tipus d'o-

bres, les quals faciliten la consulta de treballs -alguns dels quals son fonamentals

per a l'estudi del periode ode l'aspecte que tracten- que sovint son dificils de tro-

bar; a mes, cal tenir en compte que els estudis la majoria de vegades ban estat ac-

tualitzats i en algun cas proven d'adoptar una estructura temitica o cronologica

que ordeni la informacio que presenten. D'aquesta manera, tant aquest Ilibre com

Estudis d'onomdstica catalana del mateix autor o La llengua catalana mil anys enrere

de Joan Bastardas, per exemple, permeten completar la informacio migrada que els

manuals generals donen sobre molts temes de la historia de la llengua catalana.

En aquest cas, els articles es troben ordenats cronologicament i es centren bi-

sicament en dos periodes historics: els set primers van des de la formacio de la

llengua catalana fins a l'aparicio d'aquesta en I'escriptura, mentre que els tres til-

tims tracten la llengua dels segles xviii-xix, un periode aquest darrer fins fa poc

forca oblidat en aquesta branca del coneixement, pero que actualment ha guanyat

protagonisme com ho demostra la publicacio de La llengua catalana at segle xvt[[

(obra que aplega les ponencies presentades al col•loqui del mateix titol que va tenir

lloc a Banvoles el novembre de 1'anv 1994 i que, malgrat la seva ambicio d'esdeve-

nir un veritable manual d'aquest periode, estranvament no to en compte Iaporta-

cio de Josep Moran).

Quant al contingut, aquest recull conte treballs de tres tipus: en primer Iloc, hi

ha quatre estudis (el primer, el quart i els dos darrers) d'historia de la llengua rela-

cionats amb aspectes historicosocials, entre els quals cal destacar 1'exhaustivitat

del quart, que versa sobre l'aparicio del catala a I'escriptura, i la reflexio sobre la

posicio contradictoria dels liberals catalans relacionats amb la Renaixenca; en se-

gon lloc, trobem diversos articles que es centren en I'edicio i anilisi de textos (el

cinque, d'un document feudal pallares del s. xi-xrI; el sise i el sete, amb orienta-

cions diferents, pero, de textos del segle x1i1; i el sete, d'un document familiar del

s. XVIII, en el qual demostra l'existencia d'una llengua escrita de car.icter es6ndard
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encara durant aquell periode); i, finalment, en tercer Iloc hi ha dos estudis en que

s'examinen temes concrets de gramatica historica (mentre que en el segon article

tracta la confluencia de V i B en catala, en el tercer analitza la ioditzacio sota l'apa-

renca -pel titol- d'un treball de toponimia).

L'examen dels diferents capitols demostra que I'autor no es conforma amb una

visio epidermica de la historia de la llengua -purament social-, sing que els tre-

balls tambe aborden aquelles questions internes que s'hi relacionen en cada cas.

Aixi mateix, cal assenvalar la importancia que, de manera conscient, I'autor dona a

I'analisi de la toponimia i de I'antroponimia en I'estudi d'aquests aspectes interns

de la historia de la llengua, fet que contrasta amb molter obres que menystenen la

transcendencia de l'onomastica en la recerca linguistica, que resulta fonamental

sobretot en els textos del periode arcaic.

Hem d'insistir en la importancia que to l'edicio en format de Ilibre d'articles

diversos i dispersos, i hem d'esperar que, tant en aquest cas com en el de les altres

obres d'aquest tipus, tinguin la difusio necessaria estudis que no han aconseguit la

repercussio que mereixien pel fet d'haver estat publicats en revistes

o treballs miscellanies. En aquest sentit, aquest volum ha de consolidar el co-

neixement de les aportacions importants que J. Moran ha fet en el camp de la

linguistica historica, com en el cas, per exemple, del treball fonamental que tracta

I'aparicio del catala a l'escriptura, el qual ha de contribuir a establir una nova visio

detallada del proces d'aparicio de textos escrits en catala i ha d'ajudar a donar de

baixa un seguit de topics sobre quips son els primers documents en catala, topics

que s'han anat repetint sistematicament en les obres de conjunt.

Aixi mateix, com succeeix en obres d'aquest abast, aquest Ilibre sobrepassa

I'interes especific dels especialistes atesa la riquesa de la informacio historica i cul-

tural dels periodes que estudia.

JOAN ANTON RABELLA

MOREY, Jaume; MELIA, Joan i CORBERA, Jaume: Alfa. Metode d'autocorreccio gra-

matical assistida , Palma, Servei de Publicacions i Intercanvi Cientific, Univer-

sitat de les Illes Balears, 1995.

L'adaptacio justa de l'oferta del professor a les necessitate de I'alumne sempre

ha estat la clau de ]'exit del proces d'aprenentatge. L'adequacio es relativament fa-

cie quan el contacte entre les dues parts es directe i permanent. Pero no quan

1'alumne queda sol o assistit per un manual. Els manuals sempre s'han entes com a

substituts del professor, pero per ser-ho, no tan sols en el pla de les bones inten-

cions sing, a tries, i sobretot, en el dels resultats, I'alumne hauria de tenir una visio

de conjunt per trobar en cada moment la informacio que li cal, pero aquesta visio,

per definicio, Ii sol mancar 1 el text hauria de presentar una bona dosificacio de les
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parts. Si el que importa es ]'output, els resultats, cal que el guiatge del professor
Al adapti estrictament i, en la seva absentia, el manual. La prova de la importancia
del repte la donen els diferents sistemes de presentacio de les corrections de texts,
a la Varga fruit dels sistemes de correccio de proves d'imprernta, amb l'objectiu, si
mes no, de no desencoratjar l'aprenent amb un full ple de ratlles vermelles que as-
senyalen les incorreccions d'una manera que als ulls de 1'alumne no constitueix
mes que una prova aclaparadora del fracas del proces d'aprenentatge i una manera
perfecta de provocar la frustracio personal. El camf cap a la solucio ja 1'havien
mostrat els manuals que, ultra una bona distribucno dels continguts, presentaven
els apartats i subapartats amb un bon sisterna de referencies que en feia racional i
practica la consulta, dirigida pel professor i mitjancant les referencies internes en-
tre els apartats. El sistema es basava en la numeracio de les parts, que no tenia,
doncs, com a unit objectiu la consulta a partir de la taula de continguts. Els pro-
fessors Jaume Morey, Joan Melia i Jaume Corbera han acabat d'estirar el fil de la
troca i en el seu manual Alfa. Metode d'autocorreccio gramatical assistida, que ara
presenten en la seva segona edicio, revisada i augmentada (que, en tot cas, es la ter-
cera, )a que la primera fou de Jaume Morey i I'edita 1'Obra Cultural Balear l'any
1985). Aquest metode (i no podia estar mes ben aplicada aquesta denominacio te-
nint en compte el seu valor etimologic de cami a seguir) recorda la conquesta per al
pensament que constitueix el sistema de referencies com a representacio de ]'Art
lul•liana. Si hom ha copsat en l'obra de Llull, una cita del qual encaP4ala l'obra, el
caracter de precedent de la informatica, no ens ha de sorprendre que el metode Al-
fa vagi neixer com a resultat de la intencio d'aprofitar els mitjans informatics per
aportar en el proces d'aprenentatge la dosificacio d'informacio adient en cada mo-
ment. El metode es basa en 1'6s d'un sistema racional, clar, ordenat i logic, de refe-
rencies, que permeten accedir, a traves de la seva consignacio al costat de 1'errada
en un text, a un apartat on s'explica en que consisteix 1'equivocacio i, per Cant, la
manera d'esmenar-la. El sistema de codis permet, alhora, de portar un control de la
frequencia de cada errada, de moment manualment i, segons els projectes, en for-
ma de base de dades, i, doncs, de fer una econornia d'esforrcos tot adrecant-los a sa-
tisfer les vertaderes necessitats de 1'alumne. Un cop el metode sigui accessible amb
mitjans informatics, introduint el codi corresponent hom podia obtenir immedia-
tament la informacio i es resoldra Punic desavantatge, de tota manera insignificant,
ates que vol servir com a manual de consulta per a qualsevol nivell educatiu, del
manual en la seva segona edicio, que es la seva extensio. La dificultat de maneig
que podia suposar ]'augment de 1'extensi6 s'ha volgut resoldre distribuint-ne els
continguts en una primera part d'informacio elemental i una altra d'ampliacio, Ili-
gades per una correspondencia de codis, millorable si s'hi indica tambe la pagina.
El cami previ a l'adaptacio al suport informatic sera segurament la presentacio amb
un sistema de relligat que permeti 1'extracci6 dels apartats que calgui per formar
diverses carpetes de consulta amb els continguts adaptats a les necessitats de cada
nivell o de cada alumne, cosa important per a I'adaptacio curricular. El programari
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per a la correccio de texts durant molt de temps no pods anar mes enlla dels as-

pectes ortografics i, parcialment, morfologics, pero caldra combiner les seves pos-

sibilitats amb les que forneix el metode Alfa, de manes que l'ensenyant pugui

aplicar mitjan4ant un programa els codis adequats a un text introdu 'it en la

ria d'un ordinador i Palumne pugui consultar-hi Pexplicacio i ensems consultar

una representacio grafica de 1'estadistica del seu proces de correccio. Entre els al-

tres encerts del metode , trobam la seva intencio de servir per a tot el domini lin-

guistic , oferint una solucio als problemes d'aprenentatge atribuCbles a la interfe-

rencia entre la varietal estandard i les ^°ariants diatopiques, mitjan^ant una

explicacio integrada , ja que un idioma es un diasistema , dels trets dialectals geogra-

fics i d'altra mena i especitica per a cede cas. Mancats d'obres didactiques amb

aquesta visio integradora , Pobra esde^e capdavantera. Algunes propostes que s'hi

fan volen resoldre els dubtes del moment actual , ates que, especialment en la mor-

fologia , Pus linguistic encara ha d'imposar la seva tria entre les variants que con-

viuen en un mateix Hive)) linguistic , i per rant, algunes de les solutions proposades

encara son discutibles . Pens era en la proposta d'emprar , a Mallorca , tom a forma

principal les desinencies classiques del present de subjuntiu amb a /e (-a, -es, -a,

-err) en lloc de i (-i , - is, -i, -in) amb I'infix [sk] dels incoatius, adduint tom a motiu

la coincidencia amb el valencia i el peril ) de la diversificacio morfologica excessive,

quan , si mes no, igualment defensable cs el manteniment , per coincidencia amb el

valencia i la Ilengua classica, de Pinfix i , alhora, la desinencia moderna (p. 339, 11).

Precisament , sembla mes interessant Pexistencia de formes mixtes, tom aquesta,

entre els dialectes mes parlats que noel foment actual de la desaparicio de Pus for-

mal de Pinfix [ sk] a Mallorca i Menorca en nom de la simplificacio. EI mateix ca-

ricter pioner de Pobra es veu en els apartats sobre «construccions que assenvalen

el moment en que ocorre Paccio verbal» o en Papendix sobre Pus del pronom hom

(p. 467). Tot i que Pobra es presenri tom a manual de correccio gramatical, al final

inclou un apartat dedicat al )exit, d'importancia fonamental , malgrat la poca exten-

sio que hom hi dedica i que, per rant , en properes editions caldria completer. La

incorporacio d'un apartat sobre abreviatures, simbols i tractaments i de coronims i

toponims es una millora fonamental d'aquesta edicio. Un index tematic final que

remet als codis , que s'afegeix a la relacio correlative inieial de codis i eap^als, fa en-

cara mes facil la consulta de Pobra . La quantitat d'informacio que s'hi recull i, so-

vint, la Hoverer de Ilur formulacio , per Gamins encara no tressats , pero fonamen-

tada en Pexperiencia didactica personal i en 1'aplicacio del metode des de Pany

1985, i en les indications de col •laboradors tom el doctor Joan Sola i el professor

Joan-Rafael Kamos , i el sistema de presentacio, son els seus valors.

A'VTONI I. AL,O'^9AR
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SANCHO I CREMADES, Pelegri: El valencia colloquial de la vila de Canals, Ajunta-
ment de Canals, Diputacid de Valencia / Conselleria de Cultura de la Genera-
litat Valenciana, 1995.

L'erudit altea F. Martinez i Martinez ens recorda al primer tom de la seva obra
Coses de la meua terra que ales costums es perden, les persones desapareixen y ab elles,
la memoria, no sols dels fets, sino encara del orige defrasses consagrades per 1'us cons-
tant (...) y ara (...) yo les imprente pera que no's perguem,. Davant d'un crit d'alarma
com aquest, que els que fem treballs de camp tenim ocasi6 de comprovar dia a dia,
ens trobem amb la necessitat moral de mamprendre la tasca dificil de recopilaci6
de qualsevol dels aspectes de la nostra cultura, injustament maltractada pels que hi
ban donat una visid excessivament folklorica, i aplicar-li un estudi digne i rigoros
de manera que pupa ser util als usuaris. Sens dubte, si haguessem tingut estudis
d'aquest tipus a tots els pobles o a totes les comarques, el panorama actual, pel que
fa a la recuperaci6 cultural, seria ben diferent. I no oblidem que la mancanca d'es-
tudis, en aquest cas linguistics, es ben palpable a les comarques centrals del Pais
Valencia, on precisament el catala es troba mes viu, i on la incidencia d'aquests tre-
balls podria ser major.

Davant d'aquesta necessitat, davant la demanda urgent d'un estudi aprofundit,
centrat en la llengua d'un poble, Pelegri Sancho i Cremades ens ofereix un Ilibre
excellent, El valencia colloquial de la vila de Canals, una obra que, sens dubte, fa
una contribucid decidida al recobrament linguisticocultural, no nomes del poble
de Canals, sind tambe de tots els valencians.

I ningu mes apropiat que Pelegri Sancho, Ilicenciat en Filologia Classica i Doc-
tor en Linguistica General, que ha escrit diversos Ilibres com ara Les prepositions
en catala i La categoria prepositional, i nombrosos articles de la mateixa tematica.
Aquest autor, un dels majors coneixedors i estudiosos de la linguistica cognitiva al
nostre pals, parteix de l'heterogeneitat de la (lengua i de la importancia de la prag-
matica, i fuig una mica del metode tradicional de la descripcid linguistica. El seu
Ilibre esta impregnat de tot aquest plantejament, malgrat que no es puga afirmar
en cap moment que entre de ple en la tendencia cognitiva, ja que 1'estudi dialectal
no se n'ix gaire de la tipica monografia que coneixem. Ara be, no nomes fa un re-
cull de la llengua del seu poble, o mes aina dels trets aprototipics» dels seus par-
lants, amb independencia dels usos concrets, sind que tambe hi to molt en compte
tota una serie de variables, com ara els registres o varietats funcionals, la diacronia
i, evidentment, la diatopia. Molt interessant es l'andlisi de la conversa que hi fa,
partint del fet que una conversa no es un discurs caotic, dificil d'estudiar, sind que
sempre es regeix per una serie de regles o maximes a l'hora de comencar-la o d'aca-
bar-la: per una banda, amb vocatius, fdrmules d'excusa o cortesia, connectors, in-
terjeccions, etc.; i, de I'altra, amb referencies al futur, fent explicites les causes de
la cloenda o valorant la interaccid.

El Ilibre esta estructurat en tres parts, a bandy de la introducci6: la primera es
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l'estudi dialectal propiament dit (fonetica i fonologia, morfologia, sintaxi i lexic);

la segona se centra en la fraseologia (fraseologia, refranys i rutines conversacio-

nals); i la tercera es un recull lexicografic amb lexic en general, refranys i altres

unitats fraseologiques.

L'aportacio en tots els aspectes del Ilibre es destacable. Si fem un recorregut

per tota 1'obra, trobarem observacions i dades valuoses pel que fa a les caracteristi-

ques linguistiques del parlar de Canals, i, sobretot, i aixo es possiblement l'aporta-

cio major, un recull fraseologic immens i ben analitzat, partint de la base que sem-

pre hi ha una motivacio semantica en les frases fetes. Igualment la sintaxi s'hi ha

estudiat totalment relacionada amb la semantica.

El Ilibre, a mes de donar noticies de diversos trets linguistics de Canals, sovint

coincidents amb parlars veins o amb el valencia general (extensio de la velar a les

primeres i segones persones del plural del present d'indicatiu (tinguem, sigueu),

harmonia vocalica, perdua de -d- en els finals en -ada, -actor i -adura, diftongacio

en mots com aulor(ar), aufegar, extensio del prefix arab -al a mots romanics (al-

barsana, alvancar, alcomencar), etc.), aporta Jnformacio sobre la variacio genera-

cional: betacisme entre els joves, tendencia progressiva a adoptar les formes plenes

dels pronoms i la presencia de diversos castellanismes entre les generations noves

(carpinter, caure's, codo, desnudar, hombro) o entre els xiquets (ellos, esto). Em

sembla molt interessant l'apreciacio que hi fa de les formes de preterit imperfet en

verbs com creure, veure, traure, etc. Curiosament son els joves els que es decanten

per la pronuncia ,classica. (o castellana: ), mentre que els majors solen dir mes les

variants amb canvi d'accent. Un estudi mes complet del catala occidental en aquest

aspecte ens podria fer canviar les teories vigents fins ara. No oblidern que en va-

lencia predominen les formes feia/fea (al nord fia) i duia (duia a I'extrem sud), i

que en molter comarques hi ha preferencia per les formes quea, crea, vea i trea.

La visio geolinguistica ens aporta dades molt valuoses, sovint conegudes, pero

mai no impreses: tomato a Canals, agafar a Xativa, quirdar al valencia de l'Horta,

front a la forma quidrar de la Costera, anem's-en a Alcudia, a la vora de ane(m)-

mo'n a Canals, etc. Amb informations com aquestes tenim coberta, en part, la

zona del centre del Pais Valencia i ens podem mig imaginar uns quants mapes dia-

lectals. Ara ja sabem que la metatesi quirdar no nomes es dona al migjorn valencia

(alacanti i, mes al nord, a Altea), sing que reapareix a la zona de Valencia (sembla

que tambe es habitual a la Plana Baixa), ara be, al costat de l'altra metatesi quidrar,

predominant a les comarques centrals, amb l'illot conservador de cridar a la

Marina Alta. Tambe observern que, malgrat el predornini de formes com anem's-en/

ineu's-en al centre (i tambe a la zona d'Alcoi), trobem pobles, coincidents amb el

sud, que diuen ane(m)-mo'n/aneu's-en. Es tracta d'una zona intermedia (la Marina

Alta i la Safor, com a minim; i s'esten a la Costera [Canals]) de transicio amb l'ala-

canti, que diu ane(rn)-mo'n i aneu-vo'n.

Les comparacions amb la resta dels dialectes del catala i amb les Ilengues roma-

niques veines (sobretot italic 1 trances) son tambe una constant a tot el Ilibre. Pel
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que fa al lexic , la major part dels mots recollits tenen gran extensio , encara que no
sempre havien estat constatats ; d'altres son tines o menys locals : embeulat ` despis-
tat', endeu ' desorde ', faluga `ximple ', iseta `mala accio', tufar ` irritar-se'.

Pero, corn ja hem dit , l'aportacio tries important possiblement es la de refranys
i expressions fraseologiques , que l'autor insisteix que pertanyen a la competencia
linguistica dell parlants i que no responen a processos tan mecanics i sistematics
com creien els generativistes ; la Ilengua es creativa i s'adapta a la situacio comuni-
cativa, i aixo fa que sovint no siga necessari d'enunciar una unitat fraseologica sen-
cera , sempre que amb la primera part s'acomplesca la seva funcio comunicativa.

Aixi doncs, ens trobem davant d'una obra de caracter didactic d' un extraordi-
nari rigor cientific, on possiblement manca una major informacio de trets dialec-
tals, un estudi sintactic mes complet , que se centre en els aspectes mes conflictius
del catala (per i per a, usos de preposicions , etc.), i un major aprofundiment en el
lexic (sovint hi falta el vocabulari basic; les variants formals que hi pren una pa-
raula ), pero que en cap cas es un entrebanc , tenint en compte que els objectius
d'aquest Ilibre son molt mes ambiciosos i aquesta visio de conjunt tan amplia fa
que sovint Al troben carencies en aspectes molt puntuals . No obstant aixo, els
proposits initials estan mes que acomplits.

Res mes suggestiu i estimulador , per tant, que una obra com aquesta. I es que a
cada u lo que es mereix. I El valencid colloquial de la vila de Canals , de Pelegri San-
cho i Cremades , es mereix el reconeixement de tots els estudiosos de la llengua, ja
que a partir d'ara haurem de tenir corn a referent aquesta nova aportacio. I qui
vulga saber , que estudie.

VICFNT BELTRAN I CALVO

SANCHO I CREMADES, Pelegri: Les prepositions en catala, dins LynX (A Monograp-
hic Series in Linguistics and World Perception), Valencia, Universitat de Valen-
cia, Departament de Teoria dels Llenguatges, 1994.

El titol del Ilibre es ben explicit sobre quin es el tema de que tractara l'obra de
Pelegri Sancho Cremades. Es relativament facil trobar monografies sobre la cate-
goria prepositional; en canvi, ja no es tan habitual que aquesta es referesca a les
preposicions en catala; el que no es tan senzill es trobar-ne una que tracte el terra
des d'una perspectiva completament nova, tan nova i recent com es la Gramatica
Cognitiva (GC), els postulate de la qual no tenen mes enlla d'una vintena d'anys i
tenen, com be explica al proleg Angel Lopez Garcia, corn a pilars basics, per un
costat, la graduabilitat de les categories -per tant, la impossibilitat de tracar fron-
teres- i, d'altra banda, el fet que el llenguatge no ha d'esser aillat dels altres mit-
jans cognoscitius de l'home.

Els objectius d'aquesta obra se'ns presenten, doncs, coin a ben evidents: des-
criure 1 explicar la semantica de les prepositions en catala des del punt de vista de
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la GC. Per aixo, 1'autor traca en el seu capitol introductori les limes generals dins

aquesta tendencia linguistica que fara servir per al seu proposit. Es planteja, doncs,

quins son els problemes o, mes amna, el problema basic i initial amb que ens tro-

bem si mamprenem aquesta faena: la polisemia de les preposicions, de la qual la

Gramatica Tradicional es fa bastant resso. Les preposicions, comenta, tenen un

significat que no es previsible a partir d'una regla o definicio unica. Aixi, ens en-

frontem cara a cara amb el problema de la categoritzacio. Segons Sancho, aquesta

nomes to un metode adequat per ser tractada amb exit (o almenys amb mes exit):

la semantica de prototipus. Segons aquesta semantica, hi ha unitats que tormen

part d'una categoria de manera mes prototipica; per aco, hi ha usos preposicionals

que son rues prototipics que d'altres, pero hi tenen una relacio mes o menys in-

tensa corroborada pels usos intermedis.

Expressar el que captern a la realitat es un repte dificil, i mes si disposem d'un

conjunt d'unitats limitat. Ha d'haver-hi una serie de mecanismes que ens serves-

quen, partint dels ambits basics de la vida, per a expressar-ne d'altres de mes com-

plexos -corn per exemple, 1'ambit fisic, centre de la hipotesi localista, tipica, pero

no unica, de la GC que es fonamenta al domini espacial. En son tres, els que hi en-

tren en jot: a) I'esquematitzacio de la qual distingeix dos aspectes: la idealitzacio

que l'enten corn la percepcio Sun referent sota la forma d'un esquema i l'abstrac-

cio, gracies a la qual no tenim en compte els aspectes del referent que no caben

dins 1'esquema que s'hi ha aplicat; i b) la metafora i la metonimia; la primera con-

sisteix a conceptualitzar on dornini a partir d'un referent mes simple i millor cone-

gut; la segona, consisteix a emprar una unitat associada a la conceptualitzacio d'un

referent per conceptualitzar un referent que hi e's contigu.

Prompte ens avisa 1'autor que la metafora te, evidentment, validesa explicativa,

pero no es un mecanisme que depenga de l'individu; recorda que la llengua es con-

vencio: el feix de trets que tc una categoria es compartit pels parlants d'una comu-

nitat. Seguint amb la contextualitzacio, l'autor estableix les definitions de trajector

(o figura) i el landmark (o fons) corn els dos elements, que, en aquest cas, rela-

ciona la preposicio.

Poc abans de finalitzar aquest primer capitol, planteja encertadament els altres

problemes que porta aquest estudi: la diferenciacio entre els dialectes, fonamental-

ment occidental i oriental pel que fa a alguns usos preposicionals, i la validesa de la

normativa. Certament, problernes ben greus pero, a proposit d'aixo, ens recorda

que el seu interes es ,veure si un model cognitiu pot explicar el funcionament del

sistema o sistemes preposicionals catalans, atenent concretament al grau de moti-

vacio dels diversos usos de les principals preposicions catalanes,,. Per aixo, deixa

ben clar que se circumscriura al catala oriental normatiu i, secundariament, a al-

guns usos desviats d'aquest (dins sempre del mateix dialecte) i algunes considera-

cions sobre la variant valenciana, de la qua] ell 6s nadiu.

Fins aci el capitol introductori. Molt acurat i clar, pero poc extens al nostre pa-

rer, ja que la novetat de Ia perspectiva pensem que demana una contextualitzacio
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mes amplia, ni que fos perque el lector s'introduesca en les noves perspectives que
l'autor fa servir.

Els seguents sis capitols son, estrictament, 1'estudi cognitiu de gran part de les
preposicions catalanes.

Comenca per les prepositions directives cap (a) ifins (a). La primera expressa
fonamentalment direccio mes orlentacio frontal, concepte que no es fruit dels es-
tudiosos fisics sino de l'anomenada «fisica naif», es a dir, una concepcio del mon
simplificada i ingenua. Aquesta concepcio, aplicada als significats centrals de totes
les preposicions, es la que, segons l'autor, fem servir basicament. A partir d'aquest
significat basic de direccio espacial, es van desglossant gradualment altres signifi-
cats, mes complexos, en altres ambits: en primer lloc, l'ambit temporal, on es pro-
jecta gracies a la metafora que fa concebre el temps com una linia i, com a tal, amb
direccio. Per ultim, es desglossa ('ambit abstracte, per exemple, com a espai figurat
(El cami cap a Europa passa per Alemanya) o fins arribar al limit categorial de la
preposicio i acostar-se a la dels predeterminants (Van venir a les notes cap a dos-
cents invitats). D'una manera molt semblant, es desenvolupen els significats de fins
(a) indicant el punt final o limit en el landmark d'un moviment realitzat per un
trajector, primer a ('ambit espacial, despres a l'espacial fins arribar al figurat i al li-
mit de la categoria. Aquesta ultima idea es molt interessant: Sancho Cremades re-
marca la importancia de la graduabilitat de la categoria, en categories tradicional-
ment tan ben marcades com la preposicional i la dels determinants o quantifica-
dors. Desapareixen per fi, segons aquesta concepcio, els encasellaments que
restrenyien les categories de manera, sovint, impensable. Hem dedicat un poc mes
d'espai a aquestes preposicions inicials, tot i que I'autor no els en concedeix massa,
perque aixi s'observa un poc mes detingudament l'analisi de cada preposicio que fa
a cadascun dels capitols.

Al capitol segon, tracta dues preposicions d'aquelles que han deixat anar molta
tinta, almenys, des del punt de vista cognitiu: a i en. Despres d'explicar amb molt
de detail la situacio d'aquestes dues preposicions en catala i de mostrar-ne les va-
riants (an, ana, amb, etc.) dona la definicici del significat prototipic de cada prepo-
sicio: en localitza un trajector respecte d'un landmark conceptualitzat en les sever
parts; a, en canvi, el localitza respecte a un landmark puntual. La trig, doncs, d'una
o altra forma ve determinada pel grau en que el landmark es troba situat en les
pressuposicions del parlant i de l'oient.

Com es desencadenen els altres significats d'aquestes preposicions? De la ma-
teixa manera que explica al capitol primer: entre els usos centrals prototipics (es-
pacials i, en segon terme, temporals) i els modals, menus prototipics, hi ha nomes
una gradacio que va avancant gracies als mecanismes que abans I'autor ha anunciat.
Fins i tot, una preposicio estatica coin a permet expressar direccio (Vaig a Valen-
cia) ja que el verb de moviment no evidencia la posicio del trajector en el moment
de parla sino que les preposicions que descriuen la relacio espacial entre un land-
mark 1 un trajector estatic descriuen semblantment la relacio entre un landmark 1 el
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terme anticipat del desplagament d'un trajector mobil (son paraules de Vandeloise

definint el seu principi d'anticipacio).

Dins aquest capitol, destaca I'explicacio que dona de la motivacio preposicio-

nal -facil d'explicar, per altra banda- del complement indirecte 1, sobretot, del di-

recte amb la preposicio a a partir del seu valor directiu. Sancho considera, molt en-

certadament, la categoric de complement indirecte i la de circumstancial com a

contigi es: el complement indirecte fa us de preposicio perque aixi es distingeix

clarament del subjecte i, sobretot, del complement directe. Ara be, per que la a? La

diferencia entre un complement indirecte i un circumstancial directiu (amb la

prep. a) es minima i depen, mes que res, de la naturalesa mes o menys animada del

terme objecte del moviment.

En relacio a la motivacio de la preposicio d'alguns complements directes am-

mats i de la justificacio que siga aquesta I no altra preposicio la que hi aparega, l'au-

tor ens diu que si que esta motivada precisament en casos on el complement di-

recte es animat; d'aquesta manera, la preposicio iconicament separa el complement

del verb i se situa en una posicio intermedia entre el complement directe prototi-

pic (apreposicional) i l'indirecte prototipic (preposicional). Aixo, a mes a mes,

justifica que siga la a i no altra preposicio la que utilitze aquesta categoria: la tran-

sitivitat mostra un matis directiu bastant clar que, a mes a mes, s'evidencia tambe

en 1'6s de I'acusatiu en llati en frases com Eo Romam `vaig a Roma'.

Per ultim, tambe fa referencia a usos d'aquestes prepositions en complements

de regim preposicional i de la seva alternanca davant infinitiu.

Les prepositions localitzadores com ara davant, darrere, sobre, sota, vora o en-

tre son l'objectiu del tercer capitol, que es desenvolupa de manera molt semblant

als interiors. Sobre aquestes, a mes del fet que fan una localitzacio relativa depe-

nent sovint de les caracteristiques de l'objecte en questio, be de manera contex-

tual, depenent mes de I'albir del subjecte.

Dues de les prepositions mes problematiques tenen cabuda al capitol quart:

per i per a. L'autor pensa -despres d'una Ilarga exposicio de les idees i propostes

normatives o simplement investigadores de diversos autors- que la causa i la fina-

litat es troben suficientment connectades per justificar que una unica preposicio

expresse tots dos conceptes (us que fa actualment el catala oriental). Tot i que

creu que la distincio entre per i per a es arbitraria i que el per a de la normativa es

un producte de laboratori, intentara de motivar els usos de per i per a a partir d'un

de central, espacial en el cas de per, pero nocional (finalitat) en el cas de per a ja

que l'aparicio d'aquesta preposicio en catala es tardana i relacionable amb l'aparicio

de la a en complements directes animats (sobretot en valencia).

Els usos de per en Iloc de per a com a final, no normatius pero reals en la va-

riant oriental, es troben ben motivats: focalitzacio metonimica de la part final del

recorregut, a partir de Ns prototipic que expressa recorregut d'on tambe ix l'ex-

pressio de localitzacio aproximada.

Al capitol seguent s'expliquen les prepositions abstractes amb, sense, segons,
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com a, malgrat i mitjancant, que es defineixen corn les que no tenen un us prototf-
pic dins el domini basic espacial sing que son prototipicament abstractes en catala
(tot i que tenen, en general, un origen llati, ara si, espacial). Arnb expressa prototi-
picament companyla, d'on surten la companyia figurada, 1'addici6, la temporalitat
simultania, la manera, etc. i sobretot l'instrument, on 1'6s d'aquesta preposicio es
motivat per la presencia del tret de contiguitat. Sense es parcialment parallel a
amb. Segons to un us prototipic parangonable al d'altres preposicions; el que suc-
ceeix es que sobrepassa l'ambit del seu prototipus on 1'oraci6 es presenta com una
opinio del trajector o com un sistema de valors que garanteix la validesa del trajector;
aixi, segons, com altres preposicions, tolera un us conjuntiu i fins i tot encapcala un
sintagma d'abast intraoracional. Com a i com son considerades per I'autor corn a
prepositions diferents -no hi ha caiguda de preposicio-; com a, doncs, expressa la
identitat entre el trajector i el landmark, Pero el segon terme que relaciona la prepo-
sicio es la condic.io en que algu realitza una determinada accio, la pateix o se'n bene-
ficia, segons paraules del mateix autor. Per ultim, malgrat i mitjancant introdueixen
respectivament una objeccio a la realitzacio de l'accio i un mitja abstracte.

El sise capitol fa referencia a les preposicions de i des de. A aquestes dues pre-
posicions, hi dedica prop de cent pagines ja que, sobretot la primera, to una gran
quantitat d'usos, els quals classifica en tres parts: per un costat, hi ha una gran ane-
Ila -formada, corn totes, d'anelles mes petites- que correspon al de separatiu; un
altre de com a mer relacionant de noms; i, per ultim, un altre us que serveix d'es-
clavo entre els dos primers: el de partitiu, en el qual, tot i pertanver al tipus N de N
-per la qual cosa s'acosta al primer-, hi roman encara una resta d'extraccio que el
relaciona amb el de separatiu. Evidentment, doncs, som davant d'una sola preposi-
cio amb molts usos i molt allunyats. En canvi, I'autor avisa que alguns usos, corn
ara els adverbials, predicatius o molts dels de complement de regim, son molt difi-
cils (o fins i tot impossibles) de motivar. Des de expressa igualment separacio,
pero posa emfasi en el punt initial i exigeix una clara idea de duracio.

Per ultim, a manera d'apendix, l'autor dedica un apartat a la varietat valenciana,
a les diferencies que es poden trobar, no ja normativament, sing popularment (per
la qual cosa fa servir un corpus fonamentat en literatura popular i en textos orals).
Fa un recorregut de les preposicions on hi ha diferencies de significat entre les
dues varietats dialectals, que son fonamentalment les que tenon un cos fonie feble
i un significat esquernatic: quant als usos de en / a, de en en comptes de amb, de
per amb valor final, o de a amb complements directes, 1'autor observa que les dife-
rencies no son tan grans o que, rues ama, determinats fets de la varietat valenciana
apareixen en oriental o a I'inreves. Fa esment d'un fet inquestionable: tret de I'us
de en per amb o del de partitiu, el valencia s'assembla mes a 1'espanyol que la varie-
tat oriental: la presencia mes intensa i propera de l'espanyol potser ha potenciat
certes tendencies actives en el valencia antic, que en catala oriental be no les tenia,
be no les ha estes. De tota manera, sembla que el valencia ha regularitzat 1'us de les
preposicions on el catala medieval tenia mes asimetria.
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En fi, l'autor deixa ben clar que la polisemia de les prepositions, en aquest cas

en catala, to una explicacio Clara i satisfactoria en la semantics de prototipus, que

considers un significat, generalment espacial, prototipic a partir del qual se'n des-

grunen tots els usos, fins als mes periferics (usos, com ara, matisadors, modifica-

dors oracionals, etc., tradicionslment tractats com a inanalitzsbles) que son, preci-

sament, els mes dificils de motivar. A mes a mes, arriben al limit de la seva propia

categoria de manera gradual i natural, sense fronteres (o millor dit, amb fronteres

srbitraries que ens podem per sclarir-nos pero que, pensem, no s'han de creure

com s tals). El problems que se'ns planteja es que si tots els usos del catala son

motivsbles no podem distingir entre els usos propia i els usos que suposen interfe-

rencia. Evidentment si la llengua de la qual podem rebre slguna interferencia fos

molt diferent a la nostrs, seria mes senzill observar que algun us no estaria Bens

motivst en catsla i molt facilment motivable des de 1'sltra llengua. El problems es

que el castell'a es molt proxim al catala com a llengua germana que es i, per rant,

qualsevol interferencia podria set tan propera que fos motivable tambe dins el ca-

tala. Caldria, doncs, un mecanisme per poder detectar quan una tendencia es pro-

pia, es propia pero refor^ada per una llengua veins o es, simplement, una interfe-

rencia.

En conclusio, una fsena ben feta, rigurosa i amb els objectius ben acomplits,

encara que, potser, massa ambiciosa per fer-la encabir en nomes un Ilibre.

CARLES SEGURA I ELOPES

SOLA, Joan : Sintccxi normativa: estat de la questio, segona edicio corregida i aug-

mentada, Barcelona , Editorial Empuries , 1994 («Biblioteca Universal Empu-

ries», 65).

D'entrada, una recomanacio: el Ilibre hauria de llegir-se des de la perspectiva

en que en situa el proposit la important «Introduccio», n en tot cas des d'una cri-

tics precis i responsable de lea idees d'aquest text initial, en el qual 1'autor con-

centrs anys de tics experiencia i no menys Ilargues hores de reflexio.

Una primers questio, crucial, s'hi planteja: es necessari, o no, revisar i actualit-

zar la normativa sintactica del catala? Contra 1'opinio negativa establerta (encara

que no se sap ben be qui acceptaria de formular-la), Sola addueix dues «evidencies»

dificils de negar: que el codi normatiu existent, en msteria de sintaxi, es exigu, i

que en tal msteria abunden, entre els especialistes, perplexitats i incerteses. I, junt

amb lea «evidencies», un «aval» impossible d'ignorsr: 1'aclaparadora allista» del ca-

pitol 16, compendi documental de tot el Ilibre.

Segona questio plantejsda: que s'ha d'entendre per «sintaxi normativa»% L'au-

tor vol dir que tambe hi ha disputa, o que caldria que n'hi hagues, sobre el con-

cepte. Perque, de fer, un model «ideal», «idealment», funciona: es allo que ano-
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mena -codis de principis basics i generals-, els quals, pero, nomes funcionen real-
ment, es a dir, amb problemes, en mans de correctors i d'alguns altres pocs profes-
sionals de la industria linguistica. A aquest model -ideal-, dues alternatives propo-
sades, de registres deferents. Una de no menys « ideal-, pero no, com el dit model,
intrinsecament idealista: la de tendir a una ,descripcio exhaustiva de la llengua>>, la
qua] serviria, entre altres coses, perque la normativa gramatical deixes de tenir com
a objecte unit les divergencies respecte de la llengua dominant i les corrupcions
causades per aquesta, i fos capac de plantejar una mena de questions que des dels
susdits -codis de principis>> no es poden ni entreveure. I una altra de mes modesta
i circumstantial: que des de l'autoritat competent es dones resposta -no caldria
que fos a mode de resoluc16 definitiva- als problemes que se susciten en el Ilibre,
que no per casualitat son els que de veritat preocupen avui els professionals de la
llengua.

Tercera quest16 plantejada, no menys decisiva i tan oberta coi.. les altres dues o
mes: la normativa gramatical avui existent, en quina referencia s'ha de basar, exac-
tament? La resposta de Sola, tal com la formulava en la primera vers16, de 1993, de
la dita «Introduccio», es una proposta de minims pura i dura, una soluc16 que, com
ell mateix afirmava, fora la mes -segura>> i tambe la mes ,Iicita-: per ,gramitica
normativa» s'hauria d'entendre, exclusivament, tot allo que conte la 7a edicio, de
1933, de la Gramdtica fabriana de 1918, junt amb el que sobre questions considera-
bles gramaticals pugui trobar-se en alguns articles del DGLC. Deixant de banda,
doncs, la resta del que va deixar escrit Fabra, que no sempre es monolitic i que so-
vint es volgudament ambigu (per defecte de la seva virtut), i rebut ant Lambe, es
clar, tota 1'exegesi que sabem, que a sobre resulta menys coherent. Remarquem,
tanmateix, que a resultes d'una addenda de la 2a edicio de referencia fent-se resso
del fet que l'al•ludida -Gramatica de l'Institut> mai no ha estat, formalment, tal, be
podria semblar que la proposta de minims solaniana encara ha quedat mes mini-
mitzada, potser fregant asimpt6ticament el zero absolut: la hipotesi, si mes no,
mereixeria ser considerada amb atencio.

Si els setze capitols del Ilibre s'adequen al proposit fonamental de drecar una
llista d'urgencies (per be que no es tracta en absolut de limitar-se a ficar el dit a la
nafra, sing d'indicar amb un exquisit coneixement de causa per on hauria d'anar el
bisturi), la -Introclucc16,, s'esforca de reconduir aquest proposit, a traves d'una
autocritica de l'inevitable individualisme de la metodologia de I'autor, a fer veure
la necessitat de l'alternativa de la -descripc16 exhaustiva de la llengua» abans apun-
tada. Una autocritica a la qua] cal prestar molta atencio, perque s'hi manifesta el
Sola mes lucid, diriem que, per un exigent exercici de modestia, injustament lucid:
per exemple, en les considerations al voltant de la maxima que -la intuici6 no sem-
pre es bona consellera>', o tambe en les reflexions sobre el caracter -relatiu i mo-
bil), de la nocio de solecisme. I una alternativa realment ambiciosa, que I'autor vol-
dria creure factible, basada en 1'establiment d'un corpus oral de proporcions
semblants a les del de la Ilengua escrita de 1'IEC, que particularment hauria de faci-
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litar una coneixenca de primera ma de la distancia existent entre els grans dialectes,

i concretada en la creacio d'un equip de linguistes en que estiguessin convenient-

ment representats dialectolegs, generalistes i romanistes.

Sintaxi normativa: estat de la questio se cenyeix, amb precisio, al seu titol: sin-

tesi informativa i critica d'una gran amplitud i actualitat, hauria de convertir-se en

referencia obligada cant per als qui en subscriuen els plantejaments com per als qui

puguin no compartir-los. Fern vots perque aixi sia.

SEBASTIA BONET


