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italiana (aiub inclusib del sard i del reto-romanic), per B. Migliorini ; Litera-
tura italiana fins al Renaixement, per C. Foligno (rubricat despres Pre-Renai-
xement i redactat per W. Ll. Bullock) ; Humanisme i Renaixement, per A. Un-
garo ; Segles xviu i xix, per E. R. P. Vincent. - Frances i Provencal : Filo-
logia romanica, provencal, Frances, per A. Ewert ; Literatura francesa medieval,
per C. I. Wilson (despres per E. A. Francis) ; Segle xvi, per H. W. Lawton
Segle xvii, per K. T. Butler ; Segle xvIii, per H. Bibas ; Periode romantic,
per M. E. I. Robertson (despres per L. W. Tancock, despres per R. Niklaus)
Segle xix (post-romantic) i actual, per G. T. Clapton (despres per L. W. Tancock,
despres per R. Niklaus) ; Estudis provencals, per H. J. Chaytor. - Estudis his-
panics : Estudis catalans, per Ig. Gonzalez-Llubera ; Filologia espanyola, per
Ig. Gonzalez-Llubera ; Literatura medieval espanyola, per Ig. Gonzalez-Llubera
Literatura classica i moderna espanyola, per W. C. Atkinson ; Estudis portu-
guesos, per A. A. ,Rodrigues ; Base, per R. Gallop (despres per W. J. Entwistle).

- Estudis ronilanesos, per W. J. Entwistle.
No cal aci insistir sobre 1'excellencia i el bon sentit critic d'aquests diver-

sos butlletins bibliografics annals, ni tampoc sobre la utilitat dels indcxs amb
que cada volum es clou. Quant a la seva estructuracio, no enm sembla massa
encertada, des d'un punt de vista estrictament cientffic, la inclusib dins de
l'italia dels estudis dedicats al sard i al reto-romanic. Es aixf mateix discu-
tible, i es presta a confusions, el fet d'agrupar en un sol apartat la bibliografia
lingiiistica romanica general amb la francesa i la provencal. D'altra banda, la
formacib de grups de capitols amb un criteri preponderantment geografic no
sembla massa defensable en una obra de caracter linguistic. Respecte a aixo
no sabria deixar de cridar l'atencib sobre I'estructuracib de la bibliografia
romanica de la ZRPIt publicada darrerament sota la direccio del Prof. Alwin
Kuhn.2

R.A.1S.

Sintaxis historica de la lenguaa latina, por M. BASSOLS DE CUMENT. Tomo I :
Introducci6n, Geruero, Nzimero, Casos. Tomo II, 1 : Las fornlas personales

del verbo. Barcelona, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1945-1948.
xxx+512 pags. ; xxxii+668 pags.

L'empresa del Sr. Bassols de Climent, professor de la Universitat de Bar-
celona, es veritablement ambiciosa en els dominis de la filologia classica. Chic
toms - els dos primers dividits cada un en dues parts - formaran el corpus de
la seva sintaxi historica del Ilati, una de les mes extenses que fins ara s'hagin
intentat. Veus aci l'esquema total de l'obra : I. Les categories nominals : i. In-
troduccib, genre, nombre i cas ; 2. Adjectius, pronoms, adverbis. II. Les cate-
gories verbals : i. Les formes personals del verb ; z. Les formes nominals del
verb. III. L'oracib simple. IV. L'oracib complexa. V. Estilfstica. D'aquestes
set parts ban sortit fins ara la 1, ,1 (1945) i la II, 1 (1948). Potser fins al moment
de redactar aquest dltim volum, objecte del present comentari, no s'havia adonat
el Prof. Bassols de la importancia que revesteix una obra de tal condici6 tant
per als filolegs en general com per als romanistes. Si 1'exposici6 del genere, del
nombre i del cas servia, mes aviat, de.punt de partida per a registrar una serie

Cf. ]a recensio anterior.
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de suggerencies i connexions amb les llengiies romaniques, l'estudi de les formes
personals del verb es ja una base per a formar-se una Clara visio de conjunt
sobre l'evolucio de la sintaxi en aquestes lleitgiies.

El primer volum, en efecte, es limita quasi exclusivament a 1'6rbita lin-
giifstica de l'indoeuropeu i de les seves llengYes derivades, en primer Iloc, es clar,
del llati. Les allusions a les llengiies sortides del desenvolupament del llati
vulgar son escasses : no es pot, naturalment, fer cas omfs, en una obra d'aques-
tes proporcions, de tantes relacions i consegiiencies que no son, en definitiva,
sing un resultat de la vitalitat de la llengua llatina o una prova de tants de
factors logics o psiquics que el Sr. Bassols exposa minuciosament en la intro-
duccio. La terminologia, la definicio, 1'origen, la signifiicanca i els usos dels
generes, dels nombres i dels casos ofereixen en aquestes pagincs un examen
profund, no rarament exhaustiu, garantit per una solida base bibliografica : els
romanistes hi trobaran molts de punts de referencia. Un cert nombre ('ells hi
estan subratllats : per exemple, el dual castella los padres (pag. 87), propi tambe
del catala, coincident anib el Ilati padres. L'estudi de la funcio i de la successive
reduccio de les formes casuals, fins a l'hegemonia de 1'acusatiu (pa-. 131), pre-
senta encara tin interes major. Quant al mateix acusatiu, convindria, desprCs
d'explicar la seva incorrecta etimologia deguda als gramatics llatins, aconsellar
el nom de causatiu que caldria dollar a aquest cas. Contrastant amb la rapida
extincio del vocatiu, el catala mante la forma estereotipada del pronom i tftol
de cortesia En, derivada del vocatiu dornine (pag. 123). El genitiu partitiu
(o millor ((del tot))), per contra, gaudeix en catala, coin en frances, d'una extensio
similar a la del llatf. Fora cscaient, a tal proposit, de recordar certes fora tis
populars de genitiu regit per tin adverbi de temps o de floe, probablenient exclu-
sives del catala, coin niai de la uida o enlloc del moo, tan de prop relacionadcs
ainb la doble expressio d'Apuleu, Flor. 16: ubique gcntium semnper anuoruni
(pag. 223), i altres ('analogues ja existents en el Ilati arcaic. \otem que I'iis
del genitiu equivalent a nn adjectiu en el gir odor suauitatis, degut a inf'.uencic;
semftiques, no procedeix directainent de Tertullia (pag. 263), sin() que sovinteja
a la Vulgata (per ex., Eccli. 25,8; 39,18). Les poques tares, en fi, que pogues-
sin afinar en aquest volum els mes exigents serien d'un interes secundari ; ICs
ainpliacions en vista als estudis dels romanistes, ifacilment abastables. No
dubtem que el nostre excellent gramatic Ilati ho resoldra en iota segona ediciu.

Aixf ho deixa endevinar, com deiem, I'estructura cientifica del segon volum,
consagrat a les formes personals del verb. L'integren tres parts : les veus del
verb, els temps, els modes. L'examen, escrupol()s, de cada una d'elles es
remunta, logicament, a les respectives representacions en el verb indoeuropcu
i segueix les distributions en les principals names sorgides del tronc linguistic
comu, en manera especial, en el sanscrit, el grec i el llatf. Qui cone-iii eh
procediments docents i la vasta preparaci6 crftica del Prof. Bassols no s'estra-
nyara del rigor, de la claredat i de la densitat d'aquest volum, que no dubtariem
a jutjar com a sensacional. L'exposicio de la conjugacio llatina, des de les trey
conjugations de l'indoeuropeu procedents cadasctuta d'una ref i corresponents
.IS temes temporals de present, aorist i perfet, fins a la formacio harmonica
i sistematica del paradignia llati, i des de la successiva transformacio dels aspec-
tes verbals en simples idees temporals abstraetes, es desenvolupa davant dell
nostres ulls amb el ritme d'una acci6 poematica, regida per les formes aorfsti-
ques, clau d'innombrables fenontens morfologics i sintactics, malgrat I'extinci6
de 1'aorist coin a tal en la conjugacio llatina. 'El Sr. Bassols assenyala la prio-
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ritat de les veus activa i initjana en el primitiu indoeuropeu i la lenta evoluciu
que va dollar hoc a la creacio de la veu passiva. No s'acontenta de recordar, en
questions debatudes, les diverses teories existents : molt sovint s'apressa a
donar punts de vista personals, i obte aleshores positius resultats i desvetlla
perspectives dignes d'atencio. rCerts capitols, corn cl dedicat a les expressions
i girs de caracter prohibitiu (pags. 579 ss.), tenen un veritable ends. Alguna
de les exposicions, en canvi, cone la de l'essencia i el caracter del mode injuntiu,
resten potser una mica boiroses per als no iniciats i necessiten la maxima reflexio.
Toques vegades ens podra assaltar un gest cl'incredulitat, com en el fet arriscat
d'acudir a un nom propi per a determinar la formacio caracteristica de la segona
persona del singular de 1'imperatiu (pag. 400) : ja se sap que la pretesa signi-
ficanca dels noms propis (basti recordar 1'etimologia d'f:di.p) es fruit gairebe
sempre d'etimologies populars, nomes estimables per llur coatis anecdotic.

El relleu que, amb plausible encert, ha donat el Sr. Bassols als fenomens
sintactics visiblcs en el romans, duplica la valua d'a quest volum. D'aquesta
g-uisa hom pot apreciar en les sexes linics generals, gravies als elements fornits
per la graniatica comparada, l'evolucio de cada una de les formes personals
del verb des do la llengua indoeuropea fins al naixement i prods de les llengues
derivades de la ref unica i, coos encara, de les derivades de ]a brane'a Ilatina ;
i ainb el desenrotllaunent de les formes, 1'Intima historia deli uses i aplicacions,
afinitats i discrepancies. Atenyen aixi aquestes pagines l'essencia de ]a sintaxi.
No desconeix 1'autor quc aquest aspecte del sell treball sera el mes discutit, i
confessa, planerament, que es el que li ha procurat les dificultats mes serioses
a causa de 1'escassa bibliografia de qu< disposem per a fer-nos una idea de
conjunt sobre I'evolucio de la sintaxi en is llengues romaniques. Amb tot, no
deixa el Sr. Bassols, encara que incidental rent, d'emetre roves teories i d'asse-
nyalar curioses rectificacions en certs conceptes de la gramitica tradicional o
de l' Academia Espaflola : aixi es inquestionable que l'imperfet de subjuntiu
no serveix solament per a formular desigs irrealitzables (pag. 497) o que cl
futur simple no sempre expressa una aceio no terminada en I'avenir (pa,-. 286).

Nomes 1'fndex d'autors romanics esmentats en aquesta obra palesa a bas-
tament les sexes directrius. I,'absoluta majoria a favor del MMio Cid i dC
Cervantes queda justificada atenent el nombre de lectors que han de servir-se'n.
No Bens menys, i per aquesta mateixa Tao, fora fitil d'acudir rues soviet a les
caracterfstiques del catala i als testimonis de ]a seva literatura : les referencies
a la llengua catalana no arribaran a una dotzena ; les cites d'autors catalans
es redueixen a Bernat Metge (vuit cites) i a Verdaguer (una vita). En mes
d'una ocasio hauria estat Iluminosa la correlacio, sense que aquesta arribes
a augmentar excessivament la grandaria, ja considerable, del volum. Creiem
escaient, a proposit, de recollir algunes observacions ordenades segons les parts
del llibre.

a) VEus DEL VERB. El reforcament del complement directe nritlancant la
preposicio a en tractar-sc de noms de persona, ciutat o animal, caracterfstica
del castella (pag. 37), no es estrany, en casos especials, al catala. Cf. EIxn1E-
NLs, Teri del Crestid, cap. 674 (= Contcs i faules, ed. Al. OLIVAR, pag. 65)
.havia menacat a luort a quatre jovens eavallersr. Tambe I'us dels verbs
intransitius en Ilur forma reflexiva, poe raonable en aparenca, sovinteja en
catala ; expressions com Ws-te'n, asseieu-vos, corresponents als girs llatins
decadents uade tibi, sedete uobis, son indubtablement •generalitzacions del datiu
etic classic en el llenguatge colloquial (pag. 54). Una construccio audas de
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verb reflexiu amb complement acusatiu es pot veure en JOANOT MARTORELL,
Tirant to Blanch (ed. J. Al. DE ^CAPDEVILA, I, 65) : aDespulla's les sues robes),
i poc despres : a Aixi com io em despulle aquestes vestidures realsm. Quant a
Pus impersonal d'habere 82), cal recordar, vora els airs espanyol hay
( < ha y) i frances it y a (< it i a < i a .o a i), la forma catalana hi ha. - Pro-
blematic es l'origen de la locucio diu que, frequent en el catala antic i en el
modern. Cf. EIXIMENIS, Dotze del Crestia, cap. 431 ( = Contes i faules, pagi-
na 87) : Diu aquf que many que lo coc de la reina fos tantost penjat.. Horn
podria relacionar-la amb l'us impersonal del verb inquit (pag. 96), i aleshores
es tractaria d'una mera coincidencia ; o be, considerar-la corn a supervivencia
de dicitur, corn Hanssen suposava de la forma espanyola diz que ; pero tal
vegada podria explicar-se, el mateix que aquesta, com a continuacio de la
forma activa dicit, frequent en el llatf medieval cons a equivalent de dicitur

(Pag• 144).
b) TEMPS I MODES. No cal dir que 1'u.; de certes formes temporals, corn

cl present historic (pag. 200), l'infperfet de cortesia (pag. 231) o el futur volititt
(pag. 293), yes valid en catala, com en les altres llengues romaniques. Ws cu-
riosa es en el catala del Renaixcntent la construccio, que encara mante l'italia,
de la protasi en futur en les oracions condicionals (pag. 219). Un -capitol esta
dedicat a la transicio dels temps d'indicatiu a les ]longues romaniques (pans. 381-
387). Fora oci6s observar que el futur simple i el mode condicional son forma-
cions perifrastiques (sabre el model amare habco i amare habebani, pags. 304 ss.),
visibles sobretot en els textos medievals. Cf. EIXIMI;NIS, Teri del Crestia,
cap. 672 (= Contes i faules, pag. 141) : antenjar-li-han vermes la cara, e els
diables portar-se-n'han sa animas. Bellantent explicada esta la perffrasi ire

lieretada per les llengiies romaniques, fins a laamb infinitiu (pags. 314-317),
seva estilitzacio, encara que en accepcions distintes, en el frances (it va mourir
'nforira', el reto-romanic (veng a vegnir lanire') i en el catala, on ha passat
a esser la forma mes usual del preterit perfet (tipus vaig anar). Notem, encara,
que el subjuntiu desideratiu reforcat amb la particula 0 Si (pag. 469), no rar
en els poetes des de Virgili, encara que absent del llatf arcaic i del classic,
va gaudir i gaudeix encara en catala d'una ampla acceptacio. Cf. GUERAU DE
I IOST, Somnis, IX, 14-15 : aoh si am]) una clegia / poguessis to urateix eternit-
zar-te ! s

Acompanyen els dos volums que comentcnf uns indexs copiosos de paraul(7s
i d'autors classics ; al mes recent s'hi han afegit encara, plausiblement, uns
indexs de conceptes i d'escriptors romanics. La presentacio es atraient, flies
aviat escasses les faltes d'impremta o les negligencies (entre aquestes, en una
cita de la pag. 97'* diu apagina)o per versicle). Es tracta, en suma, d'una obra
madurada en molts anys de treball, imprescindible per als filolegs en general.

Miquel Dora

PIERRE GROUI.T : La formation des langues ronrancs . Tournai-Paris , Casterman,

1947. 225 pags. (Collection rLovaniumn).

El Prof. Pierre Groult, de la Universitat de Lovaina, ha publicat, dins la
colleccio de •cultura general iLovaniuut*, un volunt dedicat a ]a formacio de
les llengues romaniques. El sell tftol recorda cl de dues conegudes obres
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