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relacions de Portugal amb la direcci6 de 1'Atlas Linguistic de la Peninsula Ibe-

rica que dirigia, a Madrid, el Sr. Navarro Tomas.
Felicitem el Prof. Bolen pel seu coratge, i li desitgem perseverancia en els

seus treballs de filologia portuguesa.
A.-M. B. i M.

ToniAs NAVARRO : Manual de entonaci6n espanola. New York, Hispanic Institute

in the United States, 1944. 306 pags. (.Biblioteca del estudiante*, Manuales.)

- Estudios de fonologfa espanola. Syracuse (N. Y.), Syracuse University :

Centro de Estudios Hispanicos, 1946. 220 pags. - Manual de pronunciaci6n

espanola. Cuarta edicion corregida y aumentada. New York, Hafner Publi-

shing Company Inc., [s. a.]. 326 ph-s.

1. - L'entonacio del castella comptava fins ara amb alguns treballs mono-

grafics, i amb una visio de conjunt, per cert molt acurada, en el Manual de pro-

nunciaci6n espanola del mateix Sr. Navarro (pags. 209-235 de la quanta ediciG).

Aquesta visio de conjunt, considerablement augmentada amb nous materials

i rigorosament estructurada segons un pla complet i precis, s'ha convertit dar-

rerament en el magnific Manual que ara comentem.

L'entonacio es un dels aspectes m6s intims i que demostren una major per-

sonalitat de l'idioma. Aixb i el fet de constituir un dels factors mes importants

de l'accent de qualsevol llengua, ha fet que molts investigadors de les ciencies

fonetiques anessin orientant Ilur camp de treball cap a lestudi del to, fins a per-

metre que horn parli avui de la tonetica corn d'una de les parts mes interessants

de la fonetica. Altrament, la mateixa natura fntima de 1'entonaci6 fa especial-
ment dificil la tasca d'atansar-s'hi i fer-ne objecte d'estudi des d'un punt de
vista cientffic. Afegim-hi in relaci6 que horn ha establert de seguida entre l'en-
tonaci6 i alguns aspectes psicoldgics i estilistics -relaci6 que es ben evident-,
i tindrem explicades ]es complexitats i les diferencies d'apreciaci6 que presenten
les investigacions sobre el to. Perque el mes diffcil en tonetica no es pas ls•
materialitat del procediment emprat per a registrar les corbes tonals, coca facil
per l'utillatge amb que compta la fonetiea experimental, lino la manca dunes
normes concretes, d'una metodologia, en una paraula, que orienti sobre la
interpretaci6 dels resultats que proporciona 1'examen instrumental. Degut a
aquesta incertesa, han d'esser frequents, en el llibre que comentem, expressions
de dubte (c... el tono mas alto parece corresponder al andaluza, pag. 36 ; a A juz.
gar por estos datos...*, pag. 32 '; (... rigen sol.re este panto al parecer normas
semejantes...s, pag. 64 ; aEl intervalo... parece ser en ingles menor...i, pag. 65 ;

... ]a pregunta absoluta ofrece al parecer la misma forma mel6dica...,, pag. 144,
etcetera), especialment quan s'estableixen comparacions entre comportaments
tonals de llengiies o parla"rs diferents, comparacions que resulten de gran inte-
res i que esperem veure confirmades plenament un dia. Aixf mateix, en algun
floc, Lautor recorda que resten grans ilacunes sense treballar, en el camp de
1'entonaci6 ; per exemple : aSe necesita evidentemente ampliar y precisar la
informacion concerniente a esta materia. En su dia sera posible advertir asi-
mismo las influencias a que estos hechos deben obedecer* (pag. 37).

L'autor maneja un gran nombre d'exemples que l'ajuden a fixar els con-
ceptes d'entonaci6. Gairebe tots aquests exemples pertanyen a la llengua co-
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muna, i a la seva varietat literaria (pag. ii). I,lastima que no s'hagin pogut

recollir sistelnaticament tipus tonals del parlar corrent i dialectal, corn ja

lamenta el propi autor (pags. 253, 256). Amb tot, aquest ha aconseguit de sis-
tematitzar el camp tonal del castella d'una manera ben satisfactoria, i tot el que

es faci en altres dimensions tindra un excellent punt de referencia en aquest
Ma nual.

I,'estructura del Ilibre es la segiient : i) Introduccio, d'orientaci6 sobre el

Ilibre, bibliografia de 1'entonaci6, etc. ; 2) Oibservacions generals, que conte-

nen unes nocions sobre to, camp d'entonacio, unitat melodica, etc. ; 3)^ Ento-
nacio enunciativa, on son estudiats tots els matisos tonals de 1'enuneiaci6
(asseveracions, enumeracions, formes tonals dels complements i de diferents
locucions, de la coordinacio, de la subordinaci6, etc.) ; 4) Entonaci6 interro-
ativa, on horn distingeix deu tipus de preguntes, i, dames, altres formes

interrogatives (parentesi interrogatiu, el vocatiu en la interrogacio, etc.)
,j) Entonacio volitiva, dedicada a la classi.ficaciu i estudi de les varietats tonals
corresponents a manaments, recomanacions, exhortacions, precs, supliques,
peticions, etc. ; 6) Entonacio emocioual, que estudia la projeccio, al camp'
tonal, de les modificaeions emotives, partiait de la Inodulaci6 circumllexa, formes
emfatiques, afectades, exclamatives, etc.

Cs molt important la darrera part, dedicada a exercicis (recordem que el
llibre es un manual, publicat en una colleccio anomenada •Biblioteca del estu-
dianten), on troben aplicacio practica els principis exposats a les parts que pre-
ccdeix^n.

No vacillem a afirmar que aquesta obra, que ve a emprendre amb decisi6
1'estudi d'un camp tan interessant corn 6s el de 1'entonaci6, ^s una fita capital
en els studis de fonetica castellana, i que obrira el camf a treballs monografics
que descendeixin als parlars corrc'nts i dialectals, on, en definitiva, radica 1'expli-
caci6 darrera de molts fets de llengua.

II. - Els linguistes de 1'anomenat Cercle Lingiifstic de Praga han anat
elaborant un coneepte de fonologia (que molts adjectiven nova fonologia, neue
l'honologie, per oposicio a m6s d'un significat que, segons els autors, tenia fins
ara aquest mot), que, en realitat, fou iniciat pal filoleg Baudoin de Courtenay,
1'any 1894, en que usa el mot fonema amb el nou sentit. Aquest consisteix a
considerar el foneina corn a abstraccio del so redult a unitat no sols fonetica,
sing tamb6 intencional. Aquesta interpretaci6 permet de distingir perfecta-
ment el so (realitat fonetica concreta de cada pronunciacio) i el fonema (allo que
6s essencial, les caracteristiques sense les quals es confondrien uns i altres sons).
Aixi, per exemple, les diferents varietats de e en castella, degudes finicament
al contacte amb els sons veins, no sortiran del camp de la fonetica (cast. pelo,
aceitP, etc.), mentre que les dues classes fonamentals d'e del catala correspon-
dran ja a dues unitats fonologiques diferents, perque amb elles s'afecta el camp
intencional i semantic dels mots (cat. deu, deu).

La fonologia ha obert, corn 6s natural, nous horitzons a la cicncia, i, sense
que la fonetica hagi de veure disminuida la seva importancia, 6s evident que
molts fets que abans haurfem classificat simplement d'ordre fonetic, ara admeten
una projeccio a la dimensi6 semantica, que els enquadra plenament en la fono-
logia. Aixd ha fet el Sr. Navarro, que en el llibre que comentem ha refos
alguns treballs publicats anteriorment, pero examinant ara llur contingut des
del punt de vista de la fonologia (vegeu, per exemple, els capitols Acentuaci6n
c inacerituaci6n, pags. 67-71 ; El acento castellano , pags. 108-153). La Fonologia
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del Sr. Navarro es, doncs, un conjunt d'estudis monografics, presentats organi-
cament per la subordinaci6 a l'aspeete fonologic de que han estat objecte per
1'autor.

Dues parts formen els estudis d'aquest llibre : la primera, anomenada Uni-
dades fonol6gicas, i la segona Fonologia literaria. En la primera, despres
d'unes generalitats sobre la separaci6 de camps entre fonetica i fonologia (pagi-
nes 7-14), l'autor estudia l'escala de frequencia dels fonemes espanyols, dada
molt important per a arribar a una caracteritzaci6 de la llengua, i de la qual
sols direm que els fonemes que constitueixen els primers grups de l'escala son
generalment vocals o consonants sonores, cosa que determina la fesomia lingiiis-
tica del castella 1 (gags. 15-30). A continuacio, l'autor tracta de les vocals cas-
tellanes, en comparaci6 amb les de les restants llengiies peninsulars, fins i tot el
base (gags. 31;45). Ascendint en la jerarquia fonolbgica, estudia el Sr. Navarro
tipus sillabics (gags. 46-53), tipus iexics (gags. 54-6o), i fins el ,paper .de la quan-
titat, que, si be no actua sobre la significacio de les paraules i, per tant, no
sembla que hagi de formar part d'un estudi global fonologic, es indubtable que
6s tin factor decisiu per a la constituci6 fonologica de la llengua (pags. 61-66).
Tractant d'accentuaci6 i inaccentuaci6, es presenten parells de mots en oposi-
cio, coca que es habitual en la fonologia, que distingeix p-ecisament els mots
que s'oposen pel significat o contingut semantic (ira/ira, limite/limite/limited,
etcetera) 2 (pags. 67-71). Estudia igualment 1'autor els grups d'intensitat (pa-
gines 72-76) i els grups d'entonaci6 (,pags. 77-101) (on detalla les fragmentations
dels grups fonics, en relaci6 amb altres llengues), per a arribar a la fonologia
de l'oraci6 (pags. 102-107). Clou la primera part l'estudi sobre l'accent castella,
text ref6s, amb notables ampliacions, del treball, prou conegut, que l'autor
havia publicat 1'any 1935 3 (fags. 108-153).

La segona part de ]a Fonologia que conlentenl is hem dit que es la Fono-
logia literaria. S'estudien, aqui, els fonemes del Cantor de Mio Cid (pags. 157-
167), altres textos literaris, des de Berceo als contemporanis (pags. 165-177),
poemes de Ruben Dario (pags. 178-202), i la prosa de Gabriel Miro (pags. 203-210).
En aquests estudis es tracta de fonologia des de tots els punts de vista estudiats
a la primera part (escala de frequencia de fonemes, tipus sillabics, tipus iexics,
fonologia de 1'entonaci6, etc.).

Acabem afirmant que, si be el Sr. Navarro no ha escrit, encara, la fonologia
espanyola que ens permetem esperar Well un dia (recoidem que ara ens presenta
uns Estudios de Fonologia espanooa), aquesta obra es importantissima en el nou
camp i caldra tenir-la en compte per a qualsevol treball que s'ocupi de questions
de fonCtica en relaci6 amb els aspectes semantics dels sons, dels mots i de l'oracio.

III. - El Manual de pronunciaci6n espanola, esdevingut de seguida el text

I. Els grups de 1'escala de frequencia de fonemes son els seguents : I.r grup :
a, e, o, s ; 2?' grup : n, r, 1, d, t, i ; 3.r grup : k (c, q), m, p, b, z, It, g ; 4.t grup :
rr, f, j, 11, y, n, ch i els diftongs i triftongs. El primer grup excedeix del quaranta
per cent del material fonetic de la llengua , el segon representa on vint per cent,
i els altres van descendint molt rapidament, com es pot veure per 1'abundancia de
fonemes dels dos darrers grups.

2. En fonologia es comparen oposicions que evidencien la funcio semAntica del
fonema : peso/beso, taro/carro, Pero/perro, etc. (pag. 9).

3. T. NAVARRo TOMAS, El acento castellano . Discurso leido en el acto de su
reception [en la Academia Espaiiolal. Contestation de Miguel Artigas y Ferrando
(Madrid 1935)• 6o pags•
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classic de fonetica castellana, que de 1918 a '1932 arriba a la quarta edici6, i que
fou traduit a llengiies foranes, acaba d'esser reeditat a Nova York, reproduint
fotograficament 1'alludida quarta edici6, sense altra modificaci6 que el peu d'im-
premta. Solament desitjarfem que un llibre tan titil per a 1'ensenyament de la
llengua trobes la difusi6 que neces6ita despres dels anys que han transcorregut

sense que hom el pogues adquirir.
A.-M. BADIA i MARGARIT

Contribuci0n at Diccionario Hisp(nico Etimol6gico, por VICENTE GARCIA D$

DIEGO. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1943. 212 Page.. (CRe-

vista de Filologia Espanola*, Anejo II.)

Aquest llibre, coin yes sabut, fou publicat 1'any 1923, i ara l'autor s'ha limitat

a donar-nos-en una nova edici6 que reprodueix simplement el text de la primera.

Recordem que en general fou molt ben acollit aquest diccionari, perque 6s real-

ment una aportaci6 ben important per al coneixement de la lexicografia de la

Peninsula ; no obstant, ara hauria calgut que, en decidir-se 1'autor a publicar-ne

una segona edici6, haagues recollit, si mes no, algunes observacions que hom feu

a la primera, com la de Spitzer, que es lamentava de la manca de comparaci6

entre els parlars ibero-romanics i els que pertanyen a la resta de la Roonania

(BDC, XI (1923), 128). Amb tot, saludem amb simpatia aquesta reedici6, que

posa una altra vegada a la ma de tohom un llibre molt util que estava exhaurit

des de feia alguns anys.

A.-M. B. i M.

Glosario de uoces cotinentadas en ediciones de textos cldsicos, por CARMEN FoN-

TEcHA. Madrid, [Instituto Antonio de Nebrija] (CSIC), 1941. VIII+412 PA-S.

(Publicaciones de la «Revista de Filologfa Espanola-s.)

Aquest Glosario fou concebut com una recopilaci6 de termer. de la llengua

classica que han estat objecte de comentaris per part dels moderns editors de

textos. No cal ponderar la utilitat d'un recull aixi, ja que es practicament im-

possible d'acudir a cada referencia, com ho 6s, igualment, d'haver de refiar-se de

la memdria. En canvi, amb la publicaci6 del Glosario, hom disposava d'un

index de mots que havien necessitat esser comentats (la qual cosa vol dir que

diferien dels que posseeix la llengua moderna), i, demes, d'una collecci6 dels

comentaris que havien suggerit als editors.

No obstant, no sabem per que, el criteri que presidi la selecci6 de mots

glossats 6s irregular : en general no es recullen els mots que apareixen en textos

posteriors al se-le xv11, Si be se'n troben d'alguns autors del segle xviii, i fins

i tot de dos - duc de Rivas i Espronceda - del xix. Per que no d'altres, tant

o mes classics de la llengua?
Sembla que, en fer aquesta edici6, hom s'hagi preocupat molt d'econo-

mitzar espai, de manera que fregiientment el Glosario ens pot servir d'index,

com hem dit, peril no de collecci6 de comentaris.

Es llastima que l'autora no hagi encapcalat el seu llibre amb una introduc-

ci6 en quie raones, no sol6, per que ha esti s el camp de treball a determinats
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