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JOAN MIRALLES: Un poble, on Ienips. Pr6leg de NICOLAU LLANERAS. Palma de Ma-

llorca, Ed. J. Mascaro Pasarius, 1974. 316 pags. (<Collecci6 Turmedan, 9).

Aquesta obra de Joan Miralles, Ilicenciat en Filologia Romanica per Barcelona
i professor universitari a Ciutat de Mallorca, es un Ilibre molt singular que ha tingut
un exit popular de lectura al poble mallorqui de Montuiri, que n'es el protagonista,'
1 ha aconseguit un cert resso a tot Mallorca, pero que, ara corn ara, ha passat desa-
percebut a les altres terres de Ilengua catalana.

El nucli basic del llibre son vint-i-una entrevistes amb gent anciana de Montuiri•
setze nadius i cinc que no en son naturals pero que hi han viscut molts d'anys; deu
dones i onze homes. Aquestes persones, en principi, eren d'edat molt avancada:
divuit d'elles nasqueren entre el 1871 i el 1890; de les tres restants, mes joves
(nades entre el 1898 i el 1902), una era el vicari de la parroquia en el periode 1925-
1937 i una altra el metge del poble. Les entrevistes, tingudes entre el 196'i i el 1972,'
foren preses en cinta magnetofonica, i Miralles, corn es normal, les ha sotmeses a un
proces de selecci6 i muntatge, pero ha transcrit fidelment les formes d'expressi6 dels
entrevistats, tot respectant-ne el 1exic i conservant les peculiaritats sintactiques de la
parla oral. Com ens diu a la Introduccid: <Primerament he seleccionat vint-i-un
interviuats del conjunt prou abundant, certament, de persones quc he interviuat en
relaci6 amb Montuiri, procurant triar aquelles mes interessants per la informacio
historico-etnologica que donen, o aquells mes suggestius des del punt de vista d'ex-
pressivitat i riquesa linguistica i psicologican.'

Mitjancant, doncs, una mena de breus memories orals, vint-i-una veus populars

individuals (mes la de 1'entrevistador-comentarista que les presenta i les suscita)

ens conten la historia personal de cadascu que cs alhora historia col•lectiva d'una comu-

nitat, Montuiri (un poble predominantment agricola, situat damunt un pujol del Pla

de Mallorca, amb 2.546 habitants l'any 1970), des de la Restauracio Borbunica fins

ara, a traves de records directes de fets viscuts. (Hi ha, a mes a mes, uns records

difuminats i Ilegendaris del passat anterior, transmesos per ]a tradicio oral). I la

forma en que s'expressen es inseparable de la informacio que ens comuniquen. No

es, doncs, ficcio; pero la diversitat de veus que ens conten aquesta historia - tinica

i multiple- amb el joc de coincidencies, discrepancies i complemental: ions que re-

sulta d'aquesta pluriperspectiva, fa que la puguem llegir amb el matcix placr estetic

que una nove}la. (I ja que esmentem ]a novella, es curios de constatar, per exemple,

com Na Matarina, que procedeix de les capes populars urbanes de Ciutat de Ma-

llorca que tenien contacte amb els senyors, tc una manera de contar molt diferent

de la dels altres ancians montuirers: es complau a detallar menudencies de vestits,

objectes i ornaments, com fan els personatges femenins narradors de les novelies de

MercP Rodoreda.)

Per als sociolegs i els historiadors, Un poble, un temps aporta un, informacio

de primera ma sobre la vida - miserrima fins no fa gaires anys - dels camperols
mallorquins: fam, supersticions i submissio a unes classes dirigents de propietaris
rurals (flanquejades per la clerecia, 1'exercit i les professions liberals) que detenien el
poder economic i politic en una illa que no havia conegut la revolucio industrial

1. Era Ilegit fins i tot eollectivament al pati de l'cscola a 1'hora de 1'esbarjo: un allot
llegia en veu alta per a tot un cercle de companys.

2. La segona data no es especificada en el llibre i Them demanada a l'autor , quc cns
i'ha aclarida.

3. Op. cit., pag. 14.
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burgesa. Informa sobre el caciquisme amb que aquestes classes dirigents dominaven
en el sistema politic bipartidista de la Restauracio, caciquisme que es trenca en
1'epoca de la Republica, quan representants illustrats de classes mes populars entren
en el joc politic i aconsegueixen diverses conquestes culturals i socials, que quedaren
interrompudes el 1936. (El 1936 es la data limit en les preguntes de tipus historic que
formula Miralles, les quals es refereixen nomes a aquest mitic abans de la guerra
que no han viscut la major part dels subdits actuals de l'estat que va sorgir del de-
senllac d'aquella guerra).

Quant a l'etnologia i al folklore, Miralles ha tingut molt d'interes a inquirir
sobre practiques d'eixarmadors i de bruixots, sobre supersticions, sobre el mal boci,
etcetera. Ha fet tambe preguntes referents als jots infantils, a les representations
teatrals i a tota mena d'espectacles i festes publiques. Consigna les reactions davant
I'aparicio dels nous invents mecanics: bicicletes, automobils, avions, cinematograf.

Per al linguista, aquests textos de gent vella de la ruralia mallorquina, generats
per unes persones que posseeixen una norma lingiifstica no gens influIda per cap
tipus de modalitat escrita de la llengua catalana i, en general, poc influida per la
llcngua forastera oficial, tenen un interes extraordinari. Hi trobara refranys, idiotis-
mes i frases fetes peculiars, onomatopeies, formes autoctones de la sintaxi catalana,
etcetera. Per exemple hi podra estudiar amb quins substantius hom usa a Mallorca
Particle provinent d'illum en hoc del provinent d'ipsum. 0 be, 1'6s, en el preterit
perfet d'indicatiu, de la forma simple i la forma perifrastica. Sobre aquesta darrera
questio, concretament, els textos orals d'Un poble, un temps presenten les dades se-
giients: a) el preterit perfet perifrastic es construeix a Montuiri amb les formes
auxiliars vaig, vares, va, varem, varcu i varen; `r b) en la primera persona del singular
no apareix mai la forma simple (que si que hem sentit, en canvi, a parlants valen-
cians); c) Ilevat de la primera persona del singular, els parlants montuirers fan scrvir
ensems la forma simple i la forma perifrastica, les quals poden coexistir dins una
mateixa frase. Aquesta darrera dada aportada pels parlants montuirers es important,
puix que ve a justificar l'us actual, en el catala literari, de tots dos tipus de perfet
mcsclats en un mateix text, caracteristica que sorpren l'estudios estranger. Gabriel
Ferrater opinava que els escriptors en llengua catalana que no fossin ni balears ni
valencians farien millor d'abstenir-se d'escriure la forma del preterit perfet sim-
ple, puix que creia que a dues formes coexistents en la parla (al Pais Valencia
i a les Balears) devien correspondre, segurament, dues funcions o significacions dife-
rents, les quals caldria dilucidar abans de decidir-se a escriure les formes simples.5

4. No hi hem sabut trobar cap exemple de segona persona del singular, pero suposem
que usen la forma vares - i no vas - puix que aixf ho postula el vareu que fan servir en
la segona del pural.

5. L'origen i 1'evoluci6 medieval, fins a adquirir el valor actual , d'aquesta forma peri-
frastica, caracteristica del verb catala, han estat dilucidats per GERMA COLON (vegeu Le par-
fait periphrastique catalan «va + in/initif., <<Actas do IX Congresso Internacional de Lingufs-
tica Romanican, I = «Boletim de Filologia» , XVIII (1959), 165-176). - Un altre problema
es el de saber concretament a quins ]lots de l'Area lingiifstica catalana hom continua usant la
forma del perfet simple, i si hi concorre o no la forma perifrastica . Sobre aquesta questio, els
escrits de filalegs i gramatics presenten generalitzacions i divergencies . Aixf, Germa Colon,
en Particle citat, generalitza dient que el preterit perfet ha desaparegut del catala parlat:
«Ajoutons qu'en catalan aussi bien qu'en francais et dans beaucoup d'autres langues ( sauf en
espagnol et en portuguais ) la forme du passe simple a disparu de la langue parlee. C'est un
phenom6ne qu'on peut situer A 1'epoque de la decadence des lettres catalanes du xvie au xtxe
si8cle». Badia, Moll i Enric Valor per contra, fan referencia a ]a conservacib del preterit perfet
en algunes de les terres catalanes; aquestes refer6ncies no coincideixen del tot, pero contras-
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Tot rellegint Un poble, un temps amb l'atenci6 fixa en 1'6s de les dues formes de
preterit perfet, no hi hem distingit cap diferencia de significaci6, com si hi hagu6s
tan sols una opci6 estilistica entre dues possibilitats formals equivalents significativa-
ment.6 Referent encara a una altra giiesti6 del llenguatge, hom observa en els parla-
ments d'Un poble, un temps una concurrencia de les formes aquest i aqueix, empra-
des tambe com a equivalents pels montuirers.'

tant-les i prcnent, per a cada zona, la declaraci6 de l'estudi6s quo n'cs natiu, podem arribar
a escatir la questi6. Als tres manuals de ]a serie La lengua de las Baleares, Moll, mcnorquf
arrelat a Mallorca, ens concreta ]a situaci6 a les Balears: <<El pretcrito indefinido pcrifrastico
es de use general en todas las Baleares. En Mallorca se usa tambicn ]a forma simple excepto
en la primera persona do singular. En Ibiza y en la lengua literaria se usan fntegras ]as dos
formas: la simple y la perifrasticas (La lengua de las Baleares enseitada a las personas de
habla castellana, Palma de Mallorca 1973, pag. 104). Moll expressa aixo matrix on altres
termcs a La lengua de las Baleares. I (Palma de Mallorca 1971), 46, i a La lengua de las
Baleares. II (Palma de Mallorca 1972), 92 i 98, pero diu, on aquests dos llibres quc 1'excepci6
de 1'6s del preterit perfet simple a Mallorca es la primera persona, i es descuida d'especificar
que es names ]a primera persona del singular. Enric Valor, natural de Castalla (l'Alcoia),
especifica a quines comarques del Pais Valencia 6s emprat: «Modernament, la forma peri-
/rdstica ha anat adquirint major vitalitat i domini i ha arribat a desplacar el perfet simple on
quasi tot el territori de la nostra ]lengua, puix de la parlada ha desaparegut on el Rosse116,
a tot el Principat de Catalunya, on la major part del Pais Valencia i quasi per complet on les
Balears, excepci6 feta de l'illa d'Eivissa. On s'ha conservat es a Valencia capital, en la zona
central del Pais Valencia i en el camp d'Elx o extrem sud: Ilocs tots en els quals coexistcix
amb ]a forma perifrasticas (Millorem el llenguatge, Valencia 1971, pag. 80). Badia, barcelonf,
es, de tots tres, qui ens detalla menys la localitzaci6: <El perfecto perifrastico, que ya tiene su
difusi6n on catalan antiguo, se usa normalmente on la lengua moderna: con la excepci6n del
valenciano, y tambicn, aunque menos, del balear (quo mantienen el perfecto simple , coexis-
tiendo con el perifrastico), todo el resto del dominio lingufstico catalan sustituye el tiempo
simple per el perifrastico on el habla corriente (...) (Gramdtica catalana, I, Madrid 1962,
pag. 276). «Ni hay que decir quo la significaci6n de los dos perfectos es siempre identica<,
(ibid., 277). Les referencies a la conservaci6 del preterit perfet simple a les Balears quo ens
donen Valor i Badia no concorden amb el text de Moll que hem esmentat on primer terme.
Ens fa 1'efecte que Valor i Badia en dcuen parlar de segona ma basant-se -paradoxalment-
en un altre text de Moll, mes antic, que deia aixi: «La combinaci6n *vadeo + infinitivo forma
en catalan el pretcrito indefinido perifrastico, que on el lenguaje hablado ha sustituido al
pretcrito indefinido simple, determinando su desaparici6n on todos los dialectos excepto on
of valenciano, en el ibicenco y parcialmente en el mallorquin (...)» (Gramdtica hist6rica ca-
talana, Madrid 1952, pag. 335). L'expressi6 «parcialmente en el mallorqufn» cs ambigua i
es presta a 1'equfvoc; gracies al text del mateix Moll del 1973, transcrit mes amunt, sabem
que vol dir nomes que no es fa servir on la primera persona del singular; Badia i Valor
ho devien interpretar on el sentit de restricci6 de frequencia o restricci6 d'area d'us.

6. Vegeu, per exemple, un fragment d'Un poble, un temps, pags. 105-106, que correspon

a Maria Miralles i Ribas, en el qual hem subratllat els preterits perfets: <<Jo et puc dir que hi

vaig anar una vegada, de casada, i quedarem jo i Na Rossinyol a veure el Ram, i sa questi6

[sic; aixi es pronuncia popularment a Montuiri] cs que es carro mos va deixar i vaig venir

amb catorze reals nets. En el Ram hi havia unes casetetes i aixd. Noltros mos entretenguerem

un poc i es carreter mos va deixar i mos n'anarem de cap a Sa Punta, a Ses Enramades,

i vdrem veure un carreter i vdrem dir: "Quo anau a Montuiri?" i va dir diu "No!, a

Montuiri no! a Algaida! Si voleu que vos dugui fins a Algaida per ventura 'gafarem es

vostro carro" ...I com vdrem esser un poc antes d'arribar a Algaida Ii passarem davant,

perque menavem una bona bisti, li passarem davant a Algaida, despedirem es carreter i

escometerem un altre carreter i mos va dur aquf amb una bona aigo. Davallarem an Es
Pou Nou, i ben enredades totes dues, jo i Na Junaina Rossinyol; com vdrem esser a Ca's

"Ferrerico" trobarem sa mare de Na Rossinyol i mos ya sortir molt malament».

7. Per exemple, a ]a pag . 120, diu Maria Cloquell i Miralles: «He sentit contar qua
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Tanmateix, hem de fer un retret en l'aspecte linguistic . En la transcripci6 d'alguns
castellanismes lexics que diuen els entrevistats, no se'ns indica si els pronuncien a la
mallorquina, considerant-los mots normals de la ]lengua prdpia, o a Is castellana,
com a mots forasters, i restem doncs sense saber, per exemple, si hi pronuncien la
jota velar castellana o la jota palatal catalana, o si hi neutralitzen les vocals a i e
en posici6 Atona.s

Joan Miralles ha redactat una Introducci6 que ocupa quaranta-set pagines.
Hi tracta de la localitzaci6 i etimologia de Montuiri; de 1'evoluci6 demografica, la
producci6 econdmica, l'estructura agraria i les classes socials (per a aquestes dues
darreres questions, recorre a un estudi, inedit, d'Antlnia Mateu i Socias), comenta
1'aportaci6 a l'etnografia que represents el seu Ilibre; dedica un epfgraf a la cul-
tura local, on passa Ilista dels montulrers amb carrera, del segle passat i del
present, i d6na noticia dels mestres i de les escoles; intenta d'estendre's, a con-
tinuaci6, sobre psicologia social, i acaba amb ones notes sobre el llenguatge col-
loquial reflectit en els textos de les entrevistes. L'esforg que Miralles, filoleg roma-
nic, ha hagut de desplegar en aquesta introducci6, per tal d'abragar aspectes tan
diversos, es estimable, pero li ha resultat redactada en un estil mes aviat feixuc.
Potser la feina li hauria retut mes si hagues esmergat el seu esforg sobretot en el
comentari linguistic, que es la seva especialitat.

Miralles hi ha afegit (pags. 267-291) unes notes, molt nombroses, que suposen
un llarg treball de documentaci6, identificant i donant notfcies biografiques dels
personatges esmentats en les entrevistes (el lector curi6s hi pot trobar alguna perla,
com cs ara la noticia d'aquell eclesiastic, cofundador d'un orde religi6s, que redacts
una autobiografia titulada humorfsticament Vida y milagros escritos por el mismo
que los hizo), aixf com la localitzaci6 de molts toponims que hi s6n citats. Ajuda a
orientar el lector un pla del terme municipal, a ]a pig. 5, on figuren la major
part de les possessions montuIreres. Hi ha tambe un index de noms a les pags. 293-
307. Cal remarcar les fotografies, sovint molt illustratives, que s6n un bon complement
del text. (LlOstima que la fotografia multitudinOria de la pig. 27, ben segur la mes
interessant, hagi perdut nitidesa en el detail de cada rostre a causa de la reducci6
a les mides d'una pagina del llibre.)

En conclusi6: un Ilibre indispensable per a coneixer la realitat humana de
Mallorca. Interessant per als estudiosos de diverses branques humanfstiques (lin-
guistes, etnOgrafs, sociolegs, historiadors) i per al qui vulgui tenir una coneixenca
de com han estat i com han viscut fins ara la gent dels petits municipis rurals ma-
llorquins.

loan ALEGRET

CLEMENTE MAZZOTTA: II polimetro tardo trecentesco eli Giuoco d'Amorea di Giovanni

Gherardi da Prato. <<Studi e problemi di critica testuale> , IX (1974), 29-67.

11 Giuoco d'Amore a certo, dopo it Paradiso degli Alberti, it testo piu signifi-
cativo a per alcuni aspetti innovatore di Giovanni Gherardi da Prato. Pubblicato

a Xorrigo tenien un esclau i li va fer aqueixa font que hi ha i el feia tirar a una cini [sic,
en Iloc de sini] an aqueix allot, i hi va anar un de Felanitx i li va dir, com va veure aquest
allot qui rodava en aquesta cini, li va dir: "Ara el to comprade ", li va dir aqueix felanitxer*.

8. Ultra aixil , 1'autor no va poder corregir totes les galerades i hom observa en el Ilibre
qualque falta d'ortografia.
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