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C. Duarte insisteix a fer classifications toponimiques a partir ja sigui dels to-
ponims de mes facil interpretacio ( Montagut, la Lacuna, la Garriga), o be de les
interpretacions de Coromines , no sempre indiscutibles , corn es el cas de Besora
(= 'la vila del precipici ' en basc ) (pag. 62); Coromines creu que Besora ( ant. Bi-
saura ) equival al base Basauri < basa + uri-a 'la ville du precipice',8 pero hi veig
massy dificultats fonetiques per a 1'establiment d'una relacio automatica , sobretot
partint de la forma antiga Bisaura, molt ben documentada.

En Particle o apartat on tracta del mot coma dins la topon %mia catalana C. Duar-
te segueix un cop mes Coromines , sense esmentar-lo.9 Hauria pogut citar corn a
variant de coma la forma CAMBA > cama que apareix en el toponim Sant Pere Sa-
cama ( Olesa de Montserrat, Baix Llobregat ), citat antigament en ]a forma Camba
segons la documentacio publicada per Pere de Marca i Ramon d'Abadal, i en la
forma comuna cama, cameta ' de l'arada', veg . DCVB. Pero Coromines , que desco-
neix la documentacio antiga d'aquest toponim afirma que prove de la forma supo-
sada Sant Pere Sacalm , es a dir de IPSA CALMIS (' la meseta').10

No voldria desanimar l'autor , que ens anuncia un altre llibre, fet en collaboracio
-Sintesi d 'historia de la llengua catalana-, pero desitjaria de veure - hi una major
aportacio personal i un millor tractament critic del material que utilitzi.

Josep MORAN I OCERINJAUREGUI

FRANCESC VALLVERDU, El let linguistic com a let social. Barcelona, Editions 62,
1973. 149 pags.

El present Ilibret preten d'esscr una presentacio sistematica de la problema-
tica general que ha d'acarar tota aproximacio sociologica a l'estudi del Ilenguatge,
mena d'aproximacio que ja havia estat encetada per l'autor en els anteriors L'escrip-
tor catala i el problema de la llengua (Barcelona 1968) i Dues llengues: dues fun-
cions? (Barcelona 1970). Cal reconeixer a Vallverd-d el merit -indubtable en
aquests temps i en aquestes latituds- d 'haver arribat a interessar - se per aquestes
questions des de la problematica linguistica concreta en que es troba immergit de
bell antuvi 1'home de lletres catala -i tambe, no cal dir-ho, el ciutada ras i curt-,
i no per la mera pruIja de divulgar entre nosaltres una cie'ncia que ara es porta
-caldria estudiar algun dia la manipulacio del mercat de les ciencies socials i el
segrest de l'esperit efectuats mitjancant la promocio industrial de les modes cul-

8. JOAN COROMINES, Estudis de Toponimia Catalana, I, pag. 85.

9. Veg. CoROMINES, Alguns termes topografics, dins Lleures i converses d'un filoleg
( Barcelona 1971), pags. 34-35.

10. JOAN COROMINES, Topica Hesperica, I, 275. Coromines encara insisteix en aquesta
interpretacio , sense tenir en compte ]a veritable documentacio antiga , al seu Diccionari
etimologic i complementari de la llengua catalana, II, s.v. calm (pag. 437), on arriba a dir
que l'ermita de <<Sant Pere Sacalm» ( sic) es <<encimbellada dalt d ' un tossalet de cima
planera>>. En realitat la capella de Sant Pere Sacama es a la vora d'un espadat i en ]a
mateixa roca que servi per a bastir l'antic castell de Sacama . Aixi doncs, no podem dir
que en la toponimia la paraula calm -a <<la trobem estesa per tot el Nord, almenys fins
tot al llarg del Baix Llobregat >>. En aquesta comarca, amb el sentit de calma 'altiplanicie',
'plana alterosa i aglevada daft d'una muntanya ', trobem, en la toponimia antiga, mes aviat
els significants ' era' (11. AREA ) a Eramprunya i Collserola , o 'ardenya ' ( colt. ARDUENNA)
al Pla d'Ardenya ( Vallirana ) o en la toponimia antiga de Barcelona . Veg. J. MORAN,
Notes de toponimia antiga del Pla de Barcelona , << Estudis de llengua i literatura cata-
lanes>>, I (= <<Homenatge a Josep M. de Casacuberta>>, 1) (Montserrat 1980), pags. 103-115.
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turals-; nomes aquest fet ens fa esperar ja una obra compromesa mes amb la nos-
tra realitat cultural que no pas amb elucubracions foranies. Aquestes esperances,
tanmateix, no es veuen acomplertes en la mesura que horn hauria desitjat, car el
caracter general i divulgador de 1'obra la'n priven. Aixf, dels vuit capitols de que
consta nomes el darter -Breu histbria sociolinguistica de la llengua catalana- es
especific; tots els altres es limiten a presentar d'una forma sistematica i correcta allo
que ens han Ilegat diversos pioners d'aquesta mena d'estudis. Aixo, obviament, no
s'ha d'entendre corn un demerit d'una obra que no to pretensions d'investigacio de
base i que no se n'amaga; advertir-ho, en canvi, pot ajudar el lector a avaluar l'es-
forc de Vallverdu en els seus termer apropiats.

Vallverdu parteix de 1'oposici6 saussuriana entre la linguistica interna i la lin-

guistica externa, per reivindicar tot seguit la importancia sociologica d'aquesta ul-

tima. Quant a la giiestio terminolbgica, escriu: <<Linguistica sociolbgica, sociologia

del llenguatge, sociolinguistica, linguistica institutional... La proliferacio d'etiquetes

ens dona a entendre, tot seguit, que estem a les beceroles d'una activitat de recer-

ca. Confesso que, per part meva, no trobo prou raons per preferir-ne una sobre

les altres>> (pag. 13). Pero la giiestio no es tan trivial, car no es simplement termi-
nolbgica, sing empirica i metodologica. En efecte, all?) que importa realment es de
determinar un -o diversos- objecte d'estudi relativament homogeni i ben deli-

mitat; nomes amb aquesta prevencio al cap es possible de fugir del calaix de sas-

tre en que inevitablement cauen moltes concepcions de la sociolinguistica, especial-
ment potser -pero no exclusiva- en les versions que circulen entre els romanis-
tes. D'altra banda, adhuc des d'un punt de vista estrictament terminologic, la tria no
es fa pas sense criteri: un bon exemple n'es el mateix Vallverdu quan es decanta
justificadament (pag. 13) pel nom de linguistica institutional -tot reflectint alhora
la clara influencia britanica i europea que el guia. (No li manta rao quan imputa als
americans una <<fabulosa capacitat d'ignorancia de tot a116 que no siguin estudis
acomplerts als Estats Units>>, per be que canvis substancials hi son perceptibles en
els darters anys).

Aclarides aquestes i altres questions previes, 1'obra s'estructura en els se-
giients capitols: I. Comunitats linguistiques. Estructura social i estructura linguis-

tica, on son manifestes les influencies de W. Bright i M. Cohen; IT. Situations de

contacte: Bilinguisme i diglossia, sota el guiatge d'U. Weinreich i, indirectament,

de Ch. Ferguson; III. Varietats de les llengues segons els usuaris: Dialectes i Ac-
cents, on son presents les conceptions de M. A. K. Halliday, P. L. Garvin i M.
Mathiot, i 0. Jespersen -el coneixement del qual entre el public catala fou degut,
en gran mesura, a l'interes que hi posa el mateix Vallverdu-; IV. Varietats de lcs

llengues segons l'us: Registres, L'idiolecte, on horn pot detectar encara les petja-
des de Halliday (ignoro per quina rao la terminologia emprada per Vallverdu -es-
pecialment la nocio de registre linguistic- no ha estat conservada en obres apare-
gudes posteriorment i que han gaudit d'ampla difusio); V. Llengua i cultura, Cor-
reccio linguistica, on retrobem Weinreich i Jespersen -amb els coneguts criteris de
correccio linguistica-, i tal vegada Fishman; VI. Llengues, grups i civilitzacions,
dominat obviament pels plantejaments de M. Cohen; VII. Diversitat de Llengues,
Linguistica aplicada, on persisteix la influencia de Cohen; finalment, el ja esmen-
tat cap. VIII, on s'exposa d'una manera esquematica una histbria sociolinguistica
de la llengua catalana o, en altres mots, una histbria de la llengua catalana. Les
llengues en contacte no s6n pas una mena especial de llengues, sing una forma de
considerar la vida de les llengues. Tota llengua viu en contacte amb d'altres llen-
gues i no n'hi ha cap que es trobi a'illada; ni l'isolament geografic de 1'islandes ens
priva de descobrir-ne els lligams amb les altres llengues escandinaves o els que el
conjunt d'aquestes mante amb el germanic comu, i a traves del germanic amb les
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altres llengues indoeuropees, ni 1'isolament linguistic del bast ens priva de detectar
les mutues influencies entre aquesta llengua i les romaniques que l'envolten, ni el
lapse temporal esdevingut entre aquestes ultimes i el Had vulgar ens ha d'impedir
d'establir-ne les relacions genetiques. I com que tot contacte pot provocar un
conflicte, la historia de tota llengua es mes o menys conflictiva i susceptible d'esser
qualificada com a sociolingiiistica -la qual coca, tanmateix, no deixa d'esser una
redundancia. )s clar que la intencio de l'autor era potser la de contraposar la seva
mena d'historia a la historia interna de la llengua o gramatica historica; llavors,
pero, no hauria estat millor de deixar-ho en histbria externa? Aixi, el terme socio-
lingiiistica quedaria lliure per a la designaci6 de 1'estudi de les conditions generals
en que es produeix la interrelacio entre 1'estructura social i l'estructura linguistica,
aixi corn dels efectes que generen.

ca com Ila, Vallverdu perioditza aquesta historia en vuit etapes: 1) Primers
temps de la independencia (s. x-1137); 2) Confederacio catalano-aragonesa: etapa
peninsular (1137-1276); 3) L'imperi mediterrani (1276-1410); 4) El Segle d'Or
i la decadencia politica (1410-1516); 5) Cap a la perdua de les llibertats (1516-
1714); 6) De l'opressio politica al desenvolupament economic (1714-1854); 7) La
lluita per les llibertats (1854-1939); 8) La postguerra i anys successius. Salta als ulls
que el criteri seguit es forca mes extern que no ho hauria d'esser una veritable pe-
rioditzacio sociolinguistica; en aixo, em temo que ens trobem davant del mateix pro-
blema que ens presenten les histories socials perioditzades amb criteris politics, ob-
viament mes aparents i objectius. La dificultat de 1'empresa es prou evident per go-
sar retreure'n la fallida a l'autor.

Deixant aixo, em cenyire a comentar una remarca de detall, pero potser no tan
intrascendent com podria semblar a primer cop d'ull. Afirma Vallverd6 referint-se
a la darrera d'aquelles etapes: «Dc tota manera, no podem parlar de 1'existencia
d'un bilinguisme totalment diglossic; en efecte, en el cas de Catalunya caldria par-
lar mes aviat de bilinguisme diglossic parcial (...), perque els catalanoparlants no
renuncien a I'us de la propia Ilengua en les funcions A sing per la coercio: aixo
fa que, fins i tot als anys 40, el catala es conservi com a llengua A en ocasions so-
lemnes familiars, en certs cenacles, etc.>> (pag. 140) Ja ens era coneguda la tesi de
Vallverdu -cf. Dues llengues... i el llibre de referencia, pag. 56-, que em sem-
bla un xic optimista, pero ens sobta la novetat de 1'argument. La veritat es que
entre la suggerencia educada i la garrotada brutal hi ha tota una gama de possi-
bilitats -politiques lingiiistiques en diuen ara- que no deixen d'esser diverses ma-
nifestacions de la coercio; perque el poble, amb el seu instint peculiar, sap que el
que importa es sobreviure. Afirmar, despres d'aixo, que el catala mantenia les se-
ves funcions de llengua A en ocasions familiars, per solemnes que aquestes fossin,
no es sing introduir un element de confusio respecte a la significaci6 del concepte
diglossia. En la interpretacio mes favorable caldria convenir que Vallverdu con-
fon diverses tipologies del conflicte linguistic amb estadis evolutius diferents d'un
mateix tipus conflictiu (aixi interpreto, per exemple, la diferencia en la situacio lin-
guistica dels diversos Paisos Catalans).

I ja que hem parlat de les presencies detectables en el llibre, potser val la pena
de mencionar algunes de les absencies que em semblen mes notables. Sere breu.
D'antuvi em sobta de trobar ben poques referencies a treballs, generals o especi-
fics, de dialectologia, els quals son sovint els precedents mes immediats dels estu-
dis sociolinguistics. Segonament, em sorpren l'escassa o nulla incidencia d'obres de
la mena de Le Vocabulaire Politique et Social en France de 1869 a 1872 de J. Du-
bois o la Storia linguistica dell'Italia unita de T. de Mauro, per posar exemples de
tematica moderna i que no poden passar desapercebuts entre nosaltres (ben entes,
no es que jo pretengui fer-los passar per treballs de sociolingiiistica!). Finalment,
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una questio de detail: en la discussio entorn els conceptes de llengues avancades
i llengiies primitives, heretats d'una lingiiistica tipicament etnocentrica i eurocen-
trica, no es fa honor als noms de Boas, Bloomfield i -jo diria sobretot- Sapir, els
quals van oposar-se explicitament a la pervivencia d'aquell prejudici i van reeixir
a esbandir-lo de tot estudi linguistic series.

Joan A. ARGENTE

TOMAs AMORbs: Mallorca 1740-1800. Memories d'un impresser. A cura de CARME
Si m& Universitat de Palma: Seccio de Filologia Catalana. - Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1983. 151 pags. (<Biblioteca Marian Aguilo», 4.)

Tot i que els dietaris i relacions constitueixen un dels generes mes prolifics de
la Mallorca del segle xviii, fins ara no han tingut gaire sort pel que fa a 1'estudi
i 1'edici6. Nomes per aixo, la publicacid d'un llibre com aquest ja ha d'esser ben-
vinguda. Carme Simo, excellent coneixedora del tema, que prepara i'inventari i ca-
talogacio de la produccio dietarista mallorquina, hi edita integrament la Relacid
de algunas curiositats escritas, comensant to any 1740 y prosehint cada any, per a
que el lector tenga present lo que, si olvida la membria, se trbpia en los papers, que
algunas vegadas servex o, per millor dir, es necessari per alguns casos, escrita per
1'impressor Tomas Amoros i Cerda.

La introduccio aporta noves dades sobre la vida de l'autor, algunes de les
quals resulten forta aclaridores per a la historia de la impremta a Mallorca;' re-
marca i'interes del genre (« una de les anelles que enllacen la prosa medieval amb
]a prosa del segle xix>> ); analitza la forma, encaminada a donar la visio que el
dietarista tenia de 1'epoca historica que resumeix; analitza tambe la tematica, on
es destaca l'actitud antilulliana d'Amoros , i on es reflecteixen les discriminacions
patides pels xuetes, els enfrontaments entre vaixells mallorquins i menorquins du-
rant la dominacio britanica de Menorca, les prohibicions dels primers borbons pel
que fa a 1'us public del catala, aixf com moltes altres noticies mes o menys anecdo-
tiques i amb forta referencies a la cronica negra de 1'illa; i estudia exhaustiva-
ment la llengua des del punt de vista fonetic, morfologico - sintactic i lexic, la qual
es caracteritza pels seus trets dialectals i per la forta castellanitzacio.

L'edicio del text pren corn a base el manuscrit mes antic , es a dir , el que copia
Bartomeu Pascual el 1862, i es complementa amb 1'altre manuscrit existent, copiat
el 1873, que pertangue a Pere d'Alcantara Pena. El full solt que tambe copia Pas-
cual es donat en apendix. La transcripcio, adientment anotada i amb l'aparat critic
corresponent , s'acompanya d'un glossari on es recullen de manera sistematica els
mots i expressions obscurs , i els arcaismes , llatinismes , dialectalismes , vulgarismes
i castellanismes no registrars al Diccionari General de la Llengua Catalana. La inclu-
si6 d'un index onomastic fa el volum encara mes aprofitable.

August BOVER I FONT

DAVID J. VIERA: Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis
(1340?-1409?). Presentacio de MART' DE RIQUER (Premi ex-aequo Ferran Sol-
devila 1979). Barcelona, Fundacio Salvador Vives Casajuana, 1980. 131 pags.

L'estudios David Viera es un dels investigadors moderns que continuament pu-
blica articles sobre diversos aspectes de l'obra de Francesc Eiximenis. Es natural,

1. Veg. CARME SIM6, Tomas Amoros i la seva <Relacio de curiositats escritas comen-
sant to any 1740», <Randa», 9 [ = <<Homenatge a Francesc de B. Moll», 1] (1979), 139-
146, especialment la nota 7, pags. 140-141.
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