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Heus ací un llibre curiós, perquè tot ell és una barreja de temes, estils i nivells. En rigor, hom
hi tracta de la «codification de l’-e final de suport en occitan estandard actual, a partir d’una ana-
lisi de l’occitan e del catalan de l’an mila a l’an dos mila e de la codificacion de Mistral, Fabra e
Alibèrt, e ambe una lista de mots ancians e modèrnes» (com diu el llarg subtítol). I així és: tot el
llibre s’ocupa d’aquesta -e (que també anomena «-e paragogic»). Des de qüestions tan fonamen-
tals com elementals (del tipus de «llengua morta / llengua viva» o «conjunt de patuès / llengua»,
o l’arbitrarietat de la norma, o mots savis / mots populars, etc.) fins a passatges erudits (sobre
trets, convenientment exemplificats, de la llengua medieval o sobre mapes de l’Atlas Linguisti-
que de la France), l’autor sempre va reprenent el fil de la -e de suport. Es tracta, doncs, d’un lli-
bre potser poc sistemàtic, però de lectura profitosa i entretinguda, per tal com l’autor ha sabut
combinar-hi divulgació i documentació. La preocupació normativa hi és constant i, naturalment,
se centra en Loís Alibèrt, de qui Taupiac està sempre pendent i que critica i ensems valora («om-
bras e clarors», com diu amb expressió gràfica). Hi sobresurt l’atenció que s’hi dedica a la pre-
posició ambe, el tractament de la qual, insinuat a la fi del capítol 7, ocupa els tres següents. El
llibre acaba amb unes llistes de mots classificats per sons finals (amb o sense vocal de suport) i
de mots comparats amb les solucions corresponents en francès. En suma, que s’hi aprenen mol-
tes coses.
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El volum 9 (1998) de Recherches et Rencontres, publicació de la Faculté des Lettres de Genè-
ve, ha reunit, sota la direcció de Jacqueline Cerquiglini-Toulet i Christopher Lucken, i amb el títol
general Paul Zumthor ou L’invention permanente, una sèrie de treballs que, presentats originalment
a diverses trobades en honor de Paul Zumthor, ara constitueixen un intent més que lloable de pre-
sentar en un sol volum una visió general de l’obra, complexa i multifacètica, de l’insigne estudiós,
nascut a Ginebra el 1915 i mort a Montreal el 1995.

Després d’unes pàgines, breus però intenses, de Jean Rousset, que remarquen la neccesitat de
tenir en compte l’exigència de la confessió, de l’autobiografia, com un element generador de l’obra
de Zumthor, el volum ens presenta un article d’Ives Bonnefoy («Paul Zumthor: Errance et trans-
gressions dans une destinée d’historien») d’un interès considerable. Sobretot per l’intent d’Ives
Bonnefoy, a partir de punyents consideracions sobre la diferència entre «oralitat» i «vocalitat», de
situar l’aventura intel.lectual de Zumthor més enllà dels esquemes tòpics que manifesten la seua
complexitat i, alhora, l’analitzen a partir de la contraposició entre, d’una banda, la vessant d’estu-
diós i, d’una altra, la de poeta i novel.lista. La resta dels articles reunits donen compte d’altres as-
pectes de l’obra de Zumthor com ara el seu treball com a medievalista («Le Moyen Âge de Paul
Zumthor», de Jacqueline Cerquiglini-Toulet; «Et si on repensait le ‘Grand Chant Coutois’», de
Stephen G. Nichols; «Paul Zumthor et le roman médiéval», d’Emmanuèle Baumgartner) o insistei-
xen sobre aspectes més generals del seu immens edifici intel.lectual. En aquest sentit, a més de l’ar-
ticle de Hans Ulrich Gumbrecht («Présence et plénitude»), que intenta esbrinar les arrels filosòfi-
ques del pensament de Zumthor, i del de Rosanna Brusegan («Les parcours de l’invention chez Paul
Zumthor»), que recorre els camins de la seua activitat crítica i literària proposant una visió paral.lela
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