
espècies del gènere Serpe o Gasteropelecus,: S. microstoma, S. crocodilus i S. humbolti, que en termes
actuals corresponen a Microstoma microstoma, Lampanyctus crocodilus i Myctophum punctatum. Amb
aquests comentaris vull dir que probablement la precisió de la nomenclatura popular pels mictòfids no
és tan fina com cerca Duran, que després d’argumentar-ho atribueix aquest nom només a Notoscopelus
elongatus. La família comprèn una bona quantitat d’espècies sense interès comercial, que segurament
han rebut els noms, ben escaients, d’«anxova de fons» (que per Duran només correspon només a Lam-
panyctus crocodilus) o «maire d’amploia» d’una manera inespecífica. Així mateix crec que es podria
catalanitzar completament aquest darrer com a «mare d’amploia».

Duran domina la llengua d’una manera admirable, i la lectura del seu llibre és molt agradable mal-
grat que el tema tractat pugui semblar aspre. Només li retrauríem l’ús reiterat d’algun mot poc genuí i
àdhuc dubtós, com «au», «delfí»10 o «(escates) cicloidees». Menció a part mereix l’ús que fa de «peix
espasa» per Xiphias gladius. Aquesta és una espècie que correspon al segon volum del llibre, però ja és
esmentada diverses vegades en el primer, hem d’esperar doncs a l’aparició d’aquest segon volum per
saber la opinió de Duran sobre aquest ictiònim, i la seva posició en la discussió sobre els noms «peix
espasa» i «emperador», ja que i si bé «peix espasa» el trobem en documents ben reculats entenc que
«emperador» és el nom català més genuí, i també el més emprat per pescadors i gent entesa en peixos,
i per tant hauria de ser prioritari, igual com passa amb el mot «au» que malauradament està desplaçant
el més genuí «ocell».

Per acabar hem de dir que l’edició és una mica descurada, fet del tot atribuïble a l’editor, no pas a
l’autor. A més dels problemes amb les il.lustracions que ja s’han esmentat abans, hem trobat canvis ar-
bitraris de tipus de lletra, d’interlineat, de sagnat, etc. Algunes de les il.lustracions sofreixen de satura-
cions d’impressió, com Cetorhinus maximus, Torpedo nobiliana, entre d’altres.

En definitiva ens trobem amb una obra (a l’espera d’ésser completada amb el segon volum) que re-
cull i ordena tant l’ictiologia com especialment la ictionímia catalana, a la qual contribueix amb unes
aportacions molt significatives.

Seria desitjable que algú es fes càrrec de fer la mateixa amb altres grups taxonòmics marins, parti-
cularment els crustacis, els mol.luscs i altres grups d’invertebrats d’interès per l’home i que tenen noms
populars, la mateixa tasca que Duran ha fet amb els peixos.

Jordi Lleonart
Institut de Ciències del Mar (CSIC)

Wheeler, Max W. (2007): Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics. Pre-
sentació de Manuel Pérez Saldanya. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valencia-
na; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 240 p. (Biblioteca Sanchis Guarner).

Max W. Wheeler no necessita presentació en el món de la catalanística. La seva dedicació a l’es-
tudi, sincrònic i diacrònic, de la fonologia i la morfologia del català i d’altres llengües romàniques és
ben coneguda també en l’àmbit de la romanística i en el terreny de la lingüística teòrica. I és que
Wheeler ha sabut combinar, de manera notable, l’estudi de la llengua catalana amb l’estudi d’altres llen-
gües romàniques (vid., per exemple, Wheeler 1997a, b); l’estudi filològic, en el sentit més tradicional,
amb l’estudi lingüístic, en el sentit més modern (vid., per exemple, Wheeler 1979, 2005b); la descrip-
ció lingüística amb l’anàlisi lingüística (vid., per exemple, Wheeler 2002, 2005a), i l’estudi d’aspectes
històrics amb la perspectiva sincrònica (vid., per exemple, Wheeler 1996, 2005b: § 8.6). La col.lecció d’ar-
ticles que recull el volum Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics és una prova
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fefaent de la trajectòria professional d’aquest estudiós de la llengua i del llenguatge a partir de la recer-
ca que ha dut a terme en l’àmbit diacrònic des de la dècada de 1980.

El llibre comença amb una breu «Presentació» a càrrec de Manuel Pérez Saldanya (9-11), en què
s’introdueix la figura del prestigiós catalanista anglès –en l’actualitat catedràtic emèrit a la Universitat
de Sussex– i es justifica l’aplec d’articles que conté el volum. Segueix una «Introducció» de l’autor
(cap. I), en què es presenta succintament cadascun dels nou treballs que componen el volum. El cos
principal del llibre està format per aquests nou treballs (cap. II-X): els vuit primers, publicats prèvia-
ment bé en català bé en anglès o castellà i ara traduïts per l’autor al català, tracten de morfologia histò-
rica; el darrer, inèdit, tracta de fonologia històrica. Tanca el llibre el capítol que, encertadament, aplega
totes les «Referències bibliogràfiques» en un sol punt (cap. XI), evitant així repeticions innecessàries al
final dels capítols precedents.

El nexe temàtic entre els articles compilats, que dóna unitat al volum, és l’estudi del canvi lingüís-
tic a partir de l’evolució del català, la qual s’emmarca en el curs de la història de les llengües romàni-
ques. El nucli de l’obra explora l’evolució dels paradigmes verbals des de la perspectiva del cognitivis-
me i la morfologia natural (cap. II-VIII). Aquests capítols de morfologia es complementen amb una
disquisició sobre els trets comuns i diferencials de la morfologia nominal i verbal dels dialectes cata-
lans respecte dels que presenten les llengües romàniques veïnes (cap. IX). S’hi afegeix, per acabar, un
article de fonologia històrica com a testimoniatge del treball més recent que l’autor ha dut a terme en el
marc de la teoria de l’optimitat (cap. X), model en què també ha enquadrat el seu darrer llibre sobre la
fonologia –sincrònica– del català (cfr. Wheeler 2005b). És, per tant, bàsicament un llibre sobre la mor-
fologia flexiva històrica del català, amb un suplement de fonologia històrica. Les dates de les publica-
cions originals dels articles també delaten el sobreafegit final: els nou articles sobre morfologia van ser
publicats entre els anys 1980 i 1996, mentre que l’article sobre fonologia ha estat escrit especialment
per al present volum deu anys més tard (tot i que desenvolupa idees embrionàries de Wheeler 1998).
Amb tot, hi ha un altre aspecte, de tipus formal, que confereix unitat a l’obra: l’autor, amb la finesa que
caracteritza tot el seu treball, ha revisat acuradament els articles, afegint aclariments i remissions entre
capítols i suprimint els punts de les publicacions originals que ara, en la publicació conjunta, resultarien
repetitius.

Dins la sèrie d’articles sobre la morfologia verbal del català (cap. II-VIII), els capítols II-V coinci-
deixen a oferir principis cognitius o psicològics per explicar determinats canvis flexionals, mentre que
el capítol VI introdueix una nova aproximació basada en els supòsits de la gramàtica natural, que s’ex-
plora també en els dos capítols següents.

El capítol segon, «L’analogia i el reemplaçament dels afixos flexionals» (p. 19-29), publicat en
anglès el 1980 en un volum d’actes (cfr. Wheeler 1980), se centra en l’evolució de les terminacions
flectives dels temps de present (indicatiu, subjuntiu i imperatiu) des de les formes pròpies del 1500
fins a les del català normatiu estàndard (oriental i central) actual. Estudia el grau d’incidència i d’in-
teracció de diferents principis psicològics i funcionals quan un sistema verbal s’estabilitza després
d’una forta erosió fònica evolutiva. Més concretament, estudia els efectes, d’una banda, de l’anome-
nat universal de Humboldt, d’acord amb el qual una sola forma ha de correspondre a un sol significat,
i, de l’altra, dels principis d’economia, que faciliten la producció, la percepció i l’adquisició (cfr., en-
tre altres, Kiparsky 1974 i Koefoed 1974). Els efectes contradictoris d’aquests quatre principis, que
per una banda defugen l’ambigüitat i per l’altra afavoreixen el sincretisme, eviten l’aparició de siste-
mes flectius humboldtians biunívocs i, alhora, provoquen divergència –o variació– lingüística, atès
que les llengües –i els dialectes que les plasmen– troben camins diferents per estabilitzar els sistemes.
El capítol tercer («Analogia i psicologia: el desenvolupament de la morfologia verbal balear», p. 31-53),
publicat en anglès el 1986 en uns quaderns de lingüística (cfr. Wheeler 1986) i en versió catalana
abreujada el 1985 en les actes d’un congrés (cfr. Wheeler 1985a), així com el capítol quart («La con-
jugació valenciana: geografia, diacronia i psicologia», p. 55-85), publicat en segona edició corregida
el 1992 en una miscel.lània (cfr. Wheeler 1992), segueixen la línia d’anàlisi anterior a partir de l’estu-
di d’altres formes verbals dialectals dels temps de present. El capítol dedicat al valencià (cap. 4), més
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extens que els anteriors, inclou també observacions sobre altres formes verbals. El cinquè capítol
(«Sincretisme entre categories modals i canvi desinencial en el verb romànic», p. 87-100), publicat el
1985 en castellà dins un volum d’actes (cfr. Wheeler 1985b), estén el mètode i els punts de vista apli-
cats al català en els capítols precedents a altres llengües romàniques, centrant-se en les terminacions
de la primera i segona persona del plural dels temps de present. La cronologia d’aquests quatre treballs
és indicativa de l’aprofundiment progressiu de l’autor en el tema esmentat: el primer, de 1980, sobre
el català estàndard oriental central; el segon, de 1986 i versió ampliada del que aparegué el 1985 (cfr.
Wheeler 1985a), sobre el balear; el tercer, de 1992 però publicat per primera vegada el 1984, sobre el
valencià, i el darrer, de 1985 (cfr. Wheeler 1985b), sobre distintes llengües romàniques. La importàn-
cia de la cronologia per a entendre millor la progressió de l’autor fa que s’hagi de lamentar que la nota
bibliogràfica del quart capítol (p. 55) no inclogui l’any de publicació de la primera edició de l’article:
el 1984.

El sisè capítol, «El canvi flexional: els verbs en el català nord-occidental» (p. 101-138), publicat el
1993 en anglès en una miscel.lània (cfr. Wheeler 1993a), amplia la base empírica i teòrica dels estudis
anteriors: s’analitza el sistema verbal del català nord-occidental i s’enquadra l’anàlisi dins els supòsits
de la morfologia natural (cfr. Dressler 1985a, b, 1987; Mayerthaler 1987; Wurzel 1987), ben coneguts
i escampats dins la lingüística catalana a partir, primer, d’articles concrets de Wheeler –com els que
constitueixen els capítols sisè, setè i vuitè d’aquest volum– i, després, pel llibre de Manuel Pérez Sal-
danya (cfr. Pérez Saldanya 1998). La morfologia natural afegeix a l’universal de Humboldt el concep-
te d’iconicitat d’estructura, segons el qual les categories més bàsiques s’expressen amb formes més
simples i les categories més complexes amb formes més complexes, i també conceptes relatius a la uni-
formitat i la transparència de les formes. A més, però, de la «naturalitat independent del sistema, o na-
turalitat universal», que depèn dels factors de marcatge acabats d’esmentar, cal tenir en compte la «na-
turalitat dependent del sistema», que es manifesta d’acord amb les propietats gramaticals de cada
sistema lingüístic: el principi de congruència del sistema, per exemple, afavoreix els paradigmes orga-
nitzats de manera uniforme i sistemàtica d’acord amb els paràmetres morfològics d’una llengua, i el
d’estabilitat de les classes flexionals afavoreix la supervivència de les estructures predominants en un
sistema; són paràmetres que vetllen per mantenir el sistema heretat malgrat el caràcter innatural d’al-
guns aspectes. Els efectes de la naturalitat dependent del sistema i les seqüeles de l’erosió fònica evo-
lutiva ajuden, per tant, a explicar la poca naturalitat de les llengües en punts concrets del sistema. El ca-
pítol sisè presenta extensament els supòsits de la morfologia natural i se centra en la discussió sobre
l’adequació o no de la jerarquia universal entre els principis de naturalitat independent del sistema i els
principis de naturalitat dependent del sistema, que proposen Mayerthaler (1987) i Wurzel (1987), a par-
tir de l’anàlisi del ric sistema verbal del català nord-occidental. Wheeler arriba a la conclusió que la je-
rarquia proposada per Mayerthaler i Wurzel és inexacta i en proposa una modificació, que també de-
fensa en els dos capítols següents; així mateix proposa un principi nou, independent del sistema, de
morfologia natural: el principi d’adhesió dels morfs buits (p. 131), «que reflecteix la perspectiva que un
“morf buit” és un concepte cognitivament inacceptable» (p. 16). En aquest sentit, suggereix que l’ele-
ment velar /g/ (amb al.lomorfs /eg/, /ig/ i /k/ en alguns dialectes), que s’ha estès amb tanta fortuna als
dialectes catalans, no pot ser un «morf buit», com proposà DeCesaris (1988), sinó que s’ha reanalitzat
com a (part de) certes categories morfosintàctiques. En l’actualitat, la naturalesa –des del punt de vista
sincrònic– d’aquest element velar continua essent un tema controvertit en la bibliografia, amb defen-
sors d’aquest element com a marcador de subclasse verbal (cfr. Viaplana 1986, 1992), amb defensors
d’aquest element com a part del radical (cfr. Mascaró 1986, Wheeler 2002) i amb defensors d’aquest
element com a reforçador de categories ja existents (cfr. Wheeler en aquest treball i Pérez Saldanya
1998). Treballs recents (cfr. Perea 2003, Viaplana 2005, Querol 2006) i en curs (cfr. Querol en prepa-
ració) afortunadament aporten dades actualitzades i explicacions alternatives o complementàries a les
anteriors.

El capítol setè, amb el títol desafiant de «La primera persona del present d’indicatiu, pot haver-
hi més a dir-ne?» (p. 139-152), publicat en català el 1996 en una miscel.lània (cfr. Wheeler 1996), se
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centra en l’estudi d’una sola forma verbal, però ben controvertida. Encara que el títol suggereix que
sembli que no es pugui dir res de nou sobre l’evolució de les primeres persones del singular del pre-
sent d’indicatiu, l’autor afegeix una nova perspectiva «natural» a aquest punt de la història del català
tan discutit en la bibliografia, i intenta de respondre algunes de les preguntes que suscita l’evolució di-
vergent de les primeres persones en els dialectes del català. Així, posem per cas, es pregunta per què
són justament les primeres persones del singular (més marcades) del present d’indicatiu les que han
evolucionat i de manera poc natural (amb terminació zero, per exemple, en el català insular): la im-
portància psicolingüística d’aquestes formes verbals –conclou Wheeler, contra Mayerthaler i Wurzel–
fa que una violació contraicònica del principi de la iconicitat d’estructura provoqui una reestructura-
ció amb més intensitat que no pas una violació del principi de congruència del sistema. En els darrers
anys, l’estudi, diacrònic i sincrònic, d’aquestes primeres persones del singular ha continuat intrigant i
excitant els estudiosos, tal com demostra, per exemple, l’apartat que el mateix Wheeler dedica en el
seu darrer llibre de fonologia a l’anàlisi òptima de les primeres persones del balear (cfr. Wheeler
2005b: § 8.6), basat en els resultats obtinguts a Lloret (2004) des del punt de vista de la uniformitat
paradigmàtica. I encara dins el marc de la teoria de l’optimitat, Pons (2007: § 11.2) presenta una anà-
lisi alternativa, més clàssica, basada en el concepte del contrast paradigmàtic (cfr. Pérez Saldanya
1998: § 8).

L’últim capítol dedicat a l’anàlisi de la flexió verbal és el vuitè, «Sobre la jerarquia dels principis
de naturalitat en la morfologia flexional» (p. 153-173), publicat en anglès el 1993 en una revista espe-
cialitzada (cfr. Wheeler 1993b). El treball resumeix les crítiques i les modificacions que l’autor havia
fet en els treballs anteriors a la jerarquia de principis proposada per Mayerthaler i Wurzel, tot il.lustrant-
ho amb exemples del català i d’altres llengües romàniques. Hi formula també un altre principi nou, in-
dependent del sistema, de naturalitat morfològica, el qual es basa en alguns dels universals de Green-
berg (1996): el principi de marcatge en el sincretisme (p. 171), que recull la preferència per neutralizar
en els contextos, en les categories, més marcats. S’explica així, per exemple, que en algunes varietats
romàniques el subjuntiu i l’indicatiu s’hagin igualat en el context de la primera i segona persones del
singular (més marcades) i no en el context de la tercera persona del singular (menys marcada); v. gr.,
en català valencià, cante (primera persona, indicatiu i subjuntiu) i cantes (segona persona, indicatiu i
subjuntiu), però cante (tercera persona, indicatiu) vs. canta (tercera persona, subjuntiu), o en occità lle-
mosí, chante (primera persona, indicatiu i subjuntiu) i chantas (segona persona, indicatiu i subjuntiu),
però chante (tercera persona, indicatiu) vs. chanta (tercera persona, subjuntiu).

Malgrat el temps transcorregut des de la primera publicació dels articles de morfologia anteriors,
Wheeler afirma en la «Introducció» (cap. I) que «[a]mb la perspectiva de 2005 no canviaríem res de la
interpretació de les dades i de la seva evolució. Allò que introduiríem de nou seria la possibilitat d’in-
tegrar la teoria de morfologia històrica que vam desenrotllar amb les idees lingüístiques que formen part
de la Teoria de l’Optimitat» (p. 16). Les explicacions que ofereix sobre el canvi morfològic són, per
tant, vigents –segons l’autor–, però en deixa la formalització en models més recents «per tot un altre
projecte d’investigació» (p. 17). Wheeler oferirà un tast de l’aplicació d’aquesta nova teoria a l’estudi
diacrònic en el camp de la fonologia en el capítol desè.

El capítol novè, «La unitat de la llengua catalana: les formes» (p. 175-187), tanca la part de
morfologia. L’article va ser publicat en català el 1989 en un llibre blanc sobre la unitat de la llengua
catalana (cfr. Wheeler 1989). No és tan tècnic com els anteriors, sinó que és, més aviat, de caràcter
divulgatiu, perquè va ser pensat –segons precisa l’autor– «per a recordar que, malgrat les diferèn-
cies morfològiques importants entre les varietats actuals del català, aquestes demostren una unitat fo-
namental enfront de les llengües circumdants» (p. 13); una afirmació també vigent que encara ara cal
reivindicar en alguns cercles.

El capítol desè, l’únic sobre fonologia: «La síncope i l’apòcope en la història del català: una apro-
ximació des de l’Optimitat» (p. 189-221), es publica per primera vegada en aquest volum i, d’acord
amb la nota bibliogràfica que ens ofereix l’autor (p. 189), desenvolupa els continguts de la secció 3 de
l’article «Fonètica històrica i teoria fonològica» publicat dins un volum d’actes el 1998 (cfr. Wheeler
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1998). Hi ha una versió en anglès d’aquest article («Syncope and apocope in the history of Catalan: an
Optimality Theory approach») accessible al web del Rutgers Optimality Archive (ROA), http://roa.rut-
gers.edu, document número 907. El treball analitza l’evolució fonològica de la pèrdua de les vocals
posttòniques en el període preliterari del català (i no «prehistòric», com apareix, per error obvi, a la p.
17), des de la perspetiva de la teoria de l’optimitat. En aquest marc, que l’autor ha explorat àmpliament
a The phonology of Catalan (cfr. Wheeler 2005b), interpreta la síncope com el resultat d’afavorir la cre-
ació de peus trocaics per sobre de l’aparició de peus dactílics, i l’apòcope de la vocal neutra com el re-
sultat de propiciar la no-realització de la vocal amb menys contingut fonològic i, per tant, més indistin-
ta –o més propícia a no ser percebuda (cfr. Steriade 1995). Ambdós fenòmens, doncs, transgredeixen
restriccions de fidelitat respecte de la forma original, les quals en teoria de l’optimitat penalitzen l’alte-
ració de la forma bàsica (per la pèrdua de vocals, en aquest cas), però ho fan per beneficis de marcatge
estructural (creació de peus trocaics) i segmental (elisió de vocal neutra). Cal assenyalar que la inter-
pretació que proposa Wheeler depèn de l’acceptació de formes fonètiques intermèdies no atestades –an-
teriors a les formes catalanes atestades amb evolucions diferents per al vocalisme oriental i occidental–,
amb reducció vocàlica de totes les vocals posttòniques no baixes a vocal neutra (tal com es proposa
també a Duarte i Alsina 1984: 108); v. gr., gatto > **[»gat´] > gat, camera > **[»kam´R´] > cambra
o lepore > **[»¥Eb´R´] > llebre (p. 196) (Wheeler marca amb asterisc doble aquestes formes fonèti-
ques intermèdies reduïdes no atestades). La qüestió de l’elisió de determinades vocals també es tracta,
encara que marginalment, al treball de Lloret i Jiménez (2008) dins el mateix quadre teòric, sense que
l’elisió es faci dependre de la reducció massiva –i controvertida– prèvia a vocal neutra. Una altra qües-
tió discutida a bastament en l’article de Wheeler és la interacció de la síncope amb l’apòcope, que mos-
tren resultats inconsistents en estudis anteriors (tal com detectaren per primera vegada Duarte i Alsina
1984), i s’esbossen hipòtesis històriques no verificables, que tanmateix han d’il.luminar el camí de la
creació d’una teoria de morfologia històrica que permeti formalitzar els processos diacrònics a partir de
l’establiment de condicions generals falsables.

Per acabar cal esmentar que en l’edició del volum hi ha pocs errors, encara que algun és ben no-
tori, com ara el símbol que apareix en la paraula «reemplaąament» del títol del segon capítol (p. 19)
per la nostra –exalçada– ce trencada. Un quadre no ha quedat reproduït amb pulcritud: el (3) de la p.
23, ni la fitxa bibliogràfica de Gulsoy (1993) (p. 227). Així mateix, cal destacar que, tot i la reunió de
les referències bibliogràfiques al capítol XI, es detecten molt pocs errors bibliogràfics; v. gr., la re-
ferència a «Mayerthaler (1986: 52)» (p. 105) ha de ser de l’any 1987, segons consta en la bibliografia
final (cfr. p. 229), o la referència a «Dressler, 1985» (p. 102) –on, posats a esmentar menuderies, tam-
bé sobra la coma–, apareix desglossada com a Dressler (1985a) i (1985b) en el capítol final (cfr. p. 226).
Petits errors que no desmereixen, en absolut, el volum, ni la feina de presentar, editadament, aquesta
col.lecció d’articles.

En resum, el resultat de l’aplec és una obra actual i cabdal per a l’estudi de la lingüística catalana,
destinada a iniciats, a filòlegs i lingüistes, amb l’excepció de l’esmentat capítol IX. La lectura de capí-
tols selectes ha de permetre al lector versat en l’estudi de qüestions de morfologia i fonologia, diacrò-
niques o sincròniques, l’aprofundiment en aspectes concrets. La lectura ordenada dels capítols ha de
permetre al lector, neòfit en alguns temes o experimentat, fer un recorregut teòric a través de l’estudi
de la morfologia i la fonologia històriques del català, des del model generativista al cognitivisme i la
gramàtica natural i a la teoria de l’optimitat.

La vigència i la rellevància dels treballs compilats així com la procedència diversa dels articles i
l’accés limitat d’algun del material original fan que sigui tot un encert de l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana la publicació conjunta dels articles, iniciativa que serveix alhora –en mots de Pé-
rez Saldaya– de «testimoniatge de gratitud i reconeixement envers un dels catalanistes estrangers més
lúcids de les darreres dècades» (p. 11).
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