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C A S A N O V A

GRAMATICA
HISTÓRICA CATALANA:
PROPOSTA D'UN
MÈTODE D'ESTUDI

0. La Gramática Histórica del Catalá, una de les dues assignatures diacróniques dels nostres programes d'estudi, juntament amb la História de la (lengua, no gaudeix de massa acceptació entre investigadors, docents i alumnes,
a les nostres Universitats . Mentre que catalanistes estrangers com Gulsoy, Rasico, Blasco i Wheeler, i catalans de fora la Universitat catalana com C. Duarte,
A. Alsina, G. Colon i J. Coromines, incideixen en l'estudi de l'evolució interna de la llengua, tot eixamplant i aprofundint els coneixements i mètodes
diacrónics, a les Universitats catalanes, els coneixedors del catalá antic sols s'hi
dediquen esporádicament o coro a materia de suport d'altres matèries, com
per exemple, J . Veny, J . Rafel, A. Badia, J . M .' Nadal, J . Miralles, J. Martí,
A. Ferrando, Mila Segarra. . .
A banda dels factors generals, com són,
- el desinterés de la lingüística moderna per la concreció, la particularitat,
l'empirisme i la documentació, enlluernats per l'abstracció, la universalitat i
la teorització ;
- la llarga preparació que demana aquesta materia d'adquisició de diverses disciplines i mètodes d'estudi, la desmesura dels materials bibliográfics disponibles, el treball documental o de camp necessari, difícil d'adquirir en un
pla d'estudi massa sincrónic i amb manca d'assignatures o temps;
hi ha, sobretot, la fama que ha adquirit la diacronia o la gramática histórica,
de materia sense mètode, de disciplina incoherent :feta d'análisis disgregades
de l'evolució general, del sistema, de la societat ; de materia sense utilitat práctica, entre altres motius, causada per la poca o nul-la integració que es fa de
la resta d'assignatures amb la Gramática histórica, en especial, les sincróniques
i la lingüística general .
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Esperonat per aquesta negativa situació i a fi d'oferir una aproximació a
la seca solució, amb l'esperança que al si de les universitats catalanes abunden
els diacronistes he escrit aquestes ratlles .
1 . La Gramática Histórica (GH) o Lingüística Histórica és una disciplina
científica que estudia els canvs o les transformacions internes al llarg del temps,
des del (latí al catalá actual .
o Compara els diversos estadis cronológica de la llengua a nivell individual
o sistemátic .
o Cerca els diversos factors que expliquen o condicionen el canvi lingüístic .
o Situa en un espai i en un temps l'inici i triomf del canvi.
La Historia de la ilengua o Historia lingüística és una disciplina científica
que estudia les circumstáncies exteriors al propi sistema lingüístic, que analitza
els esdeveniments histories, socials i eulturals que afecten l'ús i actitud del parlant així com el sistema lingüístic que usa .`
Les dues disciplines diacróniques, cara i creu, anvers o revés d'una mateixa
moneda se centren en l'estudi de la llengua com a objecte en ella mateixa. No
els interessen les realitzacions de la (lengua, ni les literáries, ni les jurídiques,
ni les col-loquials, sinó l'evolució de la llengua lligada ala usuaria d'aquesta.
Son matèries amb diferent finalitat i perspectiva, peró ben interrelacionades i de necessària complementarietat i contacte, que a pesar que a nivell de
definició es distingeixen bé, davant el cas concret sofreixen moltes superposarions i coincidéncles .
En concret, la Gramática histórica se centrará en la descripció i explicació
de l'evolucló :
" dels elements constitutius de la llengua en els nivells fonètic, fonológic,
morfológic, sintáctic, semàntic i lexicolbgic a través de totes les époques, ancloses les SinCrÓnl qces aCfUa1S .
" la interrelació d'aquests elements dins els sistemes o estructures que formen i en els diversos estadis de l'evolució .
En suma, l'estudi dels componente de qualsevol gramática i diccionari, peró
amb visió diacrónica.
Dels objectius de la História de la llengua, la GH tindrá en compte :
a L'evolució sociolingüística de la comunitat que parla, fa i influeix la (lenua:
el bilinguisme
o rep arriment lin g ulstic que
g
g
q fa que dues líengües esta guen
en contacte, unes vegades al mateix nivell de prestigi i d'ús ; d'altres, les més,
una subordinada a l'altra, socialment, administrativament o literària; la reíació de la llengua amb el mon social també en continua evolució . De fet, el
desenrotllament d'una comunitat influeix en l'evolució de la llengua i a l'inrevés, l'evolució d'una comunitat es reflecteix en l'evolució d'un idioma, creació
d'ella .
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(D Vexamen de les anomena-

des histories de la uengua (Madal-Prats, Sanchis Guarner>
ens mostra coro
vici aquestes, al
coatat de les
ssitude histoPiques de major rellevància de
o per a la uen g ua se g ons peiodes i zones, mscreixen descripcions, quadres o resuma (a
mes de la ueng ua iiterária o de
l'estildelsescriptors)depevolució interna de la ¡lengua (per
elements o sistemes) i deis fartors interna o externs d'evoluoie, seguint el parer de la tnajoria de tractadistes que
opinen que dins la historia de
la uengua s'ha de fer referència i vulgaritzar la Gramática
histórica ; que dios la historia
externa es on adquireixen senrit les dades i fenómens facuitats per la linguistica histórica.
Al mec entendre, pero,
aque tes :
o
e¡a casera exterras amb les evoluciona internes
" minimitzen ele factors interns en l'evolució
" descuren la relació histórica
evolutiva ente ele estadas i petordes que In aeaer¡ m,
per la quai cosa Valu m ne cenaidera ele quadres d'evolució
interna coro cistes-resum meitzables, pero sense sentit
'
dineronic
.
S'hauria, dones, d'harmonitzar héla historia social i la lústória interna, amb una línia
metodológica clara.

a Els Pets i esdeveniments histories de tota mena que han tingut o tenen
una incidéncia real en el canvi lingüístic: secrets, conquistes . . .
o Les vicissitude d'una comunitat i la delimitació entre Mengües o dialectes
diferents: geográfics o sociale, com coexisteixen, qué es pensa de la llengua,
qui la utilitza, en quins moments, com s'estén, en quins registres s'empra. ..

Izj cap de les granuátiques hie-

tasques catalanes existente
contesta aquests punts i presenten desuigats ele processus
linguistics de l'entorn saciocultural, de les forces i direscions evolutivas en lluita i no
consten del menor intent explicatiu i integ rador . Unes
reinterpreten a partir d'una
única teosa lingüística ele
punts ja explicats i coneguts en
antres Vibres, coro eta de atasco
i Duarte-Alsina, acose contacte
directe amb la documentació,
senne tenir en compte el sentit
historic reas dialectes ni la crunologia real ; d'altres es £aren
en una época massa llunyana,
sense prou estudie previa i ¡mitant massa la Gramática Historica pidaliana, coro la de Badia i margarit, senne métode
ir¡ cronología, i es eou mrtiren,
així, en una mera acumulació
de dades .

A l'hora d'explicar amb tota l'amplitud i intensitat possible aquestes evolucions, la GH necessitará l'ajuda i ele coneixements propis d'altres matèries ;
ara he, ele seus principia i objectius mateixos fan que haja de tenir una visió
molt ampla, peró al mateix temps concreta . Així,
o Sols tindrá presents ele fats extrasistemátics o externs en tant que tinguen
o puguen tenir repercussions en el sistema i en ele canvis interns .
e Prescindirá de les lleis i teories universals o generals per explicar les evolucions i buscará sempre l'explicació concreta adequada al cas. L'evolució interna té paraldelismes interlingüístics i poligenétics, peró també, a causa de la
llibertat humana, un mateix resultat pot tenir un distint procés i uns distints
factors, fins i toi oposats. S'ha de partir d'una visió dialéctica i no mecanicista
dels canvis .
En esquema, cada disciplina afí integrada dins la Gramática Histórica servirá per a contestar alguna de les preguntes que presenta tota investigació :
- Qué: Ho contesta la Gramática Histórica estricta .
- Com: Tracta de les fases i processos interns : Ho contesten la Lingüística Románica, la Dialectologia, la Sociolingüística i la Gramática Histórica.
- Per qué: Factors del canvi: Ho contesten la Lingüística general, la Sociolingüística i la Historia de la Llengua.
- Quan : La cronología relativa la contesta la GH; la cronología absoluta,
la Historia de la Llen gua.
- On: Ho contesten la Historia de la Llengua, la Dialectologia (Geografía
lingüística¡ l'Estratigrafia) i la Sociolingüística (en quin grup social ha nascut
i s'ha desenvolupat causes de prestigi . . .). m
2 . De la definició mes amunt esmentada, se'n deriven dos elements básics :
a) Que la GH es una disciplina científica, que opera amb métodes i amb
hipótesis simples¡ productives, verificables empíricament, de manera deductiva a partir de textos escrita, dels dialectes actuals o d'altres llengues romàniques .
Que posseeix un contingur molt ampli : tut el sistema lingüístic integrat pels
diversos subsistemes : fonética, fonología, morfología, sintaxi i lexicología .
b) Vol explicar el canvi lingüístic observat diacrónicament . A tal fi té present les teories generals del canvi lingüístic de les diverses escotes, perqué no
hi ha cap teoría general sinó intents expllcatius i respotites remPre Parcials al
problema del canvi, així com les realitats i principia diacrónica que formen ja
._
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part del patrimoni diaeronie general, hagen naseut en l'eseola que siga ; ha de
conèixer el sistema llati d'origen, el català resultant, fixar cronolègieament les
diverses sincronies que s'han produït a través de la historia; els moments del
canvi i les zones; aillar les condiciona i circumstàncies internes i externes dins
les quals s'ha produït aquest ; quina de les diverses realitzacions covariants s'ha
pres coin a norma. ..',
3 . El mètode d'estudi ha de ser integrador amo visió totalitària, i ha de
ser un mètode diacrànic, amo un forts de referencia teórica que enquadre i
explique els canvia concrets en les tendències del canvi general i un forts documental i empíric que permeta de concretar les explications en cada cas i evitar
explications universals i la formulació de principia generals .
El mètode, que anomenarem diacrènic o histàric, es basa, sobretot, en el
model neogramàtic, el primer que va oferir una formulació adequada i coherent i el primer que postulà alguns principia bàsics, immanents a la diacronía:
regularitat del canvi; canvi fonètic i analogía .. . ; tanmateix, corregir i augmenrat per les aportacions d'altres programes d'investigació posteriors : estructuralisme, dialectología geogràfica, etnografia, sociolingüística, generativisme, i per
les troballes i conclusions practico-teàriques de Malkiel, Coromines, Grandit,
Vàrvaro. . .
Mètode que contestara les qüestions cientifiques següents, ja assenyalades
abans :
Què canvia : Aci descriu les evoluciona sofertes des del llati i es ver el désertvolupament de cada fenomen individualitzat, aïllat, sintagmàticament (presentació neogramàtica) i estructurar dins el sistema a que pertany (pautes estructuralistes). També es té prescrit aci els resultats de les altres llengües romàniques
i la cronología del fenomen .
Com canvia: S'analitza el fenomen per fases i estadis coneguts des del Ilatí
al català . Es ressegueixen totes les variants formals o les diverses solutions d'un
mateix élément segons zones o grups socials. S'hi té present l'estat dels dialectes catalans, estadía vins de l'evolució Maronita, la documentació, prou) empírica de les lluites entre elements Panal-tels, i els Processos seguits pet les altres
llengües romàniques, sobretot, occitano-gastó i aragonès-castellà, siga per vente
la relativitat de les explications, siga per vente les evolucions similars .
Es ver aci la cronología de cada fase i la pugna entre normes, de vegades
diverses i contradictèries i felecció dels parlants entre les diferents alternatives .
Es on s'ha de considerar els périodes evolutius de cada llengua, a pesar
de conèixer la dificultar d'una sistematització . Per exemple, Llati vulgar-Català preliterari : segle ii-viii.
Català preliterari-català literari : s . viii-mitjan XIII .
10
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(3) No

totes les parts objecte
tories hme la G`amaesd `a
tóica han estar igual 'ateseses,
a causa principalment dels diferents mètodes que l'han servida . Així:
- La teoria positivista o necgramàtica, en centrar la sera
investigació en el canvi fumetic i l'analogia, reestructura
dora de l'ordre, sols es dedica
a la fonètica i a la morfología, toi abandonant la simaxi,
de la qual sols ens ofereixen
intuitions valuoses, i la lexicologia . Si estudià el lexie es
segué a la incorporado de la
cièneia etimológica, disciplina
anterior en el temps, que
tracta de l'origen i evolució
deis mots, del significar ori g ipari, vertader i profond, i
busca descriure la historia del
mot, bàsicament en la clarificació de lacsua historia individual, considerant metodologicament la correspondencia
entre fonètica, morfologia i semàntica historica ; a la Geografia lingüística, que estudia la
vida de cada vocable, a partir
de les variants dialectals recollides i fixades arealment en un
mapa, i al mètode Wôrter and
sachen, que posa en relaci6les
coses i les parantes .
Fruit d'aquests mètodes son
les classiques gramàtiques histanques de les tlengaes remsniques: Meyer-Lubke (romàniques), Nyrop (francès), Roblfs
(haría), Menéndez nidal (castellà), radia i Margarit i Mou
(`)tacs) i els von
oonaris u rg
lógica de
Wartbtbu
(FEW), Godefroy, MeyerLübke (REW), Coromines
(DCELC, DCLCH i DCat) .
- L'estructuratisme es concentra sobretot en la fonologis, on aconsegueix grans
résultats . També en la moriologia. Estudia el canvi lexie a
través del concerte de camp
semantic, pero abandona altres camps de la semàntica .

Tampoc no té una teoría sintàctica adequada, matin pel
quai s'ha treballat força por
aquest camp.
Fruit d'açb han estat les gramà5ques historiques de Tekavcic Gratia), Lausberg (liengués romàniques), Rasico
estud
cAlarcoseiLapesaisperal caos
teuà, Martinet . . .
Les alees metodologies no han
aportat gairebé res fins ara .

(4)

MOSTRA DE CRONOLOGIA RELATIVA EN
L'EVOLUCIÓ FONBTICA :
Ē +iod>i, cap al s . Vin,
Ó+iod>ut, al vin.
AI (wxtu)>e, al x .
Ē CT, IT>e, 2' mVital del xi .
ACT>e, des del xta .
AU> o, al ix .
AS>es, al lx.
ANT>en, a la fi del xi .
A, m atones», al XII-XII]
(Primer en posició pretbnica).
0, U atones>u, al xvi .
Ē >a>g a la fi del xin,
E, -O > Qj, al ix ..
Caiguda pretóniques i postraniques, al vin .
Palatalitzacio i assibilació de
les consonants>/-s/, /ï/, al
IV-V .

Falatahtzacló de les cansousura >z, al VI ..
Fricativització de les octnsives
sonores.
Sonorització de les oclusives
sondes i de / -s/ .
Desgeminació de les cous . dobles i g ru e s anus : al i lx . .
Grue -TICUM>zi,al nxX
N>0, a mitjan x .
KS, SCe, >ts/tt>it>i$, al
v¢t .
z>d, al ix .
il'> 0, al x .
T>u, al XII-xm .
TIS>u, mujan xm, ahans
ensordiment sonores .
s>S, des del xt al xv .
/v/, /b/>b, al xni, Nordoest, i xtv ai Nord-est .

Català comú-català actual : s . xiv-xx, subdividit en s. xiv-xvi, xvi-xix i xIxxx, periodització vàlida especialment per a la fonètica .
També s'hi té en compte la toponimia, l'opinió dels gramàtics i la relació
gratia-so.
Per Últlm, es el moment de veure quin gLup social ha ongmat o ha aconit
el canvi,l'ha propage i l'ha fet triomfar o frenar . Per a copsar açó analitzarem
documentacid variada, literària o no, amó diversitat de registres. . .
Per què canvia : S'estudien o busquen les causes, els condicionaments i els
factors afavoridors o evitadors del naixement o difusió del canvi. S'hi ha de
tenir present tant les teories i principia lingüístics i no partir duna única visió
o model concret coin conèixer els avatars de la Ilengua, es a din, aplicar els
fets de la lingüística externa i de la sociolingüística en tant que puguen incidir
en el carvi.
Es mes productiva la combinació de possibles causes explicatives que l'aplicarió d'una sola, així coin també que l'investigador tinga una ment formada
en diversos models que en un de sol .
Sempre s'ha d'intentar les teories mes adients, que siguen més ciares, més
simples, productives, empiriques i que ho expliquen més en profunditat i extensió . Es la conjunció de factors externs i interns qui ho explica lot.
Quan canvia : Es delimita la cronologia del fenomen segans la documentació existent i utilitzant els coneixements de la história de la Mengua, les interferencies o préstecs entre Mengües, i sobretot l'estat i les condiciona internes del
sistema que ha de presentar la Mengua per a permetre i afavorir el canvi.
De les dues cronologies, la fixació de l'absoluta és prou difícil a causa del
conservadorisme de la grafia i per la lentitud i gradualitat dels canvis .t°'
On canvia : Pretén veure des de quin centre geogràfic o social es propaga
fenomen, quina extensió té, quines deixalles queden huí en el domini o en
altres dominis lingüístics, tant a nivel geogràfic coin social .
Es basa en la história de la Mengua, dialectología, toponimia, textos escrita
i situacil) actual .
De la combinació de totes aquestes operacions i respostes ixen les explicarions més ciares, riquea, suggeridores, senzilles, científiquea i didactiques .
Es ven coin el canvi lingüistic es pot explicar per,
..
a Causes internes : Debilitat del sistema, debilitat articulatèria, ambig uitat
i inseguretat en el parlant i enfortiment .
" Causes externes : Motivades per una nova mentalitat del parlant, per canvis socials, pel reflex d'una altra liengua.
e Com hi ha mes d'una possibilitat d'explicació valida per a cada cas i coin
cap exp Ilcació no és satisfactória sense emmarcar-se en un temps, lloc i sistema
i sense la combinació de factors externa i interns .
~_
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" Com un dialecte representa estadis desapareguts de l'evolució lingüística.
" Com la combinació de causes o factors té un abast explicatiu major .
4. Pel model o metodología exposat ja es comprén cera el diacronista ha
de menejar un conjunt de dades, principia, teories i coneixements temátics de
molt difícil adquisició per la seua amplária i complexitat, peró de necessária
coneixença per a poder opinar . En resum, es poden dividir en tres grups:
a) Coneixements lingüística : Com a punt de partida el llatí; el català normatiu com a mostra i resultat de les evoluciona lingüístiques triomfants ; dialectologia histórica i actual, com a paradigma d'evolucions anteriors huí mantingudes en algunes zones i de tendéncies innovadores que poden arribar a ser
generala ; altres Ilengües romániques ; lexicología i el léxic a través dels temps,
perqué la GH l'heur de fer a través seu; l'àrab hispánic, sobretot al País Valenciá, Catalunya Nova i les Balears per a identificar léxic, topónims . . .
b) Coneixences de lingüística general : Metodologtes i principis de les més
importants escoles lingüístiques i sociolingüístiques . Els principia diacrónica que
formen part del patrimoni comú de la nostra disciplina .
c) Altres matéries com,
" Onomástica i en especial la toponímia, car molts processes i canvis lingüístics sols es poden testimoniar amb ella.
" Etnografía i cultura popular perqué es veja la vida real de la llengua.
" Filología o combinació de diverses matéries com paleografía i crítica textuals (per saber localitzar, datar i avaluar els textos) .
" Historia i geografía que permeta situar cada procés en el devenir históric .
" Estadística.
Al mateix temps, els conreadors d'aquestes matéries deuen conèixer la GH.
5 . A nivell dotent, l'objectiu del programa ha de ser acostumar l'alumne
a enfrontar-se a un text, interpretar-lo, datar-lo, partint de l'acompliment del
métode dissenyat, familiaritzar-se amb les fonts i amb la bibliografía, ensenyar-lo
a situar el text en el seu moment i context català i románic, tot pensant, peló,
que la matéria no va destinada sols a futurs investigadors sinó a lingüistes i
filólegs que han d'enfrontar-se a textos literaris i no literaris, antics, que els
han de comprendre i criticar per traure'n les conclusions pertinents ; a normativitzadors que han de tenir una visió de la llengua en procés . Malauradament,
la falta d'un cars en les nostres universitats ens priva de poder aprofundir-hi
suficientment, ja que com es lógic, és mes oportú ensenyar per parts la matéría, lent veure la interdependéncia dels canvis fonètics, morfosintáctics i léxica
que no tot en un cars i sense temps per a practicar el comentar¡ de textos .
Es convenient que el professor siga un investigador que haja viscut reflexions
sobre problemes histórica, perqué la investigació i la docéncia son dos moments
6
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[$1 >u,

al ix.
R > 0, després del x-u i fins
el XVI .
ZZ>Z; Z>Z, al xu--xrv-xv.
L-, -LL->t, al ix .
Ly, C'L>y>L . Confusió al
xt en roccidental .
Ensordiment consonants sonores finals : el del xn -mujan
XIII .

NN->N ; al ix ;>N, al x .
MB, ND, LD > assimilació al
al
°° - XIII>desgeminació
M1-XIII .

ÁMN>óN, al ix .
Leonsonant>Uconsonant, al
ix . Ultracorrecció al xn-xui .
Els grupa secundada es formen
a partir del ix .
legra taraba la cronología de
ta Gramática histórica de Menéndez Pidal i de la lntroaucción al taon vulgar de vádnánen .
Fixeu-vas en les gra£ies a
Phora de datar els textos .
Igualment podríem fer en la
morfologia i en la simaxi .

d'una mateixa realitat: el professor ha de guiar l'alumne a redescobrir el método i ele principia aplicats per l'investigador així com a valorar les explicacions més convincente .
6 . L'investigador-docent ha de fer aprendre a l'estudiant ele principia més
productius i necessaris per enfrontar-se a un cae de GH i explicar-lo, sobretot
ele que formen ja part del patrimoni diacrbnic comú . Sense afany de ser exhaustiu, n'esmentaré alguns d'aquest tipus :
a) La llengua és un sistema on quasi tot viu interrelacionat, en qualsevol
inestabilitat o modificació trenca l'equilibri, al trencament del qual seguirá el
son reajustament, amb la consegüent transició i coexisténcia entre sistemes . No
es pot estudiar un element isolat sense tenir present la xarxa on vivia .
b) Tot sistema lingüístic és un sistema de possibilitats, de vegades contradictori, que viu en covariació amb factors externs i en heterogeneïtat . Sois triomfará la innovació que més solucione les necessitats del tipus que siga del parlant i que menys altere o atempte contra regles generals i principis .
c) El canvi lingüístic es produeix quan hi ha una debilitat en el sistema
(poca claredat, poca economía, inseguretat), siga objectiva en el sistema per
un altre canvi, siga subjectiva pel contrast amb una altra llengua.
El canvi és la solució del problema i pot produir-se, amb mecanismos interns : - fenómens esporádics : assimilació, dissimilació, més propi de la fonética . . .
- analogía : més propi de la morfosintaxi i la semántica,
i amb mecanismos externa - préstecs, cultismos quan fallen ele mecanismos interns (mes propi del léxic i deis mecanismos no estructurats).
L'economia interna de la llengua (debilitat, exigències comunicatives i expressives) i ele fenómens d'interferència lingüística son ele dos grans principis
d'explicació deis fets diacrónica . En efecto, sent la llengua un sistema funcional es modifica sobretot en ele seus punts débils, és a dir, on el sistema mateix
no correspon eficaçment a les necessitats expressives i comunicatives deis parlants. De totes les innumerables innovacions que es comproven en el parlar,
sols algunos s'adopten i es difonen . Mentre que la innovació es individual, continuada i connatural ; l'adopció és sempre funcional, intencional, sistemática
i social .
El problema históric del canvi és establir com s'ha constitituit i cera pogué
constituir-se; en quines condicions culturals i funciohals s'inserta en el sistema .
cf) Una norma culta o de prestigi forta pot fer perdurar un sistema desequilibrat i un sistema equilibrat pot reajustar-se per la manca d'una subjecció
normativa i el reflex d'una altra llengua. Per aixb ele canvis més generalitzats
i profunds triomfen en époques de decadencia .
__
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e) La llengua pretén la conformació d'una forma = una funció, intentant evitar les formes amb massa densitat funcional o semántica .
j) El canvi lingüístic és un procés gradual i lent, producte de la interacció
del sistema lingüístic i les característiques fisiológiques, psicológiques i sóciopolítiques de l'individu, sobretot quan es troba en l'estadi d'aprenent . Un factor extern sols provocará canvis permesos dins la tradició i forma lingüística
de cada llengua. El canvi vol restablir l'equilibri del sistema autoregulant-se.
g) S'ha de distingir entre l'inici del canvi lingüístic i la seua propagació .
Per a la confecció d'una cronología relativa és pertinent l'origen del canvi,
car després la consumació de cada canvi pot tardar més o menys segons altres
factors .
Precisament, Labov ha integrat en una sèrie d'etapes i processos el canvi
lingüístic :
Interns :

Restricció (articulatória . . .)
Transició (lluita per assentar-se)
Inserció en el sistema lingüístic

Externs :

Avaluació de la comunitat
Actualització o triomf.

h) Hi ha un canvi lingüístic perqué la llengua viu en heterogeneïtat ordenada i variació regular en correlació amb factors socials . Agó es comprova
amb l'estudi empíric de la llengua.
é) La interferència actua gradualment . Una llengua en contacte fa de model per a l'altra. Hi ha una interferència sistemática quan els sistemes estan
emparentats genèticament i presenten un bon nombre de semblantes o identi
tats . En la interferència entra el nivell cultural i educatiu dels individus ; les
vies de comunicació; el prestigi, la coincidència o no en les mateixes situations .
j) Les árees territorials perifèriques més conservadores per principi poden
quedar marginades de l'evolució del centre de cultura i produir-se així una bifurcació dialectal contrastiva . Aixó fa que visquen entre una forta conservació
de trets i una forta innovació perquè no reben la influéncia del prestigi de la
norma .
La forma o significat d'un mot forani no es porta a la llengua receptora
coro una unitat sino coro un model per a una creació nativa . Tota modificació
ha de ser tractada en funció del sistema receptor .
m) La insuficiéncia de documents escrits es pallia per l'aportació de les
dades del present utilitzables en virtut del principi «que el processos actuals
son els mateixos que els que han operat per a proporcionar les dades histori
ques» i que «la variabilitat sincrónica temporal és la traducció directa del canvi
14

lingüístic en curs» i per aixó pot estudiar-se un canvi históric, peró sempre
amb una anàlisi prévia .
n) No es pot estudiar la sincronia sense conéixer la diacronia perqué la
sincronia és una etapa més de la diacronia, o a l'inrevés, la diacronia es troba
obligatóriament incorporada al mateix funcionament de la sincronia . Per tant,
s'ha de fer una sincronia diacrónica.
o) Es pot establir amb seguretat, gràcies a la dialectologia i a la sociolingüística, les diferents etapes de tot canvi lingüístic des de la innovació inicial
fins a la mutació final i controlar l'exactitud de les hipótesis explicatives . Fins
i tot es pot predir atenent al fet que la nostra disciplina és una ciéncia cultural
i no una ciéncia natural, la trajectória futura dels canvis en marxa .
p) L'obligada successivitat expositiva no suposa que no existesca una gran
interrelació entre els diversos elements i nivells de la llengua.
r) Si la innovació adoptada afecta un fonema, ella s'adopta per al mateix
fonema en qualsevol mot i en qualsevol posició i si afecta un fonema en un
nexe o en una posició determinada s'adopta per a tots els mots que continguen
el mateix fonema en el mateix nexe o en la mateixa posició. Alló que s'adapta
és una pauta, un mode de fer, no un element fet i acabat .
s) La llengua es refá contínuament sobre els modela anteriors; es supera
perqué el parlar és sempre nou; es renova perqué l'entendre és entendre més
allá del que ja és conegut . El canvi és simplement una dimensió creativa del
llenguatge; la capacitat que tenen els parlants d'adaptar-lo a les seves necessitats expressives .
Al respecte, l'oient adopta alló que li satisfá estéticament ; el que li convé
socialment i el que li serveix funcionalment.
t) La geografia lingüística ens ha revelat el principi que cada vocable té
la seua história a part . L'estudi dels documents ens diu el mateix, pero a més,
que la suma de la história de cadascuna de les paraules ens dóna la história
de la constitució d'una llei fonética .
u) La fonética i l'homofonia o l'homonímia són molt importants en el
canvi lingüístic .
v) De l'anàlisi de canvis particulars i concrets es poden traure els principia
evolutius generals més ferma i explicatius.
Per al català en particular, a més a més s'ha de considerar :
a) La diferent prosódia del català occidental i del-català oriental, claredat
i ritme harmoniós, . . . de l'occidental, sobretot a causa de la diferent evolució
de les vocals átones, i les conseqüències que ha tingut sobre la morfosintaxi
i el léxic; el conservadorisme occidental contra la innovació i cohesió orientals.. .
b) L'arraconament de la Cancelleria catalana en 1479 i la subsegüent ruptura de relacions entre Catalunya,-les Baleara i especialment amb el País Vaen
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lencià . Aixi des de la fi del xv i primeries del xvl es pot dit que cada dialecte
evoluciona lliurement sense relació amb la resta dels dialectes.
c) El desenvolupament del català des del xvi sense una llengua literària
ni una administració que l'unifique o cohesione. Vivint o desenrotllant solament el registre colloquial ; desenvolupat al costat d'una llengua forta, el castellà; familiaritzada amb aquesta . . . Tots els desequilibris de l'Edat Mitjana es
reajustaren i s'assentaren a partir del xvi, segons zones i amb triomf d'uns
mecanismes o altres . L'existència d'una norma culta haguera detingut algunes
de les innovacions del català .
d) La perioditzacià de l'evolució de la llengua, ja indicada i els moments
Claus d'aquesta, corn per exemple:
S . xul-xiv : Època de repoblació i d'assentament.
S . xiii : Trencament de les relaciona amb Occitània.
S . xiv : Acostament entre la Catalunya occidental i l'oriental .
S . xv: Esplendor politic, cultural i literari del català .
S . xvi : Pèrdua de la Cancelleria, d'un mode] de llengua i trcncament de
la relació interdialectal i castellanitzaciàS . xviii : Eliminació del català en l'Administració .
S . ix-xiv : Predomini dels canvis fonètico-fonológica .
S . xv-xviii : Predomini dels canvis morfosintàctics .
S . xix-xx : Predomini dels canvis lèxics .
8 . Aque~ta proposta, clara, realista i fàcilment assumible, que té precedents en els paradigmes de Malkiel, Varvaro, Coseriu i Granda, pot fer recuperar el goig per l'estudi diacrónic ala nostres estudiants i fer que les hipótesis
que se'n formulen siguen mes explicatives, comprovables, versemblants i arrelades a la vida real de la llengua, en el passat i en el present.
EMILI CASANOVA

Universitat de Valencia
Nadal 1987
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