
INTRODUCCIO 

Els treballs que componen el present volum de Caplletra dedicat al cátala dins del 
context románic teñen tots una voluntat diacrónica i comparatista. De fet, 1' enfocament 
diacrónic i comparatista es troba des deis orígens de la romanística, des que Friedrich 
Diez va iniciar amb la seua Grammatik der romanischen Sprachen (1836-1844) la 
lingüística románica científica. I és lógic que siga així, per 1'origen comú d'aquestes 
llengües com per una evolució posterior que ha anat indi vidualitzant cada llengua, pero 
sense esborrar la unitat essencial del món románic. Per aixó, establir el carácter 
específic d'una llengua románica demana un coneixement adequat de les altres 
llengües germanes, i, en concret, la lingüística histórica catalana no es pot desvincular 
del context románic del qual forma part integrant. 

Els articles s'organitzen temáticament. Es pot destriar un primer bloc centrat en la 
fonética histórica. En l'estudi que obre el volum Mar Batlle ens ofereix, en un article 
que és un resum de la seua tesi de llicenciatura, una nova visió del problema de 
1'evolució de les vocals é i ó + iod en cátala. En contra de la tesi mes acceptada de la 
diftongació condicionada, l'autora defensa la hipótesi de la inflexió de dos graus de la 
vocal oberta en contacte amb la iod, la qual compta també amb antecedents antics. Sitúa 
la problemática en un marc románic general i fa una exposició deis diferents arguments 
formulats per la bibliografía anterior. 

Passant del vocalisme al consonantisme, en el següent article Joseph Gulsoy, en un 
documentadíssim estudi, repren la qüestió del tractament de la -n < N' final en cátala, 
que planteja tenint en compte els fets análegs en occitá, en gaseó, en certs parlars nord-
italians, en gallee i en nombrosos dialectes espanyols, per ais quals ofereix també 
aclariments. 

El segon bloc d' articles está constituid per treballs sobre morfosintaxi histórica. Tres 
d'aquests estudis es centren en problemes del verb. En el primer Manuel Pérez 
Saldanya aplica els principis de la morfología natural, tenint en compte el paper 
destacat deis conflictes de naturalitat o d'optimitat en el canvi lingüístic, a l'estudi de 
la formació histórica de les desinéncies del present de subjuntiu en cátala, amb 
referencia també a les llengües gal-loromániques i a l'italiá septentrional. L'evolució 
de les formes de present de subjuntiu en cátala permet exemplificar algunes de les 
tendéncies d'optimització morfológica i alguns deis conflictes de naturalitat produ'íts 
entre les diferents tendéncies. Es mostren com a principis importants en l'evolució del 
present de subjuntiu la tendencia a evitar la contraiconicitat, la tendencia a la 
transparencia i la tendencia a la uniformitat deis paradigmes. 

Josep Lluís Martos, com Manuel Pérez Saldanya, fa també una aplicado de les 
noves metodologies lingüístiques a 1' estudi diacrónic del verb cátala. En concret, aplica 
la lingüística cognitiva a l'estudi del pretérit perfet perifrástic, la formació del qual 
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explica a través d'una metáfora direccional, a partir de la presencia en la perífrasi del 
present historie, que transporta el subjecte parlant cap a un passat. Abans analitza, des 
de la mateixa perspectiva, els adverbis de temps adés, despús-demá i despús-ahir, 
origináis també a partir de metáfores direccionals, on el temps es mesura mitjancant 
l'espai. 

Les formes perifrástiques verbals son també Pobjecte d'estudi del treball de Vicent 
Cabanes, en el qual Fautor fa un seguiment diacrónic de les perífrasis modals de 
necessitat-obligació i.probabilitat en cátala, entre els segles XIII i XX, que compara 
amb les dades del castellá, italiá i francés. L'autor estudia les perífrasis genuínes "deure 
+ infinitiu", "haver + preposició + infinitiu", "teñir de + infinitiu", així com les 
castellanitzants"/2ó!verig'ü£ + infinitiu", ""teñir que + infinitiu" i "deure de + infinitiu". 

El quart article d' aquest bloc enllaca la flexió amb la derivado, a través de 1' examen 
del desenvolupament llatí í románic del sufix d'origen grec -ez-1 -iz-, el qual ha arribat 
també a les llengües germániques, en gran part a través del francés. L' autor del treball, 
Curtís Blaylock, comprova que aquest sufix ha estat utilitzat en les llengües romániques 
fonamentalment com a sufix derivacional, encara que el romanes l'usa també com a 
morfema flexional. 

En el cas del cátala, com de la Península Ibérica en general, cal comptar amb la 
presencia histórica de l'árab, de gran importancia per a la configurado lingüística de 
la Península Ibérica. Per aixó, quan situem el cátala dins del context románic, no podem 
prescindir de l'element árab, que altera la fesomia de la romanització en les nostres 
terres. En aquest tercer bloc d'articles, Germá Colon estudia la vigencia .de l'arabisme 
alcasser ¡alcacer 'órdi tendré' en cátala, castellá i portugués, i demostrá la genüínitat 
d' aquest mot en la nostra Uengua, én concret en les terres valencianes, on es documenta 
des de Pépoca medieval. Conclou reivindicant l'estudi historie del léxic arábic. 

L'arabista Carme. Barceló analitza críticament l'ús abusiu i impropi, i de vegades 
les rranipulacions interessades, que s'han fet históricament del terme "mossárab" en 
general, i de la "llengua mossárab" en particular. El terme ha estat aprofitat per 
propugnar, sense cap prova objectiva,. un suposat bilingüisme árab-románic d'al-
Andalus, perllongat fins Pépoca de la conquista cristiana, el qual, en realitat, només es 
pot acceptar objectivamént per ais primers segles de l'ocúpació sarraina. 

A mes del contacte lingüístic amb l'árab, un altre aspecte del contacte lingüístic en 
la historia del cátala el constitueix la relació amb el castellá, fonamental també per 
entendre la nostra historia lingüística. El contacte entre cátala i castellá ha estat sempre 
bidireccional, i fins i tot a partir del segle XVI, quan s'incrementa progressivament la 
pressió castellana, el cátala no ha deixat d'influir sobre el castellá. Un aspecte d' aquest 
contacte és la interferencia del cátala sobre el castellá parlat pels natius catalanopar-
lants. Aquest és l'objecte d'estudi deTarticle de Joaquim Martí, centrat en la Valencia 
deis segles XVIII i XIX. L'autor estudia també altres aspectes del contacte lingüístic 
cátala / castellá. com son els usos i actituds lingüístics i els canvis de codi. 
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Continuant dins l'ámbit hispánic, i sense deixar el contacte lingüístic, Ricardo Cierbide, en 
1' article que clou el volum, estudia els components lingüístics histories de Navarra, des de l'época 
preromana fins ais nostres dies, la qual ha estat marcada per la convivencia de llengües. A l'época 
preromana convisqueren els pobles bascos i els indoeuropeus. Mes tard, a I'Edat Mitjana, després 
de l'ocupació árab i la posterior conquista cristiana, van conviure els elements lingüístics base, 
románic navarroaragonés, occitá i hebreu. És significatiu el procés de castellanizado de la varietat 
navarroaragonesa, que tingué lloc especialment a partir del segle XV, encara que s'inicia abans. 
En relació amb el castellá, Fautor dona compte tatnbé de la seua imposició progressiva sobre el 
base, que ha anat desplacant cap al nord, particularment des del segle XVIII. 

En conjunt aquest monográfic de Caplletra constitueix una aproximado diversa a l'estudi del 
cátala dins del context románic. A tots els qui amb.la seua coHaboració han fet possible aquesta 
publicado, moltes grades! 

Valencia, juliol de 1997 

EMILI CASANOVA JOAQUIM MARTÍ 
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