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LA LINGÜISTICA
per Joaquim Rafel i Fontanals

Els organitzadors del IV Col·loqui Interna-
cional de Llengua i Literatura Catalanes, 
que s'ha dut a terme enguany a Basilea 
(22 al 27 de març), cregueren oportú de 
fixar un tema monogràfic amb la finalitat 
que les ponències que s’hi havien de llegir 
i debatre tinguessin una certa afinitat de 
contingut. Amb aquesta actitud han seguit 
el criteri que ja va prevaler al Col·loqui de 
Cambridge, de l’any 1973, adoptat per tal 
d’evitar una dispersió massa gran. Va que-
dar decidit, doncs, que els treballs de la 
Secció de Llengua del Col·loqui de Basilea 
tractarien alguns dels possibles temes de 
recerca que l'aspecte lèxic de la llengua 
catalana ens presenta, i així s’establí el 
títol d’aquesta secció: La lexicologia cata-
lana.
La sessió inaugural del Col·loqui consistí en 
una síntesi de l’estat actual dels estudis 
sobre el lèxic català; la conferència fou 
pronunciada per Germà Colon, professor de 
la Universitat de Basilea, especialista en 
lexicografia romànica, deixeble i col·labora 
dor de W. von Wartburg i president del 
Comitè organitzador d’aquest Col·loqui. El 
professor Colon, doncs, sota el títol Lexico-
grafia catalana: realitzacions, i esperances, 
fixà la seva atenció més en allò que encara 
no s'ha fet, que no pas en les fites ja asso-
lides; així ens féu veure que manca un in-
ventari seriós dels estudis duts a terme fins 
ara i de les obres lexicogràfiques publica-
des o inèdites; en canvi no es mostrà par-
tidari, per diverses raons, d’emprendre un 
«diccionari de diccionaris» com el que va 
iniciar Samuel Gili Gaya per al castellà (Te-
soro Lexicográfico) i que s’ha quedat a la 
lletra E. Colon posà de manifest que s’està 
fent inajornable un recull sistemàtic i cien-
tífic de vocabularis dialectals que siguin 
un dia complement de l’«Atlas Lingüístic 
del Domini Català», en curs de realització 
a Barcelona; que convindria fomentar els 
estudis de semàntica catalana segons els 
criteris científics moderns; que manquen 
per al català diversos tipus de diccionaris 
especials elaborats també amb criteris cien-
tífics; i que hi ha un camp encara verge,

En un carrer de Basilea 
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Germà Colon. La junta directiva de l’AILLC, 
després de la renovació a la qual ha estat 
sotmesa a l’assemblea de Basilea 
que ha acompanyat el col·loqui, ha quedat 
constituïda de la manera següent: 
president, Germà Colon; vice-president,
Arthur Terry; tresorer, Felip M. Lorda Alaiz; 
secretari, Josep Massot; vice-secretari,
Jordi Bruguera, i vocals: Gret Schib,
Joan Veny, Jordi Carbonell i Giuseppe Tavani.

que és el dels inventaris lèxics d'autors. En 
aquest darrer aspecte recordà que l’únic in-
ventari complet d’una obra catalana és el 
de VSpill de Jaume Roig, fet per Miquel
i Planes.
Sense perjudici del valor i de l'interès par-
ticular de cada un dels treballs que foren 
presentats al Col·loqui, gosaria dir que 
aquesta conferència del professor Colon va 
preparar el terreny i va predisposar els 
assistents per a les altres ponències.

Alguns dels treballs presentats cs refereixen 
. l’una manera o altra a aspectes de la his-
toria del lèxic. Dins d'aquest grup podríem 
jncloure les ponències de Rolf Eberenz so-
bre el Calaix de sastre del Baró de Maldà, 
de F. de B. Moll sobre el Liber Elegantia-
rum de Joan Esteve, de Jordi Bruguera so-
bre la Crònica de Jaume I, i de Joan Bas-
tardas sobre el català pre-literari.
La llarga obra del Baró de Maldà, escrita 
entre 1769 i 1816, representa la fita final de 
la Decadència; redactada en una època con-
trària a l’ús del català, ens ofereix un tes-
timoniatge de valor inestimable per al co-
neixement de la llengua parlada, sobretot 
pel que fa a les interferències català-cas- 
tellà. El professor Rolf Eberenz ens donà 
unes mostres del seu treball rigorós (capí-
tols IV al VIII del Calaix de sastre)* 1 en el 
qual intenta determinar les diferents moti-
vacions dels castellanismes, que de vegades 
alternen amb els mots catalans correspo-
nents (andar-ancorar, zaguán-pati, mancha- 
taca, etc.); aquests tenen, en l’opinió del 
ponent, un valor estilístic dins la mentali-
tat de l'època; en canvi, d’altres responen 
a la introducció de conceptes nous (cielo 
raso, colgadura, entresuelo, biombo, etc.); 
i, fins i tot, d’altres poden representar al-
gun avantatge estructural, com, per exem-
ple, l’evitació de monosíl·labs (grado per 
grat). El professor Eberenz ens féu veure 
que un dels punts flacs del català d'aquest 
moment és la manca d’ús de sufixos ge-
nuïns (pago, recreo, ensanche, arrimadero, 
en comptes de pagament, recreació, eixam-
pla o eixamplament, arrambador).
El primer diccionari català, el Liber Ele-
gantiarum latina et valentiana lingua, de 
Joan Esteve (segle xv), ens fou presentat 
en diversos dels seus aspectes per F. de B. 
Moll,! el qual ja havia fet estudis sobre 
aquesta obra. El llibre de Joan Esteve és 
important perquè ens dóna fe del lèxic nor-

1. Ro l f  Eb e r e n z : El «Calaix de sastre» del Baró 
de Maldà i la problemàtica de la Decadència.
2 Fr a n c e s c d e B. Mo l l : Entorn del lèxic del 
«Liber Elegantiarum» de Joan Esteve.
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mal i usual a l’època de la seva redacció 
i corresponent al patrimoni general de la 
llengua; hi són escassos els dialectalismes 
valencians i els castellanismes, en canvi hi 
ha alguns italianismes. En aquesta obra 
tenim la primera documentació de molts 
mots catalans, tant pel que fa a les formes 
com pel que fa als significats; també tro-
bem molts àpaxs o documentacions úniques 
de forma o de significat. Tot això ha estat 
estudiat pel ponent no solament en els mots 
que encapçalen les entrades del diccionari, 
sinó també en els que trobem ací i allà, al 
mig de les definicions o explicacions.
Jordi Bruguera, en oferir-nos els resultats 
d’un pacient estudi filològic, volgué retre 
un homenatge a la figura de Jaume I en el 
vuitè centenari de la seva mort. El treball 
de Bruguera, que representa una notable 
contribució a la història de la llengua cata-
lana, consisteix bàsicament a establir els 
aragonesismes i els occitanismes, i en l’es-
tudi d’alguns mots rars de la Crònica.1 El 
ponent demostrà que molts dels mots que 
M. de Montoliu havia considerat aragone-
sismes no ho són, sinó que o bé es tracta 
de mots genuïns catalans, o bé són mots 
aragonesos que no poden ésser considerats 
aragonesismes, pel fet que només s’empren 
parlant de coses d’Aragó, referits a perso-
natges aragonesos, etc., mentre que, per a 
referir-se als mateixos conceptes en altres 
ocasions en què no es donen aquests con-
dicionaments, són utilitzats els termes ca-
talans.
La fase més primitiva del nostre lèxic ha 
estat estudiada per Joan Bastardas.3 4 La de-

3. Jo r d i Br u g u e r a : Introducció al vocabulari de 
la Crònica de Jaume I.
4. Jo a n  Ba s t a r d a s : El català vre-literari.

Antoni M. Badia i Margarit, primer presiclei i 
i impulsor de l'AILLC, ha presidit el col·loqui 
de Basilea i ha estat encarregat d'organitzar 
el proper, l’any 1979, a Andorra.

dicació continuada a l’estudi dels docu-
ments llatins medievals de Catalunya posa 
el professor Bastardas en unes condicions 
excepcionals per a oferir-nos un estudi de 
primera mà sobre el lèxic català en èpoques 
mol: primitives, molt abans del primer text 
escrit en llengua catalana. Una sèrie de 
tipus lèxics pròpiament catalans apareixen 
ja en textos llatins dels segles x i xi: cab-

dell (capitellos de lana, 1041), crossa (crucie 
lignee, 1066), escacs (eschacos, 1058), daus 
idads, 1102-1125), neules (nebularum, 1098). 
No cal dir que aquesta ponència interessà 
molt vivament els assistents al Col·loqui, 
alguns dels quals hi vingueren, segons hem 
sabut, atrets especialment pel prestigi del 
professor Bastardas en aquest camp. 
L’aspecte dialectal del lèxic català fou trac-
tat en dues ponències molt diferents per 
la seva intenció: una general sobre el lèxic 
valencià, a càrrec de M. Sanchis Guarner, 
i una altra molt particular sobre el lèxic 
de la Codonyera, presentada per A. Quin-
tana.
El professor Sanchis Guarner, el qual tin-
guérem ocasió de felicitar amb motiu d’ha-
ver guanyat recentment l’agregació de Lin-
güística Valenciana de la Universitat de 
València, és la persona que amb més co-
neixement de causa podia encarregar-se de 
parlar-nos del lèxic característic del País 
València;5 la seva exposició consistí bàsi-
cament a classificar els tipus lèxics del va-
lencià segons les seves afinitats amb els 
corresponents castellans o del català cen-
tral (val. bes, cat. cen. petó, cast. beso; 
val. fadrí, cat. cen. solter, cast. soltero), 
tot posant en relleu els que són caracterís-
tics del valencià tant enfront del castellà 
com del català central (val. birbar, cat. cen-
tral eixarcolar, cast. escardar). Sanchis 
Guarner acabà referint-se a un aspecte tan 
conegut i tan treballat per ell com és el 
dels mossarabismes i els arabismes, fent- 
nos veure que els primers no són recollits 
en general per la llengua literària perquè

5. Ma n u e l  Sa n c h is Gu a r n e r : Caracterització del 
lèxic valencià.

Premi Crítica "Serra d'Or"d’Obra Completa 1976
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solen tenir una extensió geogràfica molt 
reduïda (colombaire = colomer, pando = ca-

“ matort); en canvi, els abundosos arabismes 
del valencià tenen una difusió més gran i 
són admesos en un alt percentatge per la 
llengua literària (carxofa, taronja, ràfec, 
arrop, sucre, etc.).
La ponència d’Artur Quintana 6 7 ens ha per-
mès de constatar una vegada més la neces-
sitat d'enquestes monogràfiques en diverses 
localitats del domini lingüístic. L’enquesta 
monogràfica, per la seva mateixa naturale-
sa, ofereix unes possibilitats més grans que 
les enquestes limitades dels atlas lingüís-
tics; per això, tal com ens havia recordat 
Germà Colon al cçmençament del Col·loqui, 
en són un complement necessari i indefu-
gible; la investigació extensiva dels atlas 
es fa intensiva en la monografia dialectal. 
La població de la Codonyera, petita, social-
ment homogènia, situada a la comarca del

* Matarranya, administrativament província 
de Terol, a la «frontera absoluta de la llen-
gua», com Quintana mateix ha escrit a 
«Serra d’Or»,’ ha estat el camp de recerca 
que ens ha permès de veure amb detall les 
peculiaritats metodològiques d’un treball

' d'aquesta naturalesa portat a terme amb 
rigor científic.
La ponència d’Amadeu Soberanas sobre els 
diccionaris i vocabularis dels segles xvi al 
xviii8 9 és un treball definitiu que d’ara en-
davant estalviarà moltes consultes i recer-
ques als lexicògrafs catalans. Entre altres 
mèrits té el d’haver elaborat un inventari 
i una detallada descripció bibliogràfica de 
les diverses adaptacions catalanes del dic-
cionari de Nebrija. El treball pròpiament 
bibliogràfic és completat amb una compara-
ció crítica de diversos diccionaris i vocabu-
laris de l’època estudiada (els «nebrijas», 
a partir de 1507; Palmyreno, de 1569; Ono- 
fre Pou, de 1575; Lacavalleria, de 1595; Pere 
Torra, de 1653) que afecta alguns articles 
de la lletra A, de manera que podem veure 
les relacions dels uns amb els altres. És 
una de les ponències que esperem amb més 
impaciència de veure publicada, per tal com 
l'exposició oral deixa moltes dades interes-
sants condemnades a l’oblit.
La teoria semàntica també va ésser repre-
sentada al Col·loqui, per bé que amb una 
sola ponència. Partint de la idea que els 
diccionaris tradicionals no serveixen per a 
la interpretació d’un text, Michael Metzeltin

* va desenvolupar uns aspectes teòrics, apli-
cables en principi a qualsevol text, i va 
exemplificar-los amb el Libre d'Amich e 
Amat de Ramon Llull. ’ Segons Metzeltin, 
els factors que determinen els camps se-
màntics d’un text determinat són predicti-

* bles; s’ha de tenir en compte, en tot cas, 
la naturalesa informativa o persuasiva del 
text, que dóna lloc a tipus d’estructura di-
ferents. Aquests tipus d’estructura poden 
reduir-se a dos de bàsics; un presidit per 
l’acumulació de proposicions (P, AP2A ... 
AP„), i l’altre per la transformació (Síitua- 
ció], —> S2). Un exemple típic de Ramon 
Llull pot ésser la conversió de S, = l'home 
serveix el món en S2 = l’home serveix Déu; 
la transformació seria la proposició T =

6. Ar t u r  Qu in t a n a : Un exemple d’enquesta mo-
nogràfica: el lèxic de la Codonyera.
7. La frontera absoluta de la llengua: les valls 
del Guadalop i del Mesquí. <S. d’O.», n." 134 
(1970).
8. Ama d e u So b e r a n a s : La transmissió lexicogrà-
fica catalana a través dels vocabularis impresos 
(segles XVI-XVIII).
9. Mic h a e l  Me t z e l t in : L’univers semàntic de
l'Amic lul·lià.

l'home cerca Déu, que permet el pas de 
S, a S2. Aquesta transició és ajudada o di-
ficultada des del punt de vista semàntic, 
respectivament, per una ajuda A = X (l'àn-
gel) ajuda l'home, o per un impediment I = 
Y (el dimoni) tempta l'home. La conclusió 
pràctica d’aquest treball ve a ésser la ne-
cessitat que la lexicologia s’ocupi de la se-
màntica textual.
La metodologia de la gramàtica generativa 
transformacional ha estat exercitada també 
en aquest Col·loqui; la ponència presentada 
per Max W. Wheeler 10 intenta una interpre-
tació dels mots catalans compostos per dos 
elements radicals (equivalents d’una ma-
nera aproximativa als que la gramàtica tra-
dicional anomena mots compostos) a partir 
d’estructures normals de sintagmes: bus- 
carraons [X busca raons (F—»N)I, estra-
nyament [0prcp. estranya ment (SPrep.—> 
Adv.)], galtaplè [X de qui la galta és plena 
(SN—>A)1. En la seva ponència, Max W. 
Wheeler intentà distingir entre els fenò-
mens que responen a idiosincràsies de la 
llengua i els que són regits per regles ge-
nerals. Per a tota aquesta investigació l’au-
tor partí del concepte de «lexicón» i de 
l’especificació del seu lloc dins la gramàtica 
generativa transformacional.

10. Ma x W. Wh e e l e r : Problemes lèxics per al 
generativista: els mots catalans a doble arrel.

LA

Del dia 22 al 27 de març d’enguany va tenir 
lloc a Basilea el IV Col·loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, organit-
zat, per segona vegada, per l’AILLC, és a 
dir, per l’Associació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes. L’organització 
del Col·loqui anava a càrrec del «Romani- 
sches Seminar» de la Universitat de Basilea, 
el director del qual és Germà Colon. Aquest 
any el col·loqui es va caracteritzar per l'a-
bundant aportació de ponències i per 
l'abundantíssima assistència que no va 
abandonar ni un sol moment les sessions 
del que en podríem dir ben bé Congrés de 
Llengua i Literatura Catalanes.
La primera ponència de la secció de Lite-
ratura fou la de Matilde Bensousan sobre 
Estructura de la cèl·lula familiar en el món 
novel·lístic de Narcís Oller. Matilde Bensou-
san va fer un estudi molt interessant sobre 
l’estructura familiar en l’obra d’Oller con-
traposant els dos tipus de família, la pa-
triarcal i la matrimonial, i establint una 
relació aclaridora entre les circumstàncies

Un col·laborador de «Serra d’Or», Lluís Mar- 
quet," fou l’autor d’una ponència sobre 
els problemes que planteja la fixació de la 
forma catalana dels neologismes que la tèc-
nica i la ciència modernes exigeixen de 
totes les llengües cada dia en un nombre 
més gran. Després de l’exhaustiva i gairebé 
diria aclaparadora exposició de Lluís Mar- 
quet, tots quedàrem convençuts de la im-
portància de la tasca que s’ha de dur a ter-
me en aquest camp. Compaginant els co-
neixements de diferents ciències i tècniques 
amb un gran sentit de la llengua, el ponent 
ens presentà un quadre sinòptic de tot el 
que caldria fer, i es referí, en cada cas, 
als problemes que trobaran els qui intentin 
de dur a terme la fixació definitiva d’un 
gran nombre de neologismes catalans.
Estic segur que els estudis que acabo de 
ressenyar breument, tots elaborats per es-
pecialistes en cada un dels temes, han d’es- 
peronar els estudiosos que assistiren al 
Col·loqui a treballar en una part de la llen-
gua catalana que ha estat pràcticament 
desatesa en molts dels seus aspectes. Es-
perem, d’altra banda, que les Actes del Col-
loqui vegin la llum ben aviat a fi que aquest 
mateix esperó actuï sobre tots aquells qui 
no hi pogueren assistir.

JOAQUIM RAFEL I FONTANALS 

II. Ll u ís  Ma r o u e t : Els neologismes científics.

LITERATURA
per Maria-Aurèlia Capmany

personals d’Oller i la seva creació novel- 
lesca.
A la tarda, Pere Ramírez presentà la seva 
ponència sobre Maragall, traductor de No-
valis. Va analitzar la dimensió que, en l’o-
bra creadora de Maragall, té la seva tra-
ducció de l'Enric d'Ofterdingen de Novalis. 
La confluència entre das geheime Wort i la 
«paraula viva», la lúcida transposició del 
romanticisme de Novalis, la problemàtica 
de la llengua amb l’estudi particular dels 
passatges mètrics ens acosten, a través d’a-
questa anàlisi de la traducció, al coneixe-
ment profund del poeta.
El dia 24 les sessions tenen lloc a Estras-
burg, on ens dóna la benvinguda George 
Stracka, i recorda que en aquesta Univer-
sitat es van iniciar els Col·loquis que ara 
han pres tanta embranzida. Arthur Terry 
agraeix la benvinguda. A les aules d’aquesta 
Universitat dicten les seves ponències Jordi 
Carbonell: La Literatura catalana durant el 
període de transició del segle XVIII al XIX, 
i, dins la secció de Llengua, Amadeu Sobe-
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Porta d'entrada al local de la Universitat de Basilea on foren celebrades pràcticament 
totes les sessions.

ranas. J. Carbonell va exposar la repercus-
sió que els fets polítics d’aquest període 
tenen en l’ús literari de la llengua catalana, 
i acabà posant en relleu com als territoris 
catalans incorporats a l’Estat espanyol s’ac-
centuen les dues forces antagòniques: d'una 
banda la línia d’acció repressiva d’ordre 
polític, lingüístic i cultural, i d’altra banda

EDICIONS DE

ARA EN EDICIONS 
DE LA MAGRANA
Apartat de Correus 9487 

BARCELONA

una línia de resistència a cavall de l’ascen-
sió econòmica.
A la segona sessió del matí va llegir la 
seva ponència Giuseppe Sansone: Gabriel 
Alomar i el Futurisme. S’ha produït a Ità-
lia, i pràcticament arreu del món, un reno-
vat interès sobre el Futurisme, damunt el 
qual gravitava la connotació del seu lligam 
amb el Feixisme. Els nous estudis han por-
tat a buscar més enllà del manifest de 
Marinetti (1909) i concretament a treure a 
flotació el text de Gabriel Alomar De futu- 
risme (1905), conferència donada a l’Ateneu 
i que forniria el títol a l’escriptor italià. Una 
anàlisi de la ideologia de Gabriel Alomar, 
de les seves posicions estètiques, ens de-
mostra que l’escriptor català utilitzava el 
mot futurisme en el sentit d’evolució pro-
gressiva de la societat, significant la nega-
ció del passat, en el que el passat té d’in-
just i de fals, i d’una afirmació del futur en 
el qual hi ha involucrat el procés del cata-
lanisme. La conclusió és que, malgrat que 
l’antecedent històric del mot és evident i 
que Marinetti el podia conèixer car existeix 
una ressenya de la conferència a la revista 
«Mercure» i el poeta italià tenia una cons-
tant relació amb França, on publicà el seu 
manifest, el futurisme d’Alomar no té pa- 
rentiu de cap mena amb el moviment de 
Marinetti.
El dijous dia 25 començà amb la ponèn 
cia de Jordi Bruguera Introducció al voca 
bulari de la Crònica de Jaume I, on ana-
litza el primer gran text narratiu de la 
llengua catalana, bo i remarcant-ne la grau 
riquesa lingüística. A Els orígens de la «Rl  
naixença» a Mallorca Antoni L. Ferrer va 
exposar una sèrie d’interrogants sobre l’c 
xistència i la durada de la «Renaixença» 
insular, a partir de la condició illenca de 
Mallorca i de l’absència d’una revolució in-
dustrial.
Seguí la ponència de Geoffrey Ribbans La 
poesia de Maragall dins el context del sim- 
hlisme europeu. Una exposició de l’univers 
creatiu de Maragall, profunda i clara, cn 
la qual es posa en relleu la llibertat amb 
què el poeta barceloní capta i utilitza diver 
ses influències. Sense els patrons previs que

empenyen els poetes europeus a necessàries 
innovacions, Maragall traça el seu itinerari 
estètic sense deixar-se captar per certs as-
pectes del simbolisme, que veurà, no sense 
protestar, aparèixer en els noucentistes.
El dia 26 cloem el Col·loqui. Les ponències 
de Llengua es concentren en Narcís Oller: 
Alan Yates, Vilaniu dins la trajectòria lite-
rària de Narcís Oller, i Sergi Beser, Les 
limitacions narratives de Narcís, Oller: mo-
ralisme i sentimentalisme. El gran novel·lis-
ta va ser afortunat en el col·loqui, i els 
debats que van seguir les ponències que 
li eren dedicades ens feien adonar de com 
és viva la seva obra. Alan Yates ens exposà 
que l’elaboració de Vilaniu i la seva publi-
cació (1885) ens permeten de veure en quina 
mesura Oller intenta una decidida filiació 
realista i en quina mesura es pot despren-
dre del Romanticisme. Sergi Beser, ser-
vint-se del concepte limitació, utilitzat per 
J. F. Montesinos als seus treballs sobre no-
vel·la castellana, fa una anàlisi de la trajec-
tòria novel·lística d’Oller. Les limitacions 
(societat, tradició literària, vida personal) 
desvien l’obra del novel·lista dels seus pro-
pis propòsits, en els quals tenen una gran 
influència els crítics Josep Yxart i Joan 
Sardà i donen tot el seu significat al retret 
formulat per Zola de sentimentalisme i mo-
ralisme. Va seguir les dues ponències un 
animat debat que m’agradaria d’incloure 
però que els límits de la ressenya no ho 
permeten. El gran tema de la interacció de 
Naturalisme-Romanticisme, l’anàlisi del que 
entenem amb el concepte valoratiu de limi-
tació, em portaria massa lluny i ho deixaré 
per a una altra vegada. L’última ponència, 
a càrrec de Josep M. Castellet, versà sobre 
Alguns aspectes estilístics de l'obra de Jo-
sep Pla. El ponent va exposar la importàn-
cia que l’«adjectivació» té en l’extensa obra 
de Pla, entenent per «adjectivació» una 
gamma extensa de «complements», d’imat-
ges, d’al·legories, de metàfores, de símils, 
de traslacions, de metagoges, etc. El pro-
pòsit de la ponència era posar en relleu 
aspectes estilístics amb la intenció d’inci-
tar alguns especialistes a analitzar fiilològi- 
cament l'obra de Josep Pla.
L’estada a l’amable i polida Basilea s’acabà 
amb un sopar ple de concòrdia i amb una 
visita al magnífic museu de la ciutat.
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