
progrés de la gramàtica
per Joan-Manuel Hallesta i /loig

GRAMÀTICA HISTÒRICA DEL CATALÀ, II i 
III, per Carles Duarte i Montserrat i Àlex 
Alsina i Keith. «Manuals Curial», 10, 11, 
Curial Edicions Catalanes, 1986.

Amb l'aparició dels volums segon i tercer 
de la Gramàtica històrica del català, de 
Carles Duarte i Àlex Alsina, queda coberta 
la part dedicada en aquesta obra a la 
morfologia. El primer volum, que havia 
sortit l'any 1984, contenia una introducció 
general sobre la situació del català dins la 
Romània, la formació del català i la divisió 
dialectal, i la part dedicada a la fonologia. 
La publicació d'aquests dos nous volums 
ja ens permet d'emetre alguns judicis de 
conjunt sobre l'obra.

És important de fer notar el que represen-
ta una gramàtica històrica com aquesta 
en el marc que formen estudis semblants 
dins la tradició gramatical catalana: els 
compendis globals de gramàtica històrica 
són escassos i acusen sensiblement el 
pas del temps: manuals de pretensions 
semblants, com la Gramàtica històrica 
catalana d'Antoni M. Badia i la de Fran-
cesc de Borja Moll,1 contenen afirmacions 
o hipòtesis que estudis posteriors s'han 
encarregat de confirmar o bé d'invalidar. 
La major part de la bibliografia sobre el 
tema consta d'articles esparsos sobre 
punts concrets de gramàtica històrica, 
publicats a diversos llocs i alguna vegada 
aplegats en llibre. Tot això fa que una 
nova obra de síntesi —que de més a més 
recull totes les aportacions que s'han fet a 
l'hora d'explicar algun fenomen— sigui 
benvinguda.

Com assenyalaven els autors ja al primer 
volum, la idea és de «proveir d'una gra-
màtica històrica feta amb una perspectiva 
moderna, seguint el model de la gramàti-
ca generativa». El model teòric—principi 
indefugible en tot estudi que pretengui de 
ser anomenat «científic»— obliga l'obra 
indubtablement a una anàlisi rigorosa 
que no permet incoherències. Al llarg de 
la part dedicada a la fonologia es va poder 
comprovar la metodologia seguida en 
l'elaboració del treball: bàsicament, l'ex- 
posició dels canvis històrics ens és dona-

1. Aquestes dues obres són, respectivament, del 1951 i 
del 1952. La d’Antoni M. Badia ha estat traduïda al català 
més tard.

da a través de regles2 que defineixen el 
canvi i el context en què aquest es 
produeix. La mateixa tècnica se segueix 
ara en la morfologia. Només per posar-ne 
un exemple, una regla com la d'elisió 
vocàlica en els clítics —els anomenats 
«pronoms febles»— apareix a la pàgina 
44 del segon volum formulada així:

Això es pot llegir de la manera següent: la 
vocal V —final d'un clític— no alta i átona 
—no accentuada— s'elideix —esdevé 0— 
quan va seguida de vocal. Això s'aplica en 
el context —indicat amb el símbol /— en 
què el clític va seguit d'un altre clític que 
comença per vocal —i per tant no hi ha 
final de mot—, o bé si va seguit d'un verb 
començat en vocal —i en aquest cas sí 
que n'hi ha; d'aquí que el símbol #, que 
indica final de mot, vagi entre parèntesis, 
per indicar-ne l'opcionalitat. Aquesta re-
gla dóna compte, per exemple, de la 
forma elidida del pronom feble lo davant 
un altre clític com hi o davant un verb 
començat en vocal.

Cal fer algunes consideracions entorn 
d'aquesta metodologia: com diuen els 
autors, les regles van acompanyades de 
les explicacions dels fenòmens, de mane-
ra que no són pas l'Única forma de seguir 
una evolució. D'altra banda, tots els sím-
bols utilitzats pertanyen a una nomencla-
tura lingüística molt difosa i, a més, hi ha 
una llista de tots els símbols usats a les 
regles. Així, fins i tot el lector que no 
estigui familiaritzat amb aquesta notació 
s'hi pot introduir amb relativa facilitat.

És evident que l'objectiu principal d'una 
gramàtica històrica és d'il·lustrar les for-
mes que pren el canvi lingüístic. Sens 
dubte aquesta expressió és massa gene-
ral, com també ho és de dir simplement 
que es pretén d'il·lustrar-lo. En efecte, els 
camins per fer-ho són diversos, i tot 
dependrà, al capdavall, de la tria que es 
faci. Tenint en compte l'explicació a base 
de regles que fa la gramàtica generativa, 

2. Les regles, com els modes de representació, els 
principis organitzadors, etc., són elements d'una formula-
ció abstracta de la teoria lingüística. Vegeu, per exemple, el 
que diu Noam Chomsky a Regles i representacions, 
traducció de J.A. Argente publicada per l'editorial Empú-
ries, pàg. 14.

un canvi es pot explicar com a reanàlisi: 
és a dir, que en un canvi hi haurà de 
primer un grup generacional que mantin-
drà una anàlisi determinada d'un feno-
men gramatical i un grup nou que alhora 
entendrà l'anàlisi dels seus antecessors i 
en farà una altra del mateix fenomen; és a 
dir, el reanalitzarà. Finalment, la nova 
anàlisi acabarà arraconant la primera 
quan un nou grup ja no comprengui la 
primera anàlisi. Vegeu l'explicació que en 
donen Duarte i Alsina, a propòsit del 
determinant cap, a les pàgines 89-90 del 
segon volum. Ara bé, és clar que hi ha 
una consideració a fer quan es vol des-
criure un conjunt de processos de reanàli-
si. La Gramàtica de Duarte i Alsina se-
gueix normalment el procés d'un canvi 
determinat des del començament fins a la 
fi (això és visible, particularment, al vo-
lum II, consagrat a la morfolofia flexiva; 
no ho és tant a la fonologia). Esquemàti-
cament, podríem representar l'ordenació 
dels canvis, tal com ens els ofereixen els 
autors, amb les seves regles correspo-
nents, d'aquesta manera:

Canvi 1: Regla 1 —» Regla 2 —>> Regla n 

Canvi 2: Regla 1 —> Regla 2 —»» Regla n 

(...)
Canvi n: Regla 1 — Regla 2 —> ... —» Regla n 

En aquest esquema, el pas d'una regla a 
la següent és cronològic. Aquesta repre-
sentació ja ha estat criticada,3 per tal com 
hi hauria l'alternativa de presentar una 
descripció dels fenòmens en un estadi de 
la llengua abans de passar a l'estadi 
següent. L'inconvenient principal del mè-
tode triat pels autors és que, donada la 
complexitat del tema, sovint és difícil de

3. Vegeu la ressenya del primer volum signada per 
Joaquim Viaplana a «Llengua i literatura», 1, pàgs. 532-534.
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relacionar dues manifestacions d'un ma-
teix canvi; això és, quan aquest canvi 
s'aplica a dos fenòmens diferents. Pot 
provocar una impressió de multiplicitat 
de regles que de fet no hi és. Sovint 
també és fàcil de perdre's enmig de 
regles que apareixen i reapareixen més 
endavant. Val a dir, però, que potser un 
mètode diferent hauria comportat un ni-
vell encara més alt de complicació.

L'evolució se segueix partint del llatí 
clàssic i arribant, a través del llatí vulgar, 
als diferents estadis evolutius del català. 
El llatí vulgar es pren com una frontera 
per separar un bloc de canvis de l'altre. Hi 
ha una voluntat constant de fornir la 
màxima informació possible de cada 
punt. Com és obvi, hi ha encara molta 
polèmica i punts foscos en un tema com 
el de les evolucions històriques d'una 
llengua, quan no hi ha a penes documen-
tació escrita. Duarte i Alsina reten compte 
de quines han estat les aportacions de 
diversos autors en cada cas, i finalment es 
decanten a favor d'una d'aquestes o bé en 
fan la crítica i avancen ells mateixos una 
solució alternativa. N'és un exemple l'ex- 
plicació de la forma quin, que tradicional-
ment havia estat considerat com a des-
cendent de l'adjectiu llatí qui(s)nam, el 
qual hauria donat lloc a la forma femeni-
na, d'on hauria sorgit la masculina per 
analogia. Duarte i Alsina, per contra, 
proposen —pàgines 82 i següents del 

volum II— que l'interrogatiu s'hauria ori-
ginat a partir de la forma subjacent [kin] 
del pronom qui. L'analogia amb parelles 
del tipus bo/bon, bé/ben, hauria provocat 
la relexicalització —una de les formes de 
la reanàlisi— de qui, amb l'aplicació pos-
terior d'una regla ja existent en la 
gramàtica4 del català que relacionava 
parelles de pronoms i determinants com 
cadascú/cadascun.

Altres aportacions destacables, les tro-
bem en el tractament dels clítics o de la 
vocal temàtica dels verbs.

La morfologia apareix dividida en dues 
parts —cadascuna en un volum diferent. 
La primera part és la morfologia flexiva, la 
qual, en paraules dels autors, «analitza i 
explica la generació, a través de regles 
(...) morfològiques, dels morfs dels diver-
sos morfemes flexius». Així, hi trobem tot 
allò que es refereix a la morfologia nomi-
nal (cas —pel que fa al llatí—, gènere i 
nombre), pronominal —amb l'anàlisi de 
diversos pronoms i determinants— i ver-
bal. Quant al tercer volum, es tracta 
sobretot d'una classificació de morfemes 
derivatius—prefixos i sufixos— i de com-
postos o sintemes, amb un llistat que en 
conté exemplificacions. No cal dir que 

4. S'entén cpm a gramàtica, d'una manera aproximada, la 
capacitat o el coneixement que tenen els parlants d'una 
llengua: és a dir, el concepte habitual en gramàtica 
generativa que també comenten Duarte i Alsina en alguns 
punts del llibre.

aquesta part no es correspon tan estricta-
ment amb el nom de gramàtica històrica 
com les que l'han precedida, si no és 
perquè es dóna l'ètim llatí dels morfemes 
que s'hi llisten —possibilitat, però, força 
reduïda en el cas de la composició. De fet, 
aquest volum no ofereix gaires possibili-
tats d'avançar hipòtesis ni de presentar 
canvis importants per la mateixa matèria 
que s'hi tracta i fins a cert punt es decanta 
de les característiques generals de l'obra.

A tall de conclusió, doncs, es pot conside-
rar que la Gramàtica històrica del català 
d'Alsina i Duarte és una peça molt interes-
sant i serà sens dubte un punt de referèn-
cia obligat d'ara endavant. De tota mane-
ra, convé no oblidar que ens manquen les 
parts de la sintaxi i de la semàntica i que, 
per tant, els judicis són encara una mica 
prematurs. No obstant això, els mèrits de 
les parts de què disposem fins ara són 
evidents. Sortiria al pas de la possible 
acusació que es tracta d'una obra difícil 
tot dient que allò que hi ha de difícil és la 
matèria de què parla, no pas el llibre, 
escrit en un estil transparent i elegant. No 
és que sigui una obra adreçada al gran 
públic, però de fet una gramàtica històrica 
no ho és mai. Fóra difícil de negar que el 
nombre d'hores esmerçades en el treball 
en qüestió és gran, però això només ho 
pot comprovar cadascú amb una lectura 
atenta com la que demana el llibre.
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Ignasi Terradas, professor de la Universitat de Barcelona, 
ens mostra com una fàmília viu i pensa en.una època de 
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