
modals (pàg. 53). En relació amb el català, això vol dir que quan diem «Si estàs ben xop!» expres-
sant sorpresa, aquest si implica, entre altres coses, que el contingut proposicional «estàs ben xop»
és evident i conegut, també per part del receptor, i evoca, per tant, una situació en què a la pregun-
ta «Estàs ben xop?» hom hauria respòs amb «Sí». També en el pla diacrònic, ambdós tipus d’acte
de parla estarien relacionats (pàg. 54).

També m’han semblat força interessants les seves explanacions sobre la polifonia dels missat-
ges inferencials. L’anàlisi de Richard Waltereit mostra que l’emissor introdueix sovint per endavant
la reacció del receptor en el seu propi enunciat (pàg. 62), de manera que és com si parlés amb di-
verses veus, no només amb la seva pròpia. Es tracta d’un fenomen polifònic que implica un elevat
grau d’empatia amb l’interlocutor (pàg. 62-68).

En el tercer capítol, Waltereit analitza la partícula francesa quand-même. Com a partícula in-
ferencial, amb l’ús de quand-même hom rebutja d’entrada possibles reaccions en contra per part de
l’interlocutor (pàg. 81). En capítols posteriors, l’autor presenta formes inferencials del portuguès
(per exemple, els diminutius) i de l’italià (l’ús d’elements catafòrics i la dislocació a la dreta del
complement directe tenen la funció de negar una pressuposició), la funció de l’entonació en els pro-
cessos inferencials, etc.

Richard Waltereit tracta, a més, en el seu llibre, aspectes etimològics i diacrònics. Quant a la
relació entre una partícula modal i el seu heterosema no modal, considera que els parlants, en un
moment històric determinat, «descobreixen» un potencial en relació amb una forma i amb determi-
nats actes de parla (pàg. 95-96).

Aina TORRENT-LENZEN

Fachhochschule Köln / Universität Wien

BURDEUS, María Dolores / VERDEGAL, Joan (ed.) (2005): Europa parla (I). Llengües romàniques
minoritzades d’Europa. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura: Revista de Recer-
ca Humanística i Científica XVI. Borriana: Agrupació Borrianenca de Cultura, 223 p.

El Portal que obre el llibre (p. 5-6), signat pels editors (adscrits a la Universitat Jaume I), as-
senyala el propòsit inicial de «visualitzar una “fotografia” (a 2005) [any de l’edició] de l’estat de les
llengües minoritzades en [el] context europeu [...] llengües sense estat d’Europa» (p. 5); propòsit que
comença a concretar-se amb aquesta primera entrega (així s’explica el número I entre parèntesis del
títol) consagrada a catorze llengües romàniques, a més de llur llengua mare, el llatí. Als quinze capí-
tols corresponents, cal sumar-ne un que els precedeix, tot establint un marc general sobre minories
lingüístiques i llengües minoritàries a Europa. Tot plegat, setze articles originalment escrits en vuit
llengües (alemany, castellà, occità, gallec, francès, català, portuguès i italià). Com que tota l’obra es
presenta en català,1 i la majoria dels textos responen a originals d’alguna d’aquestes altres set llen-
gües (concretament catorze articles; i en català, només dues contribucions),2 ha calgut recórrer a bas-
tament a la traducció, que és precisament una de les raons fonamentals del monogràfic de la revista:

Amb aquest Anuari de 2005 (el número XVI), just deu anys després del primer volum que iniciava
el camí dels monogràfics, s’enceta una nova etapa de col.laboració entre l’Agrupació Borrianenca de
Cultura i la Universitat Jaume I, ja que el conveni entre ambdues institucions s’enriqueix amb la parti-
cipació del Departament de Traducció i Comunicació, que aporta, mitjançant el seu Pla Estratègic anual

JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL

1. Seguint pautes del subestàndard valencià: cfr. per exemple, reserve, i no reservo (p. 97, n. 1); seua (p.
68 i passim).

2. Es tracta dels articles numerats al sumari amb el 6 (sobre el català) i el 9 (sobre el judeoespanyol), tal
com s’indica en la primera nota de cada article. Els altres catorze especifiquen de manera sistemàtica la llengua
d’origen també en una primera nota.
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[...] els traductors [...] estudiants i llicenciats de la titulació de Traducció i Interpretació [amb traduc-
cions] supervisades per professorat competent. (p. 6)

Llàstima que alguns casos de traducció no estiguin a l’altura d’aquestes bones intencions. En
faré una tria: «que l’aragonès constituïsca una excepció entre els romànics» verteix al català uns
«romances» de l’original en castellà (p. 38, n. 10) que haurien hagut d’esdevenir romanços; a més,
dins aquest article sobre l’aragonès (p. 35-43) els topònims Benasque, Gistaín, Puebla de Roda, Va-
lle de Aragón, Valle de Tena i La Litera es deixen sense adaptar a les corresponents versions cata-
lanes. Un altre cas és el dels monologuistes que «gosaren de gran popularitat al llarg del segle XX»
(p. 152), frase en què s’intueix el castellà gozaron de gran popularidad. O d’un cert «escriptor que
va gosar de notable fama» (p. 156) [sens dubte gozó a l’original]. O la citació dels «famosos Saggi
Ladini», traduïts a la p. 126 i a la nota 3 de la p. 210 com «Savis ladins», en comptes de l’adequat
«Assajos ladins» (és clar que, per traduir qüestions de lingüística romànica, se n’ha de saber també,
d’aquesta matèria). Colpeix igualment l’ús italianitzant d’escolàstic (‘escolar’ i no referit a la filo-
sofia ‘escolàstica’) en al.lusió a l’anomenada «escola paritària» de l’Alto Adige (p. 217). A l’article
sobre el francoprovençal, amb un títol que conté el compost gal.loromànic (p. 173), la pàgina 175
comença esmentant correctament aquest terme, però segueix de manera erràtica amb referències als
compostos italoromà, iberoromà i gal.loromà. Com que el text original és en francès, hom s’ima-
gina els corresponents italoroman, iberoroman i galloroman; amb l’element roman (‘romànic’),
que no és el mateix que romain (‘romà’), com sap tothom.

Val a dir que aquest ressenyador tampoc no veu clar per què en la majoria de casos es traduei-
xen també al català (sense cap mena d’indicació) les citacions dels originals,3 la llengua (original)
dels quals s’hauria de respectar: tal com al passatge tret del DCECH (IV, 418a13-19) en què los ro-
mances de la p. 38 (n. 10) esdevenen els romànics (vegeu el paràgraf precedent); o probablement
en la citació atribuïda a Frago (1989: 109) [p. 36], que no sabrem identificar perquè la Bibliografia
d’aquest article acaba abruptament a l’altura de Coseriu (1981), sense continuïtat en la pàgina se-
güent (44: en blanc), segurament per error en la confecció, no gaire afortunada, de l’article, de la
qual s’ha de considerar absolutament aliena l’autora del text original, Rosa María Castañer Martín.

Llàstima que aquest ressenyador s’hagi vist obligat a fer aquestes precisions sobre aspectes for-
mals i de la traducció quan li hauria plagut tractar directament dels continguts de l’obra, d’una es-
tructura miscel.lània ben diversa, amb estils, continguts i estratègies discursives d’allò més variat.

Si bé tots els autors han tingut unes pautes comunes, els hem donat l’oportunitat de presentar allò
que més els preocupa de la llengua minoritzada que han abordat, la qual cosa ens ofereix la possibilitat
d’observar diverses focalitzacions sobre un mateix tema general, tot aconseguint que la lectura esdevin-
ga plural i crítica. (p. 6)

Un bon exemple d’aquesta pluralitat d’enfocaments es trobaria en el tractament de l’aragonès i de
l’asturià, dues llengües iberoromàniques que presenten (a parer meu, és clar) interessants paral.lelis-
mes, però els respectius articles no són gens similars: sintètic, divulgatiu i clarament distanciat del pro-
cés de normativització de l’aragonès, el de la professora Castañer (p. 35-43);4 centrat en la (segons
l’autor, malaurada) història de la literatura asturiana, l’altre (p. 149-160). Vet aquí, però, que per una
raó o una altra no es fan pràcticament ressò dels processos de recuperació, relativament paral.lels, de
l’aragonès i l’asturià: aquell tan sols és mencionat de passada (vegeu la nota 4); aquest altre, ni això.
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3. Però no sempre. En ocasions trobem alguna citació sense traduir: així, l’atribuïda a Menéndez Pidal
(1962: 30) a la p. 87 (n. 17).

4. «Des de fa més de 30 anys, diferents associacions –especialment el Consello d’a Fabla Aragonesa–
s’han distingit per l’afany de recuperació de l’aragonès i per la creació i difusió d’un model normalitzat [...]»
(p. 35); i remet a la nota 3: «[...] Ha comptat amb un clar rebuig per part de prestigiosos investigadors de la fi-
lologia aragonesa [entre d’altres:] Buesa (1980), Alvar (1986) o Monge (1988)».
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Hi ha articles breus i de caire assagístic (per exemple, el de l’occità: p. 29-33). N’hi ha de prou
més extensos i de més àmplia informació, com els dedicats al mirandès (p. 81-95) i al judeoespanyol
(p. 97-123; de fet, el més llarg), que inclouen descripcions de caire foneticohistòric i morfosintàc-
tic. Hi ha també enfocaments més innovadors, com ara l’apartat sobre la presència del català a In-
ternet (p. 57-64).

El criteri adoptat pels editors per a l’ordenació dels setze articles és alfabètic (p. 5), en relació al
cognom dels autors (el primer, en el cas de persones amb dos cognoms). Al Sumari (p. 3) que prece-
deix l’esmentat Portal, hi trobem els setze articles numerats correlativament, però sense numerar al
llarg del text. L’atzar alfabètic haurà determinat, doncs, que els dos primers articles siguin els d’Arntz
(1) i Bermúdez (2), sobre el context europeu i el llatí respectivament; fet que afavoreix un inici temà-
tic ajustat a una certa lògica. No és el cas, però, dels catorze restants, que no presenten una successió
ni temàtica ni geograficoadministrativa. Això propicia, per exemple, que l’aragonès i l’asturià es tro-
bin a més d’un centenar de pàgines de distància; mentre que el català apareix entre el picard i el ga-
llec. Només l’article (núm. 7) corresponent a aquesta darrera llengua sembla fora de lloc en l’ordena-
ció alfabètica per autors. Potser perquè ha pres la segona part del prenom de Xosé-Henrique Costas, i
no el seu cognom, com a referència, entre els de Guzmán (sobre el català) i Martins (sobre el mi-
randès)? Potser ja serà hora de fer la relació completa dels setze articles, amb títols, autors (acompa-
nyats per l’entitat a què figuren adscrits),5 a més de qualque comentari particular i citacions selectes.

1. Minories i llengües minoritàries a l’Europa plurilingüe (Reiner Arntz, Universitat de Hil-
desheim) [p. 7-14]; que destaca El Tirol del Sud com a model (epígraf de la p. 11), lloc on «els ale-
manys i els ladins són avui dia les minories millor protegides d’Europa» (p. 12) [vegeu l’article 16
sobre el ladí], i compara les situacions de l’est amb l’oest d’Europa, contraposant el cas sudtirolès
(oest) amb el letó (est), amb un canvi pendular en favor d’aquesta llengua i en detriment del rus. En
aquest sentit, «la situació de Letònia és del tot inacceptable», segons l’autor (p. 14).

2. La llengua llatina ahir i avui (Jesús Bermúdez Ramiro, Universitat Jaume I) [p. 15-28].
Molt complet repàs a una llengua que, atenent-se al subtítol del llibre, hom no esperaria trobar-hi
tractada, car és evident que no és romànica, sinó la matriu de la Romània. Sigui com sigui, resulta
instructiu el recorregut tan documentat de l’autor des del món indoeuropeu, passant pel llatí clàssic
i vulgar, i per la llengua latent de manera secular a Europa (Església, universitats, món científic),
fins arribar a la seva presència actual a Internet.

3. La llengua occitana com a paradoxa de la història (Joan-Yves Casanòva, Universitat de
Pau i de les Comarques de l’Ador) [p. 29-33]. Paradoxa per tal com «aquesta llengua hauria d’ha-
ver entrat a l’infern de les llengües mortes i desaparegudes» (p. 29) seguint la deriva francesitzant
de França, i tot i així es resisteix a morir. El ressenyador té la impressió que l’autor s’ho mira de
França estant (o de l’Occitània «francesa», si ho preferiu); hi troba a faltar si més no una menció a
l’occità i l’Occitània «exteriors»: la Vall d’Aran i les valls del Piemont.

4. L’aragonès: perspectives de cooficialitat i de model unitari (Rosa María Castañer Martín,
Universitat de Saragossa) [p. 35-43]. Vegeu les meves consideracions en paràgrafs anteriors i la
comparació amb l’article dedicat a l’asturià (núm. 12).

5. El picard, llengua d’oïl (Jean-Michel Eloy, Universitat de Picardia Jules Verne / Laborato-
ri d’Estudis Sociolingüístics sobre Contacte de Llengües i Política Lingüística (LESCLaP) / Centre
d’Estudis Picards) [p. 45-51]. Sintètic i complet. Dins l’àmbit d’oïl, aquesta varietat es troba ben a
prop del centre capitalí des d’on s’ha irradiat l’ona expansiva del francès. «L’escassa rellevància del
picard és proporcional al nivell de reivindicació» (p. 50), en paraules de l’autor, que conclou amb
la consideració d’aquest romanç com una «llengua en perill» (p. 51).

6. La llengua catalana en el marc de les llengües minoritzades europees (Josep R. Guzman,
Universitat Jaume I) [53-66]. Avalua la vitalitat del català en els diferents territoris administratius,
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5. La condició d’escriptor, en el cas de l’autor de la contribució asturiana (vid. infra).
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en els quatre estats que són Andorra, França, Itàlia i Espanya.6 Destaca la notable presència de la
llengua a Internet (vid. supra).

7. El gallec, llengua majoritària, però minoritzada (Xosé-Henrique Costas González, Uni-
versitat de Vigo) [p. 67-79]. «El gallec és la varietat lingüística iberoromànica nascuda de l’evolu-
ció del llatí vulgar al quadrant nord-occidental peninsular» (p. 67).7 Així comença l’article, i així
continua: «Actualment 2.400.000 [de] persones parlen habitualment gallec a la nacionalitat històri-
ca de Galícia, a l’occident d’Astúries (entre els rius Eo i Navia), a l’occident del Bierzo lleonès i al
nord-occident de Zamora, és a dir, en aquells llocs on es va constituir la llengua gallega. A tres po-
blacions nord-occidentals de Càceres encara es conserva una varietat arcaica del gallec, parlat per
5.000 persones, a causa de les repoblacions amb colons gallecs durant els segles XII i XIII. És una va-
rietat de l’alguerès gallec [...]». Dos comentaris al respecte: (1) l’apriorisme consistent a creure que
és «gallec de Càceres» el que es parla a l’enclavament extremeny de San Martín de Trevejo, Eljas
i Valverde del Fresno (a tocar de Portugal i Salamanca) ja fa anys que s’ha instal.lat amb fermesa a
Galícia, però per la mateixa raó històrica aquest ressenyador entén que s’hauria de considerar «ga-
llec» també el portuguès peninsular (reintegracionisme a la inversa, podríem dir-ne); d’altra banda,
(2) «varietat de l’alguerès gallec» és una equívoca formulació que deixarà perplex a més d’un, i que
rau en l’equiparació (al meu entendre, inapropiada) de l’enclavament català de l’Alguer amb aquell
altre de Càceres. O noso Alghero lingüístico, s’ha escrit en alguna ocasió. La mirada autonomista
envers el gallec (isolacionista, segons una altra mirada), que veu gallec i portuguès com a entitats
diferents, tot i creure en un gallec d’Extremadura, es percep clarament en el text de Costas: «[...] en-
cara existeixen petits grups partidaris d’un apropament, o fins i tot una integració al portuguès eu-
ropeu, que rebutgen aquest acord [normatiu de 2002 entre els partidaris d’un estàndard independent
per al gallec] i continuen la seua croada particular» (p. 68). És de preveure que continuaran existint.

8. El mirandès front al portuguès i el castellà. Elements per a una breu caracterització lin-
güística i sociolingüística d’una llengua minoritària (Cristina Martins, Universitat de Coimbra) [p.
81-95]. Títol amb un front prepositiu que jo reemplaçaria per la locució enfront de, tal com he eli-
minat la c sobrant de lingüísticca [sic]; qüestions formals que no són responsabilitat de l’autora. Com
tampoc l’ús de neo-llatí (per neollatí: p. 81); l’absència de l’article inicial del títol [El] a l’encapça-
lament de les pàgines senars de l’article; i no poques anomalies més: longivitat per longevitat (p. 83),
occore per ocorre (p. 87, n. 19); De entre (p. 89, n. 22); CARBALHO, J.G. HERCULANO de, per CARVALHO

(p. 94, a la Bibliografia). Ens quedarem sense saber quina versió original ha induït la manutenció
[pel manteniment] dels diftongs decreixents del mirandès (p. 87, n. 17), o si ja venia de primera mà
la palat[al]ització [de la] lateral inicial llatina (un fenomen compartit amb l’aragonès) [p. 88, n. 20].
Amb l’aragonès o més aviat amb el català? Són unes quantes ombres que perjudiquen un article de
gran valor informatiu (com s’ha dit més amunt) sobre aquesta cruïlla iberoromànica entre estats (Por-
tugal/Espanya) i dominis lingüístics (asturlleonès, portuguès, castellà), a l’amor del Douro/Duero.

9. El judeoespanyol: concepte i orígens, història, situació actual (Rubén J. Montanyés Gó-
mez, Universitat Jaume I) [p. 97-123]. Article no menys valuós que l’anterior. Ara bé, resulta opi-
nable la condició de «llengua» del judeoespanyol, més aviat un dialecte històric de la llengua es-
panyola. En qualsevol cas, queda palesa la implicació sentimental de l’autor (Remembrança
personal prescindible, amb algun aclariment: primer epígraf, p. 97), que ens ofereix història, ca-
racterització (algun follet ha alterat símbols fonètics als quadres de la p. 106; com sol passar en les
millors famílies) i altres aspectes, com ara els suggerits per l’epígraf 4. Ús social i situació: desa-
parició quasi absoluta del judeoespanyol (p. 107).

10. El friülès al llarg del temps (Rienzo Pellegrini, Universitat de Trieste) [p. 125-136].
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6. Caldrà esmenar l’ordenació sintàctica d’Acadèmia de la Llengua Valenciana al text (p. 55) per la co-
rrecta d’Acadèmia Valenciana de la Llengua, tal com figura a la relació alfabètica de la Bibliografia (p. 65), de
significació ben diferent.

7. Potser sobra lingüística, per ser un concepte redundant, ja contingut en varietat iberoromànica.
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Friülès que esdevé friülés a l’encapçalament de les pàgines senars de l’article. Llengua que és ob-
jecte d’atenció als Saggi ladini (ja esmentats) del savi Ascoli. Sorprèn a la Bibliografia (p. 136) la
data de 1987 per al Lexikon der Romanistischen Linguistik (amb indicació de les pàgines, 563-645,
però no del volum), quan resulta que els diversos volums d’aquesta obra enciclopèdica es van pu-
blicar entre 1988 i 2005. En realitat, es tracta del bloc dedicat al friülès al volum III (1989). A la pà-
gina següent, en referència al mateix LRL, s’hi llegeix Lexicon Romanistischen Linguistik (1988)
[sic], ja en l’article dedicat al cors.

11. El cors, una llengua desconeguda (Béatrice Rodat, Universitat Jaume I) [p. 137-148]. Ar-
ticle que planteja el delicat punt de la vinculació (filiació o no) d’aquesta varietat al toscà al llarg de
la història, ofereix una caracterització bàsica, retrata la situació actual (influència de la llengua-
sostre francesa, ensenyament, llengua polinòmica) i mira al futur preveient «la progressiva desapa-
rició de la reproducció lingüística intergeneracional» (p. 147). Distreurà l’atenció del lector alguna
altra anomalia formal: italo-romànic, per italoromànic (p. 137); Chiorboli, 1999 (p. 138) no té co-
rrelat a la Bibliografia (p. 148); a través [d]el lent desenvolupament (p. 139), etc.

12. L’asturià. Petita història d’una literatura en desgràcia permanent (Milio Rodríguez Cue-
to, escriptor) [p. 149-160]. Vegeu les meves consideracions en paràgrafs anteriors i la comparació
amb l’article dedicat a l’aragonès (núm. 4). Continuen les anomalies de diversa mena: de traducció
(gosaren, va gosar: vid. supra), sintàctiques (doncs amb valor de conjunció causal: p. 150, 155), or-
totipogràfiques (Mª Josega Canellada, per Josefa; sayaguès, curiòs híbrid amb y grega i accentua-
ció a la catalana: p. 151-152).

13. El retoromànic a Suïssa. Una llengua minoritària en contacte (Clau Sòler, Universitat de
Ginebra/Coire) [p. 161-171]. Sintètic i precís. Ric d’informació sobre les principals varietats i la
moderna constitució del Rumantsch Grischun, l’estàndard creat el 1982 (p. 170).

14. El francoprovençal: tercer domini gal.loromànic entre la llengua d’oc i la llengua d’oïl
(Dominique Stich, Institut de la llengua francoprovençal de Savoia/Habère) [p. 173-191]. L’autor
ha elaborat una proposta d’ortografia supradialectal estandarditzada, base de la seva tesi doctoral
presentada l’any 2001 a la Sorbona (p. 176). Caracteritza aquesta varietat tripartida entre França,
Itàlia i Suïssa, i confronta aquella ortografia amb grafies alternatives de les principals varietats ge-
ogràfiques. «El futur del francoprovençal és molt incert»: és la primera frase de la Conclusió (p.
189). I segueix: «Encara que es poden trobar alguns nuclis de resistència a Bresse i a Monts du
Lyonnais (França) i a la Haute-Gruyère i Valais (Suïssa), les úniques regions on hi ha militants que
volen introduir la seua llengua a l’escola són Savoia i la Vall d’Aosta [...] és cooficial a Itàlia, en-
cara que solament a les valls piemonteses». El grau d’incertesa del futur varia, doncs, segons les
parts del tripartit francoprovençal. N.B.: dues pàgines senceres de Bibliografia (p. 190-191); orien-
ta molt la seva distribució per regions lingüístiques.

15. Sa Limba sarda (Giovanna Tonzanu, Escola Oficial d’Idiomes / Quart de Poblet) [p. 193-
207]. L’únic títol no traduït, segurament perquè La llengua sarda hauria difuminat la bandera rei-
vindicativa inherent a aquella designació en sard. Després del marc històric i una breu caracteritza-
ció, la nova història a cavall de segles (XX i XXI): mesures tutelars, dificultats per a consensuar entre
la gent sarda una norma unificada (Limba Sarda Unificada, LSU); reticències de sud envers centre-
nord (Lingua de mesania [no mesanía, amb accent, com figura a la p. 197]); nova proposta (2005)
amb el nom de Sa limba sarda comune... Militància de fora estant, a l’Institut de Filologia Romà-
nica de la Universitat de Berlín; nombrosos llocs web. I no falta un dens apartat sobre aspectes mor-
fològics, sintàctics i lèxics (p. 200-205), ni les (massa habituals al llibre) anomalies de forma: «su
puzzu (il pozzo [el pou] it.)[,] que passa a su buzzu[,] o sa gula (la gola [la gola it.)[, que] es con-
verteix en sa ula» [p. 202: restitueixo tres comes i un que]; Romània (p. 204), quan hauria de ser
Romania, pels exemples de lèxic romanès afí al sard.

16. El ladí (Gerda Videsott, Universitat Lliure de Bolzano) [p. 209-220]. Curiosament, el tí-
tol més curt i senzill. Per qüestions merament alfabètiques li correspon a aquesta autora de cloure
la relació de llengües romàniques minoritàries: amb una completa presentació sobre història, varie-
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tats (profusa exemplificació: vegeu les sis versions de la Faula del corb i la rabosa en italià i cinc
varietats ladines: p. 215) i la interessant tripartició jurídica i administrativa de les cinc valls princi-
pals, en un context multilingüe on confinen el món romànic i el germànic. Llàstima dels Saggi [‘sa-
vis’] ladins (p. 210, n. 3), de l’ús d’escolàstic per escolar (p. 217), i d’alguna altra màcula.

Alegra la vista llegir el text Em diuen omega (carta de comiat en quinze llengües romàniques) [en
són catorze; el llatí no n’és]: versió original catalana de Joan Verdegal i catorze versions més (llatina
i romàniques), totes datades el 31 de desembre de 3005 [sic] (p. 221-223). «Escric aquesta carta com
a últim parlant de català [...]» (comença la versió catalana: p. 222). Inquieta pensar quantes llengües
del món actual perviuran d’aquí a mil anys.

José Enrique GARGALLO GIL

Universitat de Barcelona

GAVARRÓ, Anna / LLEÓ, Conxita (ed.) (2006): Catalan Journal of Linguistics. Vol. 5: Acquisi-
tion of Romance languages. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona (Servei de
Publicacions); Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 276 p.

L’enfance est le sommeil de la raison
(Jean Jacques Rousseau: Emile ou de l’éducation. OC IV, p. 344)

Segurament hi ha moltes maneres d’interpretar aquestes paraules de Jean Jacques Rousseau. Jo,
ara, les interpreto de la manera següent: en la infància hi ha latent, encara no desperta, la capacitat de
raonar; la capacitat, però, hi és, com també hi és la capacitat del llenguatge. Almenys així ho presu-
meix la gramàtica generativa. El desenvolupament del llenguatge infantil ha esdevingut en les dar-
reres dècades una font de dades inesgotable que, sens dubte, permet conèixer amb més profunditat
la facultat del llenguatge i, també, contrastar les diferents alternatives teòriques que pretenen donar-
ne compte. Els nou articles que integren el cinquè volum de la Catalan Journal of Linguistics, titu-
lat Acquisition of Romance languages i editat per Anna Gavarró i Conxita Lleó, persegueixen aquest
objectiu. Els treballs inclouen l’anàlisi dels diferents nivells de la gramàtica –fonètic, fonològic, mor-
fològic i sintàctic– i es focalitzen en l’adquisició d’algunes llengües romàniques, com ara el català,
l’espanyol, el francès, el portuguès i el romanès. En les línies que segueixen ressenyo les aportacions
d’aquests treballs que considero més interessants, organitzades al voltant d’un seguit de qüestions.

1. D’on provenen les formes subjacents? En els darrers anys, la recerca en adquisició fonolò-
gica s’ha centrat primordialment en la manera com els infants produeixen les formes adultes que
senten, les quals actuen d’input, i s’ha fixat de manera especial en tots aquells processos fonològics
que expliquen les discrepàncies entre aquestes formes i les produïdes pels infants. En canvi, la re-
cerca en la variació al.lofònica i al.lomòrfica, que tradicionalment ha interessat els estudis de la fo-
nologia adulta, ha quedat al marge de les investigacions en adquisició fonològica: aquesta variació,
com és sabut, és decisiva per determinar quins contrastos són rellevants en una llengua i per esta-
blir-ne les representacions lèxiques. Amb aquest propòsit, en l’article «Allophony and allomorphy
cue phonological acquisition: evidence from the European Portuguese vowel system», Paula Fik-
kert (Radboud University Nijmegen) i Maria João Freitas (Universidade de Lisboa) investiguen
l’adquisició de les alternances vocàliques en portuguès europeu a partir de dades longitudinals de
set infants d’entre 11 i 43 mesos. L’estudi conclou que l’alt grau d’alternances morfofonològiques
en el llenguatge dels adults, així com els processos fonològics, ajuden els infants a adquirir el sis-
tema fonològic de la llengua de manera decisiva i en etapes ben primerenques del desenvolupament
fonològic. Un dels àmbits de la fonologia del portuguès que s’analitza en l’article amb més profun-
ditat és la producció de les vocals /a/ i /e/ tòniques, que en la llengua adulta experimenten alguns
canvis en funció del context segmental (1).
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