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Joan VENY i CLAR, Contacte i contras! de llengües i dialectes, València, 
Publicacions de la Universität de València (Biblioteca Lingüística Cata
lana, núm. 30), 2006, 272 pagines.

Sempre és una satisfaccio parlar deis bons mestres que has tingut. I en el cas de 
Joan Veny, l’autor del llibre objecte de ressenya, ho és per partida doble, ja que, a 
més de bon mestre, és una bona persona. Hi ha unanimitat en aquesta opinió entre 
els qui el coneixem. Es ciar que un llibre no ho pot demostrar, atès que la bonhomia 
només es pot copsar mitjançant el tracte personal. Però sempre hi ha algún indici en 
la lletra impresa que ho fa pensar a qui no en coneix l’autor. Permeteu-me’n una 
mostra encara que ens faça començar la ressenya in medias res:

El contacte del català amb el castellà coneix una tradició de segles. L’enamo- 
riscament comença el s. XVI i tindrà més tard aparences de festeig que es pro
longará, com deia Milà (1881, ap. Almirall 1997, 68), amb un vincle “indisso
luble ” [19],
Les cursives són meues, per bé que les cometes del darrer mot són del mateix 

Veny. Qualsevol altre autor que s’hagués aproximat al tema des d’una perspectiva 
catalanista hauria utilitzat un altre vocabulari per a descriure aquests mateixos fets. 
La tradició de segles del contacte esmentat podria haver-se convertit en condemna 
secular; l’enamoriscament i elfesteig haurien esdevingut imposició del castellà i sub- 
missió del català, i el vincle indissoluble, matrimoni forçat. Però el nostre autor, amb 
un joc metafòric molt ben aconseguit, garanteix que qualsevol romanista castellà 
accepte de bon grat les Unies que segueixen més avall, on s’esmenten les fites més 
importants- de la repressici que, des de la llengua de Castella, van anar caient sobre 
el català al llarg del segle XVIII. Segurament, aixi és com Veny s’ha guanyat tanta 
admiració per totes bandes: dient les coses amb cortesia però amb fermesa. Perqué 
el professor Veny, igual que escriu, parla i actúa. Qui signa .aqüestes ratllès ho pot 
certificar en tant que afortunat deixeble del gran dialectòleg, un pou de coneixement 
i de maneres agradables i enginyoses de transmetre’l en classe però també una per
sona que sap fer-se respectar quan cal (sempre amb bones maneres i paraules, aixó 
sí).

changements apportés à la forme originale. Mais dans RpR (publié par l’Acadé
mie Roumaine) on a introduit dans les exemples et dans les citations l’ortho
graphe réformée de 1993 (vârstâ au lieu de vîrstâ, etc.). Dans les références 
bibliographiques, on a parfois ajouté des renvois utiles aux textes contenus dans 
le même volume [RpR: 137, 183; PRr: 161]; mais plusieurs fois de tels renvois 
manquent [RpR: 299; PRr: 49, 120, 357, 405, 489, 492, 526], L’usage du scanner 
a rendu possible l’uniformité de l’aspect extérieur, mais il a aussi produit 
quelques erreurs matérielles comme RpR: cotisation recte iotisation [156], au 
X V e siècle —> au X V Ie siècle [177], allocataire —» allocataire [217], Mantei —» Mini
tel ; PRr: littéraires —* littéraires [460], OCULUS —» o c u l o s , ya7àv —> ya/.àv [487], 
Dans PRr, à la page 127, il manque une partie de la bibliographie.
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I després d’aquest preàmbul, inevitable per a aquest ressenyador, entrent en 
matèria. L'obra del filòleg mallorquí aplega deu articles publicats ací i allá durant 
una quinzena d’anys (1989-2004) sota un mateix fil conductor, el de l’estudi de les 
relacions que s’estableixen entre varietats linguistiques. Més concretamene hi trobem 
set articles que s’ocupen de la interferéncia entre el català i altres llengües veines (o 
d’adstrat), altres dos que s’enfronten amb els paral lélismes amb altres llengües pró- 
ximes però no d’adstrat, i, ja en menor mesura, un article que mostra el contrast dia
lectal al si del català. Encara que una part deis articles ja eren coneguts i de refe
rencia obligada, el recull s’agraeix perqué a voltes es fa difícil resseguir tota la 
bibliografia d’un autor sobre un mateix tema que es troba dispersa en revistes i 
volums d’actes de congressos. La recopilació també ha facilitât que altres treballs de 
Veny, però de menor difusió, s’hi integren i ens facen adonar-nos del grau de dedi
cado del nostre autor a l’estudi del contacte i el contrast entre llengües i dialectes. 
El conjunt s’organitza en sis capítols, cadascun encapçalat per una introducció de 
l’aútor que justifica la inclusió deis articles que s’hi contenen. El primer capítol, amb 
quatre articles i el major nombre de pàgines -  una quarta part del Ilibre -, és el 
dedicat al contacte amb el castella; els capítols II, III i IV, amb un article cadascun, 
s’ocupen de les relación^ amb l’asturià, el gallee i l’aragonès ; el capítol cinqué, que 
se centra en l’occità i fa la competència al castellá en l’atenció que hi presta el nos
tre autor, es reparteix en dos articles, i el darrer capítol és una comparació entre una 
part del català central i el mallorquí de la primera meitat del segle XIX. El llibre es 
complementa amb deu mapes lingüístics, que són referits a alguns deis articles, una 
bibliografia, extreta deis diferents treballs incorporats, i un índex completíssim de 
•2.300 mots objecte d’estudi.

Ja hem vist al principi com enceta Joan Veny el tema de la interferéncia del cas- 
tellà sobre el català. Ho fa al primer deis articles però és l’últim publicat (2004), i 
això es nota en la densitat conceptual, capacitat classificatòria de l’autor i abundància 
en l’exemplificació. Veny hi ha abocat tot el seu saber d’anys i anys de recerca, que 
es condensen en els quatre paràmetres que estableix per a mesurar el grau d’implan- 
tació de la interferéncia léxica: densitat derivativa (si el lexema inicial ha donat Hoc 
a nou vocabulari en català mitjançant l’afixació), proliferació semàntica (si un mateix 
lexema ha adquirit nous significáis), adaptado fonètica (si al lexema primitiu i als 
seus derivats se’ls apliquen les regles fonològiques del català) i productivitat fraseo
lògica (si el lexema referit s’ha incorporât a locucions i frases fetes catalanes) [23]. 
L’article es complementa, entre d’altres apartats, amb l’anàlisi de la interferéncia per 
camps semàntics, per estrats generacionals i per territoris. En la primera d’aquestes 
seccions Veny fa esment de la resistèneia deis noms deis colors a patir la interferén
cia castellana [26] ; tanmateix, a l’extrem més meridional de la llengua catalana, que 
el nostre autor considera, amb raó, el més interferii pel castellá [26], també han 
pénétrât aquests noms en l’inventarí català: amarillo (‘groe’), assul (‘blau’), encarnat 
(‘roig, vermeil ’).

Els tres articles següents, que acaben d’omplir el capítol sobre la interferéncia del 
castellá, es dediquen monogràficament a estudiar les vicissituds viscudes pel fonema 
Ixl del castellá en els seus “ intents” d’incorporació al català. Aquesta interferéncia, 
com totes les de tipus fonologie, no es limita a l’ámbit de la pronunciació, sino que 
arrossega un bon munt de vocabulari. Veny considera que el procès de normativitza- 
ció modem del català ha évitât que el fonema s’haja acabat d’instal lar en català i ha
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fet retrocedir la major part del lèxic que el duia inclòs. Ara bé, en el transcurs de 
l’operació, Porigen de la qual hem de retrotraure al mateix sorgiment del fonema en 
castellà (segle XVII), són moltes les mostres que han anat quedant en el català par
lai actual, algunes no admeses, com ara jefe (‘cap’), i d’altres adaptades fonètica- 
ment, com en el cas de maco (< cast, majo) i acceptades al diccionari oficial de l’Ins- 
titut d’Estudis Catalans (DIEC). Entre les aportacions de Veny en aquests tres 
articles, destaquem la terminológica i conceptual : si la introducció de /x/ al gallee 
provoca Panomenada gueada, consistent a articular [g] en comptes de [x] (higo per 
hijo ‘fili’) i, després i per ultracorrecció, la geada ([x] per [g] : jato per gato ‘gat, 
moix’), en català hem de parlar de queada, ja que el fonema castellà s’adapta com 
a [k] en la majoria deis casos [35]. L’exemplificació que segueix és abundantíssima i 
amplament documentada a partir del segle XVIII: alaca (< cast, alaja), anteocos (< 
cast, anteojos), caleo (< cast, jaleo), luco (< cast, lujo), ocalà (< cast, ojalá), traque (< 
cast, traje), etc.1 El nostre autor s’ocupa, així mateix, i sense davallar en el nivell de 
detallisme, de les altres adaptacions fonètiques del català ais mots castellans amb el 
so [x], L’exemple més productiu que esmenta Veny és el de les variants per al cast 
navaja : navaixa / navaja I navalla, cadascuna pronunciada amb una consonant palatal 
diferent, però només l’ùltima admesa normativament.

Pel que fa ais capítols segon i tercer, dedicats a Pasturià i el gallee, hem d’assig- 
nar-los a l’estudi deis paral lelismes, d’acord amb el terme proposat pel mateix Joan 
Veny (“Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes”) 2 i no a les interferéncies, 
perqué aqüestes llengües no tenen contacte directe amb el català. En el cas de Pas
turià, el nostre autor compara els resultáis de l’evolució deis grups llatins -l j -, l- 
i -LL- i troba que hi ha triomfat el ieisme historie, a diferència del català, que h a  pri- 
vilegiat el fonema palatal lateral. Quant al gallee, la comparació s’ha centrat en el 
mateix tema que hem vist en l’anàlisi de la interferència fònica del castellà sobre el 
català, el de la introducció i adaptació del fonema /x/.

El capítol IV posa de manifest la continui'tat entre la llengua aragonesa i la 
varietat valenciana del català arran de la participació deis aragonesos en la colo- 
nització medieval del Regne de València. Veny ho fa concentrant-se en un únic 
lexema, la variant valenciana del català gemegar: gemecar, atribuida per Coromines, 
sense gaire fonament, al mossàrab basant-se en l’abséncia de sonorització de les con- 
sonants oclusives en posició intervocálica en aquella Mengua desapareguda. Però l’a- 
ragonés coneix el mateix estat evolutiu i la geolingüística actual ens mostra, ben 
simptomàticament, la implantado del mot a PAragó i el País Valencià sense cap pre- 
sència ni a Catalunya ni a les Ules Balears [mapa 5, p. 231]. En suma, i segons les 
belles expressions metafòriques a qué ens té acostumats Veny, “ es fan més espesses 
i negres les boires del mossarabisme ” [142].

L’extens capítol cinquè, dedicat a l’occità, ens permet verificar una vegada més 
la gran proximitat que manté aquesta Mengua amb el català. De fet, totes dues llen-

1 Veny no sap estar-se de fer un tomb pel cantó humoristic d’aquesta excel lent 
documentado quan esmenta el cas d’un catalanoparlant que, havent d’expressar- 
se en castellà, s’ultracorregeix i tradueix el mot autôcton cocons (‘cadolles’) per 
cojones (‘collons’) [57].

2 Revista de Filología Española XLII (1958-1959), 91-149, XLIII (1960), 117-202.
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gües van nàixer molt properes i van crèixer l’una al costat de l’altra durant l’alta 
edat mitjana, fins que les circumstàncies polítiques les van fer allunyar-se l’una de 
l'altra. Per això, l’estudi de l’occità té una importància cabdal per a l’estudi de la dia
cronia del català. Veny analitza en aquest capítol les relacions lèxiques entre les dues 
llengües a partir de la realitat léxica de la varietat rossellonesa de la llengua cata
lana, que fa frontera amb l’occità. E1 nostre autor constata les dificultáis de destriar 
entre una i altra llengua a l’hora de decidir si un mot que trobem en català prové 
de l’occità o és català (també) i procedeix a establir una sèrie de criteris (fonètics, 
morfològics, derivatius, cronològics i geogràfics) que li asseguren un bon grau d’èxit 
[154-56]. Exemples de la influència occitana en el català del Rosselló serien mots 
com mainatge (‘infant’), mes (‘però’), rovill (‘òxid’), espinará (‘espinacs’), blond 
(‘ros’), etc., alguns deis quals han estat considerats durant molts anys francesismes. 
En altres casos, la proximitat de l’occità al dialecte català més septentrional ha servit 
per a mantenir mots que són comuns amb la llengua d’oc i que han desaparegut de 
la resta de la llengua catalana, com ara oliu (‘olivera’) o verni (‘cuc’). El català, per 
la seua banda, també ha exercit interferéncia sobre l’occità, com mostra la preséncia 
de la palatalització de la lateral inicial en mots occitans com liebre, llevarse (‘aixe- 
car-se’), etc. -

El capítol sobre l’occità es veu espléndidament arredonit amb un estudi lingüístic 
d’un tractat epidemiologie de fináis del segle XVI publicat a Perpinyà. L’autor del 
tractat, A. Girauld, un metge de llengua primera occitana, el va redactar en català, 
però' els occitanismes hi fan acte de preséncia per tot el text. Del nivell fonétic, són 
mostra grafies com la o per u (gosl per gust) i II per li (familia per familia); del 
nivell sintáctic, podem esmentar els pronoms febles davant de l’infinitiu verbal (per 
se guardar), i del nivell léxic, en serien exponent mots com amendrirse (‘minvar’), 
merluza (‘bacallá’), xarlatan (‘xerraire’), etc.3 Malgrat tot, Girauld demostra que té 
un bon coneixement del català, tant d’origen llibresc com popular. En aquest sentii, 
aquest tractat mèdie està farcit, entre d’altres trets, d’arcaismes, de rossellonesismes 
i deis castellanismes incipients que ja comengaven a penetrar el rossellonés. El text 
permet a Veny establir algunes retrodatacions i documentar mots que encara no esta- 
ven datats, com ara estafeta (‘correu’), revessar (‘vomitar’) o saphena (‘vena super
ficial de la cama’).

Finalment, Joan Veny clou el seu volum amb l’únic treball sobre dialectología 
contrastiva que hi trobem. Es tracta de dues versions dialectals, una gironina i una 
altra mallorquína, d’una mateixa obra, un tractat religiós que és “acomodad de s’i- 
dioma català an es mallorquí”. Entre una versió i l’altra només s’esgolen dos anys 
(1837 i 1839), cosa que permet a Veny establir-hi una comparació dialectal sincrònica 
que palesa alguns deis canvis experimentats pels dos dialectes en qüestió des d’ales- 
hores fins ais nostres dies. Així, en la varietat gironina els subjuntius encara presen
ten la desinéncia en -ia (se semblia, ‘se sembli’), almenys gráficament; es manté el 
lexema eixir (actualment, sortir) o apareix el dialectalisme aranetes (‘oronetes’). 
Quant a la varietat mallorquína, es mostra més próxima a l’estat dialectal actual 
(només hi podem destacar l’etapa prèvia a la formació del verb defectiu nómer 
mitjangant l’expressió composta haver nom). Els castellanismes léxics es reparteixen 
per ambdues versions, sense necessitat de ser els mateixos, però semblen més abun- 
dants en la gironina.

3 Cal tenir en compte que, malgrat l’aparença, aquests mots no són castellanismes.
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En definitiva, es tracta d’una obra altament recomanable per a tots aquelis que 
s’interessen per la lingüística contrastiva i, raés específicament, per ais romanistes i 
els catalanófils. Pero també és un llibre que no ha de ser absent de les biblioteques 
deis estudiosos de les Uengües romániques occidentals que hi són objecte de compa
rado amb el catalá: gallee, asturiá, castellá, aragonés i occitá. El seu autor, un filóleg 
experimentat, tant pels anys de tasca docent universitaria com d’una intensa recerca4, 
ens garanteix un tractament rigorós del tema i, com hem pogut comentar reiterada- 
ment en aquesta ressenya, una lectura plaentera.

Brauli MONTOYA ABAT

Reinhild B. MENDOZA, Der voseo im Spanischen Uruguays. Eine pluri- 
dimensionale Macro- und Microanalyse, Kiel, Westensee Verlag (Col. Dia
lectología pluridimensionalis Románica; 15), 2005, 239 páginas.

El libro de Reinhild Mendoza, fruto del trabajo realizado para su tesis doctoral, 
constituye una contribución seria, rigurosa y útil a la investigación no sólo del voseo 
-  como reza el título -  sino a las fórmulas de tratamiento pronominales del Uruguay. 
Como estudio monográfico, es además un aporte valioso al conocimiento de la com
pleja distribución del tuteo y del voseo en Hispanoamérica debido precisamente a su 
enfoque pluridimensional, que utiliza con acierto los métodos de la geografía lingüís
tica y los de la sociolingüística.

Consta la obra de cuatro capítulos. El primero es una aproximación teórica a las 
formas de tratamiento desde la pragmática para el estudio y tratamiento de la cor
tesía elaborada por Brown y Levinson (1978 y 1987). La autora pone hincapié en la 
delicada tarea de distinguir los marcadores deferenciales y aquellos no deferenciales 
en la conversación de distintos entornos socioculturales.

El segundo capítulo se centra en las formas de tratamiento pronominales en el 
mundo hispánico. Tras una sinopsis histórica del desarrollo del sistema de trata
miento pronominal en el español europeo, Mendoza describe su funcionamiento 
actual a ambos lados del Atlántico. Si bien las investigaciones existentes ponen de 
manifiesto que tanto en el español peninsular como americano se observa una ten
dencia hacia las relaciones de solidaridad y proximidad, éstas también muestran que 
el proceso está mucho más avanzado en España. En Hispanoamérica existe además 
una gran diferencia diatópica; y no sólo entre un país y otro, sino también al interior 
del territorio nacional, en el que la oposición campo -  ciudad parece desempeñar un 
papel relevante. Pero esta variopinta paleta de posibilidades de realización no se 
debe únicamente a la presencia de formas tuteantes y voseantes, sino también a su 
coexistencia, cuya complejidad es mayor al funcionar un sistema triádico como el de 
usted-tú-vos, cuyo entendimiento a carta cabal es sólo posible incorporando en el 
análisis variables sociolingüísticas y pragmáticas.

4 Nascut a Mallorca el 1932, Joan Veny és actualment professor emèrit per la Uni
versität de Barcelona, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i doctor honoris 
causa per la Universität de València. Ha dirigit i té en curs de publicaciô l'Atles 
Linguistic del Domini Catalä (ALDC).


