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Joan COBA FEMENlA, ELs adjectius possessius; teoria i aLguns probLemes d'ús,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat (<<Textos i Estudis de Cultura Catalana», 101),
Barcelona, 2005, 237 pp.

Aquesta obra, dividida en quatre parts, és un detalladíssim i molt aprofundit
treball que ens guia per camins amb fites netes i voreres clares. La primera part,
dedicada a l'analisi teorica dels adjectius possessius, planteja problemes d'aquella mena
relatius a aquesta categoria no resolts per algunes gramatiques romaniques (catala,
espanyol i francés, principalment). En primer Uoc, el problema semantic deIs termes
possessiu, possessió, posseir a la Uum de la gramatica catalana i deIs diccionaris de Fabra
i DIe de l'IEC, i de la gramatica francesa, posem per caso En suma, segons l'autor,
sembla que la informació de tipus semantic que deIs adjectius possessius se'n deriva és
fon;:a caotica. Tota una altra cosa és la reIació entre l'adjectiu possessiu i eI pronom
personal, car ja des de les primeres gramatiques (Fabra, 1898) hom hi deixa entreveure
alguna llum aclaridora. Pero aquesta és una reIació que ja fou establida peI gramatic Uatí
Priscia, eI qual explicava els adjectius possessius com a derivats deIs pronoms personals.
L'aspecte potser més interessant d'aquesta primera part és la consideració sintactica
deIs adjectius possessius a la qual es refereix l'autor situant-la dins eI marc deIs adjectius
qualificatius.

La segona part és la visió genetica deIs possessius. Elllatí, Uengua inicial deIs
idiomes romanics, és el «culpable de molts deIs mals» que patim ara pel que fa a l'aspecte
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ací tractat. L'autor pretén, en definitiva, estudiar «1'evolució morfologica dels possessius
llatins i les seues implicacions en catala» (p. 65). Es demana encara si elllatí coneixia
la construcció semblant a la valenciana actual que, segons ell, sembla imposar-se en el
registre col.loquial: el cotxe nostre ... el cotxe de nosaltres. Una altra qüestió a analitzar
és si el possessiu llatí suus s'utilizava ja en aquesta llengua per a diversos possei:dors, com
passa actualment en catala i en altres llengües romaniques, entre altres preguntes
formulades. La condusió a que arriba l'autor és afirmativa, i per aquesta raó no ens hem
d'estranyar que la generalització dels derivats d'ILLORUM mai no fóra total en catala en
contrast amb usos dels derivats de suus, amb posse"idor plural, durant l'edat mitjana.

La tercera part analitza molt detingudament els usos de les formes contractes i
simples diacronicament i dels aspectes morfologics i sintactics d'aquest possessiu i
condou que no hi devia haver un predomini absolut d'unes sobre les altres. Tota una
altra cosa és l'ús diatopic actual i l'opinió dels gramatics en aquest aspecte, i que
considerem molt ben tractat i ponderat. Cal remarcar encara l'estudi aprofundit i dar
de la forma llur, des de les perspectives diacronica, diatopica, diaf'asica i fins i tot
romanica amb tota la problematica sintactica que se'n deriva, que ja havia encetat en
el capítol anterior. Amb aquesta analisi, que ocupa les planes 113 a 139, assistim al
naixement d'una nova et¡pa dins els estudis gramaticals d'aquest possessiu, que estava
mancat d'un seriós i detallat treball, com el que ací se'ns presenta, tot i que el treball
hauria millorat, probablement, si la comparació de les formes i dels usos del derivats
romanics (italia i francés, sobretot) delllatí ILLORUM hagués disposat d'un espai més
extenso Com a epígon d'aquesta tercera part de la morfologia, hi ha un apartat (11.2,
pp. 152-153) en que hom analitza les formes nostron i vostron. Caldra ferveure al'autor
que indoga exemples d'aparició d'aquestes formes anteriors a la primera data per ell
aportada (1505) com ara els que hi ha a l'anomenat Can~oner deIs Masdove!les, on
podem enregistrar diversos exemples d'aquestes formes. La part dedicada a l'estudi
sintactic és més breu, pero no per aixo menys important. A través de construccions
tipus !libre d'e!l, aquest meu quadre o renta 't les mans/renta les teues mans, l'autor analitza
alguns usos sintactics dels possessius, i fa referencia a les variants diatopiques de l'idioma i
també a les solucions romaniques. Cal dir que aquest capítol (el tercer) és el fonamental
de l'obra, el més reeixit i el millor plantejat dels quatre en que es divideix l'obra.

La quarta part és l'aplicació practica d'aquesta investigació en els camps de la
gramatica i en el de la normativa. Es proposa l'autor un capítol breu pero practic, segons
les seues paraules: «En definitiva, el fet que la societat, les persones se n'aprofiten no
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hauria de ser més que l'última finalitat de qualsevol investigació científica» (p. 214).
Quant al primer aspecte (el gramatical) repeteix que «1'estudi dels adjectius possessius
s'ha de situar dins el camp dels adjectius qualificatius» (p. 215), i, per aixo, considera
que tot lexema té dos vessants, un de semantic i un altre de sintactic. En el primer cas,
aquests adjectius es poden explicar com a derivats dels pronoms personals, i en el segon,
es comporten com aadjectius qualificatius, no com aactualitzadors. Com aconseqüencia
de tot el que ha dit, afirma que només existeixen cinc pronoms d'aquest tipus i cinc
d'adjectius:jo, tu, e!l/e!la/e!ls/e!les, nosaltres i vosaltres per als pronoms personals i meu,
teu, seu, nostre i vostre per als adjectius possessius. Encara més, afirma que com a
adjectius, els possessius també tenen les variacions de genere i de nombre: meua, teua,
seua, nostra, vostra; meus, teus, seus, nostres, vostres; meues, teues, seues, nostres, vostres.
Una altra qüestió d'ús que proposal'autorés el de laconstrucció nominal: quina forma
han de tenir aquests adjectius possessius, si van davant o darrere del verb? En el primer
cas, segons l'autor, necessiten l'artide (el meu !libre); quan van darrere, es poden
construir araamb artide (elgerma meu), ara amb un altre actualitzador (tres !libres seus) ,
o fins i tot sense cap altre constituent (ji!l meu). Queda encara un aspecte pendent, com
és el de les formes contractes (mon, ton, son, ma, ta, sa), les quals fa servir la llengua
només en algunes relacions de parentiu i en alu"es casos aIllats (ma casa, en ma vida,
etc.). Per a l'autor són meres formes secundaries, pero no en dóna cap criteri dar a
seguir en l'ús formal. Finalment, al·ludeix a un ús abusiu d'aquesta mena d'adjectius
que es fa avui dia, i afirma que es deu a la influencia de l'anglés, probablement.

Pensem que l'obra aconsegueix l'objectiu que l'autor s'havia proposat, 1 en
alguna part del treball fins i tot el depassa.

LLUÍS GIMENO BETÍ

Universitat Jaume 1

Antoni FERRANDO i Miquel NICOLÁS, Historia de la llengua catalana, Portic
Editorial / UOC, Barcelona, 2005, 540 pp.

Antoni Ferrando i Miquel Nicolás, autors que ja havien publicat un Panorama
d'historia de la !lengua (Valencia, Tandem, 1993) de caracter introductori, ens
ofereixen ara una ambiciosa Historia de la !lengua catalana, que no soIs ompli un buit
sentit en l'ambit de l'ensenyament universitari sinó que respon a una demanda
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