APROXIMACIÓ A L'ESTUDI DELS COMPOSTS LLATINS
I CATALANS DE PON DRE I POSAR'

1. INTRODUCCIÓ

En aquesta comunicació tractarem de fer una análisi aproximativa al fet que
tinguem en catalá verbs formats a partir deis verbs pondre i posar' i que donen
lloc, en l'actualitat, als doblets compondre / composar, dispondre / disposar, predispondré / predisposar, supondre / suposar i traspondre / transposar. 3 Així, tractarem
d'explicar l'heterogeneitat que implica l'existencia de verbs bé com descompondre
sense cap sinónim o geosinónim format a partir de posar, o bé de verbs com reimposar que, al contrari que descompondre, no coneixen cap verb sinónim format
amb pondre.
Per norma general hem de resoldre les qüestions lingüístiques conflictives al si
de la llengua que les pateix, pera, de vegades, d'una banda també cal mirar el passat, en el nostre cas el llatí, perqué els problemes poden haver estat heretats, i, per
l'altra, tampoc no convé perdre de vista el nostre voltant románic. Els problemes
Hem d'agrair a Rafael Alemany, Emili Casanova, Joaquim Martí Mestre, Manel Pérez Saldanya
i molt especialment a Abelard Saragossá l'ajut i l'atenció que ens han prestat en la confecció d'aquesta comunicació.
En el títol hem dit composts llatins i catalans perqué, quant a pondre, sois descompondre i recompondre són composts en catalá ja que els parlants coneixen el significat deis dos components deis
verbs, des i re d'una banda i compondre de l'altra. La resta de verbs amb pondre són paraules simples
catalanes —peró composts en llatí— perqué els parlants no coneixen els prefixos llatins. Igual passa
amb els verbs amb posar. Sols són composts aquells verbs que són descomponibles pels parlants en dos
components amb significat independent: abansposar, anteposar, contraposar, desimposar, malposar,
posposar (?), reimposar, sobre(super)posar i sotaposar.
3. Encara que traspondre no presente cap n, mentre que transposar sí, l'étim és TRANSPONERE
que, com veiem, sí que la té. Així, dones, traspondre i transposar tenen la mateixa estructura, sols que
en el primer verb ha actuat una llei fonética que en el segon cas no ha operat, segurament a causa d'una diferent data de creació de cada verb.
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poden afectar més d'una llengua, de manera que podem aprendre molt
viar-nos maldecaps— amb les solucions deis altres.

estal-

2. LA LLENGUA MARE

Pel que fa al llatí hem de saber que, si mirem el Diccionari Catalá-V alenciá-Balear (DCVB) i el Diccionari Etimológic de la Llengua Catalana (DECLC), en quasi
totes les entrades de verbs composts a partir de posar ens diu, per exemple, de deposar:
«ETIM.: del llatí vulgar depausare, substitut del clássic deponere, mat. sign. (així com
el verb simple pausare, substituí en el llatí vulgar al clássic pondre» (DCVB).//
«Deposar 'destituir' [Llull], supletiu de ll. deponere» (DECLC).
«En gallo-roman, pónere s'est spécialisé dans la langue rustique au sens de "déposer
ses oeufs, pondre" —tandis que pausare prenait le sens de «poser»—.
II est probable que la ressemblance de forme entre panere et pausare et pausatum, por
situm a joué un role dans cette évolution» (Gaffiot, 520).

A més a més, Coromines en el DECLC afirma quela paraula PAUSARE va ser
«heretada per totes les llengües romániques, peró amb diferent extensió semántica: en fr.
tampoc, prácticaposer, casi. posar, no ha ampliat gaire el significat que tenia en llatí
- ment, en it. posare ni port. pousar; mentre que en llengua d'oc i catalá reemplala cada vegada més completament les funcions de PONERE».

Quant a la datació i al significat, Coromines afirma que el verb PAUSARE és
«propi del llatí cristiá i d'alguns textos vulgars del Baix imperi». A més a més,
aquest autor afirma que l'origen del mot deriva de PAUSA, que ve de l'arrel del
verb grec pauw lo pare, faig aturar'. Pel que fa al catala, els exemples que dóna
Coromines deis usos de pondre i posar a les Homilies d'Organyá, del segle xiI, i la
Crónica de Jaume I, del segle xiii, ens mostren que la delimitació de significats és
ja ben primerenca.
Així, actualment, segons el Diccionari General de la Llengua Catalana
(DGLC), pondre té els valors de «fer els ous un ocell (...) i passar un astre 4 a sota
l'horitzó»; posar, en canvi, té molts més significats:

4. Sota l'horitzó només passa el sol, si més no per als que vivim a la Terra. D'altra banda, en poesia també poden pondre's un estel i els dies (VERDAGUER, Excursions i Ayres del Montseny).
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«fer que (alguna cosa) sigui o estigui en un lloc determinat on no era; fer estar (alguna
cosa) en una nova posició, en un estat nou; Un líquid perdre les substáncies estranyes que
l'enterboleixen per deposició d'aquestes al fons del recipient; Fer estada per un temps
més o menys curt en un hostal, etc., a casa d'altri.»

3. LES LLENGÜES GERMANES

Encara que Coromines i Gaffiot ja ens han introddit part de la informació sobre el context románic, cal que expliquem com va al veYnat:
3.1. Pel que fa a l'italiá, porre ha perdut tots els significats del llatí clássic PONERE excepte `pondre ous' —per referir-se al sol tenen declinare i tramontare;
posare, no obstant aixó, no augmenta els seus ja que mettere és el verb que té el valor `collocar'. Els composts es fan amb porre (descomporre, deporre, etc.).
3.2. Quant al castellá poner i al portugués pór, ambdós conserven els mateixos
valors que el llatí clássic, de manera que posar no ha augmentat els seus i, a més,
fan els composts amb poner / pór (descomponer / descompor, etc.).
3.3. Respecte el francés, pondre té el valor `pondre ous' —`ocultar-se el sol' s'expressa amb se coucher. Quant a poser, no és cert que no haja ampliat els significats respecte a pondre, sinó que, com diu Gaffiot, l'ámbit de la Gallo-románia és
on augmenten els significats de poser en disminuir els de pondre. Així, dones, a
diferéncia de l'italiá, els composts en francés es formen a partir de poser i no de
pondre.
3.4. L'occitá i el catalá, malgrat que són llengües galloromániques, no han arribat a formaltots els composts amb posar. El cas de l'occitá ha mantingut, encara,
un doblet espondre/ espauzar, potser a causa que espondre ha passat a tenir com a
primera accepció 'dilatar', cosa que el diferencia del sinónim espauzar, que sí que
té com a primera accepció 'explicar'.
No obstant aixó, en catalá els fem amb pondre (descompondre, despondre's,
etc.), amb posar (abansposar...) o amb tots dos (dispondre, disposar, etc.).
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4.

BREU REFLEXIÓ I VELLES RESPOSTES PER A NOVES PREGUNTES

Pel que hem vist en el DG, DCVB i DECLC, ja tenim aclarida la qüestió de
fons: un verb que no sois pren els significats a un altre sitió que, a més, el substitueix com a component a partir del qual formar més verbs. Comptat i debatut, de
verbs amb pondre com expondre es passa a verbs amb posar com exposar. Ara bé,
totes les llengües que hem vist tenen un paradigma verbal estable pel que fa als
composts de pondre i posar. A part de l'occitá, el catalá sembla que és, doncs, Púnica llengua promíscua, ara amb un, ara amb l'altre. Com s'explica que en el segle
xx encara hi haja vacillacions en l'ús d'aquests verbs? De respostes, no en falten;
vegem-ne algunes:

4.1.

Per exemple, el DCVB, parlant de supondre, diu:
«ETIM.: del (latí supponere, mat. sign. Aquest verb, com altres compostos de ponere,
ha estat substituit en catalá per un compost de posar (suposar), peró en valencia ha prevalgut la forma supondre probablement per influéncia del castellá suponer.»

D'altra banda, aquest mateix diccionari només indica de compondre, dispondre i predispondre que són sinónims, respectivament, de composar, disposar i predisposar, peró entre traspondre i transposar no s'estableix, en el diccionari, cap relació.
Una altra reflexió al voltant d'aquest apassionant tema és la del DECLC sobre compondre:
4.2.

«Compondre i no pas composar (forjat a imitació francesa, en dates recents, per uns
"descastellanitzadors a ultranca", i mal informats), és, doncs, la forma catalana de tots els
temps, i l'única admissible en la nostra llengua literária i comuna (11evat d'una acc. en qué
s'usa composar, POSAR).»

En canvi, en dispondre diu que
«Sobretot en el Principat aviat es va comentar a reemplacar-lo per disposar (...) no
tant en el P. Val. i les Illes (...) No hi ha dubte que avui predomina disposar en la llengua
comuna, i hi ha desenrotllat usos propis de la nostra llengua, estranys al castellá.»
«Notem tanmateix que en la llengua comuna, i del Principat, dispost es considera excellent i general amb el paper d'adj. Per a `apte, hábil, voluntariós'.»
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4.3. Un altre posicionament respecte deis doblets de verbs és el de Fabra en el
DGLC. En el diccionari no s'arrepleguen els verbs dispondre, predispondre, supondre i traspondre. Compondre i composar, els documenta especialitzats semánticament.

5. C ONCLUSI Ó I NOVES PREGUNTES PER A LES VELLES RESPOSTES
5.1. Pel que fa a 4.1, no entenem la diferencia en el tractament de supondre si no
és pel fet que aquest verb sois es documenta a Valéncia i amb el mateix valor que
suposar, mentre que compondre s'utilitza, sempre segons el diccionari, a Ribera
d'Ebre, Mallorca i Menorca; dispondre té un conreu literari tan antíc —March,
Metge, Turmeda— com contemporani —Agulló— i, pel que fa a l'apartat de
fonética, dispondre apareix en tots el dialectes; predispondre és el cas contrari als
anteriors, no es documenta enlloc, ni de manera escrita ni de manera oral; traspondre també es documenta sols a Valéncia peró, al contrari que supondre, té més
significats que no el verb transposar.
Per qué supondre es deu a la influencia del castellá i no també dispondre, predispondre, etc.? També té sentit la formulacíó de la pregunta a l'inrevés pera, roda
i volta, tampoc no hi ha resposta.
5.2. Havíem quedat que els composts de posar substituyen els de pondre. Aleshores, com podem defensar compondre i disposar alhora? Segons sembla, Coromines
no entén que hi haja un procés de substitució, de canvi, etc. d'uns composts per
uns altres, peró sí que comenta de molts composts de posar que són supletius d'altres amb ponere/ pondre. Ara bé, la documentació és la documentació.
5.3. Quan adés hem fet esment de la utilitat de la comparació amb les llengües
veines, volíem dir que s'havia de fer en condicions d'igualtat i no de manera subsidiária; tots som fills de la mateixa mare i les coincidéncies no han de ser estranyes. Cal saber on acaba la semblanÇa i on comenta la imitació i mentre no ho tinguem dar només veurem miratges i fantasmes lingüístics.

6.

L A LLENGUA MATEIXA

Ja hem vist qué passa amb el llatí i amb les llengües veines, de manera que ara
toca mirar-nos un poc el melic.
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Per fer-ho hem llegit, d'una banda, uns pocs texts líteraris que teniu a la bibliografía i que van des del segle xui fins el xix —necessitem que siguen prefabrians— i, d'una altra, bona part deis diccionaris que han aparegut des del xvi
fins hui.
Encara que no arribaren mai a la llengua oral, pensem que la informació literaria i lexicográfica ens proporcionará dades sobre l'ús i la vitalitat deis composts de pondre i posar encara que siga pel que fa a la norma d'escriptura. Amb els
diccionaris la qüestió és un poc diferent ja que els criteris lexicográfics poden variar molt d'un autor a un altre. No obstant aixó, són una font d'informació sobre
la manera que tenia el lexicógraf de veure la realitat deis composts que estudiem.
Per tal de facilitar la recerca, hem establit un inventari provisional de verbs
formats amb pondre i posar a partir de la Flexió verbal d'Enric Valor i el Diccionari de la rima de Ferrer Pastor. Si voleu veure'l complet i acabat aneu a la página
XXX. Els nostres resultats han estat:

6.1. Dades literáries
6.1.1. Compondre i composar
Unes ratlles més amunt hem vist com Coromines defenia compondre i rebutjava composar, per ser de nova creació, per al valor de 'formar un tot reunint diverses parts'. En el resultat de la nostra recerca, l'obra més antiga, de les consultades,
en qué ens apareix composar és del segle xiv Lo crestiá d'Eiximenis —«sens comparació pot més en ella [la fembra] lo fort moviment que no pot contrastar la
materia freda de qué es composa naturalment» (Eiximenis, p. 103, 1. 16). Altrament, en cinc ocasions més trobem compondre com, per exemple: «Per mills encara saber compondre sa persona, deu l'hom que es nodreix» (Eiximenis, p. 150,
1. 38). Si no es tracta d'un error d'edició o de lectura, pensem que es veu clarament
que tant compondre com composar en Lo crestiá tenen el rnateix significat. A partir d'aquesta data, no és fins dos segles després que tornem a trobar el verb composar —abans, en Canals, Villena, March i Curial, tenim compondre— en «E pararen de sentenciar e comen taren a composar los offics de tots los qui no eren
p[r]esos ni aprosesats" (Escartí, p. 112,1. 15). Del segle xvi al xix no tornem a trobar composar i tenim en tots els casos compondre amb el valor ja dit, tant a Catalunya, a Valéncia com a les Illes.
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6.1.2. Dispondre i disposar
Pel que fa a aquest doblet de verbs, el DECLC assenyala que aviat al Principat disposar va reemplaÇar dispondre. Nosaltres hem trobat disposar, com a documentació més antiga, en el segle xiv en Lo crestiá —«com superanbunden en cólera, que és calda e seca, tostemps los [hómens] té encesos e fort disposats a ira»
(Eiximenis, p. 162,1. 42 ) i «Aquests diu que són naturalment hómens aguts e disposats a ciéncia»--, encara que dispondre és majoritari amb deu aparicions
—com, per exemple: «car comunament los hómens naturalment disposts a armes
no són piadosos» (Eiximenis p. 299,1. 41)—, sense que es palese cap canvi de significat entre dispondre i disposar. Tornem a documentar el segon deis verbs un segle després en Si bé no em platz xantar caneó ne vers de Lluís Icart: «Mos gais desirs, del cor e cors ensems / pot disposar, enaisí com se vulla» (Grifoll, p. 72, 1.
26-27). En el segle xvi l'hem tornat a trobar en el poema Capítol moral de Pere Serafí «i amb son voler tot l'univers disposa» (Murgades, p. 238). Aquest mateix segle, a Valenciá, en un col•oqui de Morlé llegim: «que tots anam a la festa / a veure com la disponen» (Morlé, p. 172 , 1. 32). En la resta de co•loquis i poesies
apareix únicament dispondre —«Que és lo llenguatge castís, / que está agut i ben
dispost» (Morlá, p. 210,1. 279)— sense que tampoc puguem establir cap diferencia de significat entre aquests dos verbs. En el segle xvii, al Rosselló, tornem a trobar disposar (Vilé, p. 137-287 i 140-401) en Loa per la comédia del «Desdeny ab lo
desdeny». Dos segles després, ja en el xix, el documentem de nou —«sent lo precís moment en qué un se disposa a menjar-ne, truquen.» (Cassany, p. 49,1. 17)—
en Les visites de F. Soleri —«Com un servidor está sempre disposat a fer un favor»— en Un bon horno d'Ángel Ruiz (Cassany, p. 130, 1. 10, i Cassany, p. 164, 1.
20; p. 171, 1. 1).
Quant a dispondre, el trobem en més ocasions que no disposar, especialment a
Valéncia, en Canals, segle xiv (vegeu Casanova); March, segle xv (poema 112,
vers 323 i p. 128, v. 70); el que ja hem dit de Morlá; també en els col•oquis del
xviii (Martí, p. 290,1. 65; p. 300,1. 107; p. 355, 1. 190); i en el xix en Bernat i Baldoví en Un fandanguet... A les Balears, en el xix, trobem un sol cop dispondre
(Serré, p. 197, 1. 636). A Catalunya, en el xvi trobem: «Ya primer amonestaren al
rey que restituís lo regne ab la forma que de dret és permesa y disposta» (Despuig,
p. 71,1. 5). Ja en el xix —«per no trobar mon pare ben dispostos certs clauets d'una manegamenta»—, en Viva la llibertat de Joan Pons (Cassany, p. 81,1. 12).
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6.1.3. Supondre i suposar
Coromines documenta ja en Eximenis suposar (Doctr. Comp., NC1, p. 100) i
també supondre (Dones, S 372). Pel que nosaltres hem pogut comprovar, suposar
apareix exclusivament en Lo crestia —«que aquest poc tractat sia tots temps suposat a la vostra correcció» (Eiximenis, p. 292, 1. 23)—, encara que amb el sentit
original de 'posar dessota'. En el segle xvi, el valenciá Morlá també empra de manera quasi exclusiva suposar ja amb el sentit actual i sols hi ha un cas de supondre
en un deis manuscrits: «lo que en la iglesia de Déu / han suposat i suposaven?»
(Morlá, p. 178,1. 9-10), «Mes estes felicitats, / i guantes ditxes jo llogre, / tant com
tenir-lo per fill / totes elles no suposen», i a peu de página «Ms. 2 suponen»
(Morlá, p. 301, 1. 11-14). Un segle després, al Rosselló trobem suposar (Vila, p.
134-191/-194). Durant el segle xviii a Valéncia només trobem supondre en els
colloquis consultats (veg. Martí), i ja en el segle xix, a Valéncia (Arnau, p. 229) i
a Mallorca (Serré, p. 448,1. 191; p. 165,1. 43, etc.), només tenim supondre.

6.2. Comentari succint de les dades
6.2.1. Si d'una banda llegim el que diu Coromines de composar i, per Falúa, l'ús
que en fa Eiximenis, com mínim, ens fem un embolic i no sabem qué pensar. L'exemple sembla ciar, peró només n'és un. En canvi, Coromines n'aporta molts més
i nosaltres —a part del de Lo crestiá— no n'hem trobat de diferents. Més avant, a
les conclusions de la comunicació —després de veure les dades lexicográfiques—,
tractarem de donar la nostra hipótesi per explicar aquest fet.
6.2.2. A Catalunya sembla que s'use majoritáriament disposar amb algun cas,
peró, de dispondre. Tanmateix, pareix que la situació siga la inversa a Valéncia i a
les Mes. Pel que fa a predispondre i predisposar, pensem que aniran seguint les passes de dispondre i disposar.
6.2.3. Les peces són Morlá, s. xvi, els colloquis del xviii, Escalante, s. xix i per a
amanir-ho tot les declaracions del DCVB i tres segles de diferéncia entre Morlá i
Escalante. Qué hi ha darrere de tot nó? Normes cultistes que desconeixem?, casualitats del buidatge? o, simplement, falta de més dades? De fet, hauríem de fer
el buidatge total peró com que quinze fulls no donen per a tant postulareis una
hipótesi a les conclusions.
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6.3. Dades lexicográfiques
Les hem agrupades en dues graelles segons que siguen composts de pondre o de
posar. AÇó ens permetrá fer-nos una idea de la situació amb només una ullada.
A simple vista és ben evident que la vitalitat i la quantitat de verbs amb posar
és de bon tros superior a la de pondre. De fet, encara es podria simplificar més la
primera graella perqué hi apareixen verbs que sols arreplega un diccionari i que,
per tant, són de validesa dubtosa. És el cas d'antepondre de l'Escrig-Llombart i de
superpondre del Fullana-Miedes. Tots dos semblen reconstruccions per regularitzar el paradigma verbal deis composts amb pondre. Quant a l'últim diccionari, a
més d'inventar nous composts de pondre, sols en recull un de posar. Aquest fet denota uns criteris lexicográfics peculiars que, pensem, es podrien deure més al segon autor que no al primer.

6.3.1. Curiositats lexicográfiques
Sota aquest títol hem inclós tot un seguit d' anomalies en la confecció dels diccionaris que ens han interessat molt.
6.3.1.1. Amengual i Figuera
Aquests dos gramátics coincideixen en el fet que tant imposat com impost són
participis de passat d' imposar i cap deis dos no dóna impondre. En la mateixa línia, també consideren que esponent i proponent són els respectius participis actius
d' esposar i proposar i no d' expondre i propondre, que tampoc no apareixen en cap
dels dos diccionaris.
6.3.1.2. Escrig-Llombart i Labérnia
En els dos diccionaris trobem dispondre i di sposar, pressupondre i pressuposar
amb la circumstáncia que deis composts de pondre se'ns remet als de posar. Malgrat que són un de Valéncia í l'altre de Catalunya, tots dos coincideixen a dir
quins són els verbs més importants i básics.
6.3.1.3. Belvitges
Aquest lexicógraf dóna a indisposat la categoria de particípi passat i a indispost
la d'adjectiu. Dissortament, no hi ha exemples per a veure com els empra.
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6.3.1.4. Els composts de posar i l'etimología.
Tots els diccionaris del xvi al xix que donen la traducció al llatí o l'étim del
verb consideren que els composts de posar són equivalente o provenen de composts del clássic PONERE. Cap ni un no dóna una etimologia a partir de PAUSARE.
6.3.1.5. Agulló
El conegut com a Diccionari Agulló (i més avant DGLC i DECLC) és l'únic
que dóna com a valor básic de composar Imposar arbitráríament (a algú) una conDCVB més
tribució, una multa, etc.' En el mateix segle, Labérnia i Belvitges
tard— també donen composar i tots dos tenen com a primera accepció compondre.
«Composar: v.a.ant. `carregar contribucions'. Imponed/ 'transigir, comp¿mdrerse'.
Transigir, avenirse, componerse.// `compealdrer una cosa de parts'. Componer.// met.
COMPROMETER.// `fer pagar demasiadament alguna cosa'. Exigir dos precios.
Composarse: v.r. 'AVENIRSE, COMPONDRERSE'»

Cal que anotem com Labérnia es troba en un lloc intermedi entre uns autors i
els altres; l'autor, que dóna com a primera accepció 'posar una multa' í com a segon valor `compondre', afirma que tots dos són sinónims i, malgrat que díu que
composar té un significat antic, no el rebutja en cap moment.
D'altra banda, Agulló no documenta exposar i sols dóna expondre quan, segons les dades literáries que hem manejat, ja no trobem expondre després de les
primeries del segle xvi mentre que exposar ja apareix en Lo crestia el segle xiv.
6.3.1.6. Comentari
Cal no oblidar que alguns lexicógrafs del segle passat o d'abans deien que
confeccionar un diccionari era pitjor que ser condemnat a galeres; peró, no obstant aixó, pensem que la tria d'Aguiló d'un infinitiu en desús de tres segles enlá,
el diferent tractament de composar en Labérnia, Belvitges i Agulló, l'adjudicació
deis participis de passat d'Amengual i de Figuera, etc. es deuen al fet que, probablement, els lexicógrafs tampoc no tenien massa ciar com anava alló deis composts de pondre i posar. Al nostre parer, tot indica la inestabilitat del paradigma
verbal pel que fa a aquests composts. La confusió encara seria més greu si els lexicógrafs hagueren viscut en un moment en qué els doblets pondre / posar no n'eren quatre sinó set o huit.
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6.3.2. L'agrupació de les dades arreplegades i la idea de contínuum del canvi
lingüístic
Podem dividir les dades en quatre grups:
1r. Els verbs amb posar que no tenen en catalá un verb corresponent amb
pondre, com, per exemple, anteposar, imposar, sotaposar, etc.
2n. D'altres sí que l'han tingut, peró en l'Edat Mitjana: depondre / deposar,
es(x)pondre / exposar, opondre / oposar.
3r. En el tercer grup conviuen actualment verbs amb pondre i verbs amb posar. Es tracta deis doblets que ja coneixem: compondre / composar, depondre /
posar, predispondre / predisposar, supondre / suposar, traspondre / transposar.
4t. Per últim hi ha tres verbs formats amb pondre que no coneixen cap verb
amb posar: descompondre, despondre's, recompondre i, si férem cas a DGLC i
DECLC, també caldria incloure compondre.
Com podem comprovar, hi ha tot un contínuum diacrónic invers a la classificació anterior, és a dir, al 4t grup hi hauria sois els verbs amb pondre (o PONERE), després, en un estadi lingüístic posterior, els composts de pondre conviurien
amb els nous composts de posar (3) per a, finahnent, romandre els verbs amb posar i desaparéixer els verbs amb pondre (2). Quant al lr grup, aquest inclou, d'una banda, verbs documentats des d'antic, com preposar, que malgrat tenir un
equivalent en llatí —PONERE— aquest no ha donat cap verb en catalá puix que
l'inici del canvi caldria situar-lo ja en el llatí vulgar. Per una altra, hi ha verbs que
no tenen un alter ego amb pondre ni en llatí ni en catalá perqué, probablement,
s'han format en catalá i no són d'origen llatí com és el cas d' abansposar, reimposar,
sotaposar, juxtaposar...
Tornant al 4t, despondre's és un verb compost de pondre `fer ous', de manera
que si no canvia pondre no canviar despondre's ja que pensem que perqué canvie
el compost ha de canviar primer una de les paraules simples que el formen. Recompondre i descompondre estan formats sobre compondre, que, com ja hem vist,
per a uns no és equivalent de composar i per a d'altres sí. Al nostre parer, el 4t seria l'últim estadi del canvi verbal. D'acord amb acó, sembla que la norma és utilitzar posar per a crear els composts en lloc de pondre. Així, doncs, els casos 3r i
4t, en l'actualitat, serien irregularitats a la norma els quals, amb el temps, poden
acabar regularitzant-se. De fet, ja no resulta estrany sentir composar en lloc de
compondre.
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7. CONCLUSIONS

Arribant al judici final hem de mirar de muntar el trencaclosques informatiu
que han esdevingut els fulls anteriors.
Seguint amb la idea de contínuum, cal no oblidar que el canvi lingüístic mai
no és homogeni i sincrónic sanó que hi ha un focus i una periféria. Tenint agó en
compte, si ens fixem en la Gallo-románia, tenim el francés amb la major part de
composts de posar datats ja abans del xv (Dic.Hist.Lang.Fran.) i cense noticia de
composts amb pondre (Gaffiot); l'occitá, que després d'un primer estadí de composts de pondre passa a composts de posar i encara conserva espondre actualment;
i el catalá, que encara conserva alguns composts de pondre arreu del domíni i en
dades recents. Amb tot, també hi ha zones amb major presencia deis composts de
posar, com disposar, suposar, composar, exposar, etc.. Catalunya i zones on els
verbs formats amb pondre tenen fins al xix vigencia com Valencia i les Illes —com
ja indica Coromines. Pel que fa al catalá, cal tenir en compte també la dívisió politica de les nostres terres i la desconnexió deis nostres territoris a partir del s. xvi
—Morlá és del xvi í empra doblets amb posar que després no trobem als colloquis
del xviii. Així, dones, proposaríem que la trajectória del canvi lingüístic pondre/
posar dins el llatí gálorománic i de les llengües que en deriven triomfa en el nord
d'aquest territori i s'escampa cap al sud. A tall d'exemple, mentre que Eiximenis
del s. xiv i de Girona ja comenta a emprar disposar, suposar, composar i exposar, el
s. xv valencia encara empra majoritáriament composts de pondre.
Pel que fa a compondre / composar, d'acord amb el canvi lingüístic, el segon
hauria de substituir el primer. Ara bé, Coromines sembla que no opina el mateix,
junt amb Fabra (s. xx) i Agulló (s. xix); pel contrari, Labérnia, Belvitges (s. xix)
el DCVB (s. xx) els consideren sinónims. Encara que el DCVB dóna l'etimologia,
Coromines no ho fa i sois es limita a dir el següent:
«Compasar, que convé no confondre amb compondre (PONDRF,, cf. posar-se `fer avineno'), degué comen tar per aplicar-se a cenes transaccions o avinences legals, en virtut
de les quals un litigant havia de pagar certa suma; d'on pass després a 'multar legalment'.»

Coromines no invalida l'etimologia de DCVB. De fet, aquest autor no n'está
segur i es limita a dir «degué...». Al nostre parer, el valor secundari 'arribar a un
acord, fer avinences' del COMPONERE llatí, també mantingut en la resta de liengües romániques, és el mateix que dóna origen a l'actual 'multar'.
Segons sembla, i mentre no hí hagen més dades, el que ha passat amb com-
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pondre i composar és que davant l'existéncia de dos sinónims per a prácticament
dos significats, `fer un tot...' i `fer avinenÇa', s'ha passat a donar a cada sínónim un
deis significats. Seria semblant amb el que passava en occitá amb espondre, que no
ha desaparegut perqué s'ha especialitzat semánticament.
Pel que fa a dispondre / disposar i supondre / suposar, ja hem vist que semblaven més vigents els composts antics a Valéncia i Balears que no a Catalunya.
Fins ací tot és, diguem-ne, normal ja que es tracta de l'extrem sud de l'área lingüística on el canvi lingüístic no está tan avarnat com al nord. Ara bé, el fet que
suposar siga gairebé l'única opció de Morlá al xvi i supondre la deis col•oquis en
el xvin no queda dar i caldria un estudi més aprofundit abans de postular bé
una modificació en la tendéncia del canvi lingüístic o bé la influéncia d'altres
llengües.
Si estem d'acord amb el que hem comentat del canvi lingüístic, haurem de
plantejar-nos quin ha de ser el tractament de la normativa respecte als doblets
existente recompondre i descompondre, que encara no tenen un compost alternatiu
amb posar.
Pel que fa al DGLC i al Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC), no arrepleguen dispondre, predispondre, supondre i traspondre. Sí, en canvi, compondre i composar, peró especialitzats. No obstant aixó, el primer verb té com a accepció última 'entrar en acord'. Al nostre parer, per tot el que hem vist —Eiximenis, la
tendéncia del canvi, etc.—, caldria optar per composar.
Respecte a recompondre i descornpondre, hem de plantejar-nos si cal incloure
els equivalents en posar o bé esperar que s'hi done el canvi. Som de l'opinió que
mentre no actuen factors exógens a la llengua, com per exemple els correctors lingüístics, l'analogia tendirá a vincular el paradigma composicional eliminant les
irregularitats al sistema que implica que encara hi ha dos verbs que mantenen
l'ámbit pondre. A més, si es consolida el canvi de composar, aquest mot faria de cadena de tracció deis composts que té.
I ja per acabar, sois ens cal incloure aquest contínuum evolutiu dins un altre
procés més gran, el del sincretisme conjugacional, és a dir, com ja el llatí vulgar va
patir un canvi pel que feia a les conjugacions: deis quatre models va passar a tenirne tres —com es demostra en la nostra llengua—, i com va existir la tendéncia de
certs verbs de la segona conjugació a passar a la primera mitjan lant el sufix
-SARE. El canvi de verbs d'una conjugació a l'altra potser es dega al fet que la divisió conjugacional llatina deixa d'aportar una informació que abans tenia sentit
per als parlants.
Pel que fa a la regularització del paradigma dels composts verbais, suposem
que l'escola, la televisió, i l'augment en general de les comunicacions en catalá,
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afavoreixen i acceleren el procés que estudiem. De fet ja no ens resulta estrany
sentir i trobar escrit composar amb el valor que dóna el DIEC de conzpondre.
Com a conclusió, sols ens cal reprendre la idea que Falternanga pondre / posar
és fruit d'un procés evolutiu que comenta en el llatí vulgar i que dura fins a l'actualitat. Aquest procés no es dóna de manera uniforme a tot el domini lingüístic,
sinó que es veu un contínuum en el qual hi ha dialectes més evolucionats i dialectes menys evolucionats, peró, de moment, tots van en la mateixa línia ja que no hi
ha cap dialecte que mantinga sistemáticament les formes amb pondre.
JOSEP ANDRÉS I TORRES
PATRÍCIA SUÁREZ I MONTAGUT
HONORAT TRENCO I BALLOTER
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