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estimable volum científic, la pultulicació del qual ha estat anunciada, i servi per a posar 
de relleu davant el món científic la forta vitalitat de la llengua i la cultura catalanes. - 
JORDI CARBONELL. 

Triple homenatge a Marlo Roques. -Els amics, ca1,legues i deixebles fimcesos de 
reminent liagfiiscta i filbleg Mario Raques, professor honorari del Colllege de France 
i memlbre de 1'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres -i tambB membre corres- 
ponent de 1'Institut #Estudis Ca.ta1ans -, pu~blicaren a París, l'any 1946, amb motiu del seu 
setante aniversari (havia nascut el primer de julio'l de 1875 al Callao, Perú) un volum 
d'Etudes romanes dedicats a ell, que contenia una vintena d'aticles, gairebé tots referents 
a lles llengües i l i t e r a t ~ e s  francesa i provencal. Pocs aqys després -entre el 1950 i el 
Ig53--, uns altres Métao?r,aes de ZingiiiStique et de littérature romanes, oferts, aquesta 
ve,&, no solament pels seus amics, als seus aoR.leg~s i els seus ex-alumnes de F r a n p ,  
sinó també (de l'estranger, testimoniaven noivament al mestre de tantes generacions de 
r o m i s t e s  l'e~stima en qiuit era tingut per pwt  d'uh centenar d'estudiasos de paysos ben 
diversos. Treballs escrits en franc& (80), en italii (&), en angles (s), en roman& (3)) 
en catiali (z), en portulgu&s (2), en castelli (I) i en reto-rominic (I) integren quatre 
importants volums, de contingut vari, impresos per mle;i!at a Alemanya i a F r a n m  Un 
darrer volum, encara, havia, d'ajantarse a les rnanifesbcions de simpatia tributades 
a l'aictual degi  de la filologia romhica a Frawa, aquesta veghda dedicat a la seva 
activitat com a prolfess~ok cle romanes: Pour u n  cinqwntemire scientifkpe: Maria 
Roques et les études roumaines, llibre editat per 1'Institut Universitaire Romain 
Charles Ie r  de París1 i in~grits a Bitlgica. 

Entre els treballs més interessiants per a nosaltres, clins els cinc primers volums 
esmentats, ml assenyalar els segiients: U n  ami de Bertrad de Born: Iflon Isembdrt, 
per E. Ho~epffner; Note sur le trowbadow Raimbaut de Vaqueyrar, per F. Lecoy; Un 
sirvent2s historiqwe attribzlé b Peire Cardinal (1271)~ per A. Jeanroy; Le ((plus)) quanti- 
tatif et le ((plus)) temporel, pler L. Foulet; ((Esfivit)) : essari d'un classement histovique 
des sens, per Ch. Bruneau; Adotf Tobler et le latin, per C. de Boer; Du. rBle des 
troubadonirs dans la forwmtion de b poldsie lyriqzEe moderne, per I .  Frank; Les noms 
d'épées dans la ((Chanson de Rolamd)), per R. Lejezme; La ((Chtwzson des Saisnes) en 
España, per R. Menéndez Pidal; Colonizzctzione galo-italica mel Mezzogiorno d'lhalk, 
per G. Rohlfs; Reflexiomr s w  b versificction espktgnole, per P. Le Gentil; Echi e 
visolzanze boccdccesche nella ((Vida de Marcos de Obrtgóns, ronuanzo fiicaresco del 
secolo XVII, per A. Pardulcci; Les termes qzui rendent l'idée de ( (b lb  et les Sées  affines 
dans le hatir, médiéval dItalie, per P. Aebischer; Prov. ant. ((gwardinc)),  per R. Aramon 
i Serra; Um poéllve de jeuneme de Mistrccl: les Moissons, per P. Calotte; D'alguns 
germdrJlsnws tipics del cotalb, per J. Cormines; A propos de la pagrie et de la date 
de ((Ploire et B'lartchefleur)), per M .  Deliboluille; Problems o f  chronoEog.3r in  the Aragonese 
dialect, per W. D. Elclock; S"r rne cdrte de b'((Atlas lingiiistic de Cataknya)), per 
A. Griera, ebc. Em el &rrer volum, més especialitzat, com h estat dit, trobem els 
següents articles : M .  Mario Roques, ses travaux, son m e i g ~ m n t ,  ses études, per 
S. Pop; L a  Rouman$e modernie et sa liitératwe dons la concejcion de M.  M n r h  
Koques, per B. Mmteam;  M. Mdrio Roques et la litterature r o u m h e  ancienne, per 
E. Turdeanw, i M. Mario Roques et ses él2ves, per 0. Nandris. El llibre acaba amb 
una tria d'escrits de l'homenatjat sobre qiiestions romaneses. El primer volum dels 
Mélanges o m t t  una bibliografia sistematitzada de les obres del Mestre. El volum 
Mario Roqzus et &es études roumdines, ens dóna la seva bibliografia referent a llengua 
i literatura romanesa. - R. A. I S. 

Record a Jakob Jud.-Amb la mort del Prof. Jakob Jud, esdevinguda el juny 
de 1952, la romanísitica ha perdut un valar insubsltituiible. Jud. nat l'any 1882, era un 
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dels supervivents de la gran ipoca de la linguísflica contemporinia, una de les figures 
que, potser per na pertinyer a la Raminia pler natura, en formaven part espiritualment 
de tal manera que no podien restar indiferents $avant qualsevol de les seves manifesta- 
cions, per petites que fossin i per rec~bndites que es trobessin. Aquesta comprensió total 
de la Rominia ha caracteritzat ben rspecialment la %miversitat de .Zuric, i la personi- 
fiquen h u i s  Gauchat i Jakoib Ju~d. La gran tn!?ala de Ju!d com a romanista s'havia de 
pr0jecta.r forqasament en la seva labor científica; cal destacar, en ppirimer lloc, 1"Atlas 
linguístic d'Itilia i la Suissa italiana, realitzat amb Karl Jaberg, o~bra magna que, 
a més, d t n i  peu a llurs autors per a escriure treballs definitius sobre metodo~logia de la 
geografia lingi~iisbica. Dfeixant a part l'Atas, Juld és el gran lexicbleg de la romanística 
moderna: al llarg de lla seva vida ani. reunint un riquissim cedulari de lexic rominic 
d"importincia extraordiniria, amb el qual estructuri tolta una metodniogia de geografia 
lk ica  dins la Rominia (són famosos els seus arlticles a la ((Zeiltschrift fur romanische 
Philologie)) i a la ((Revue de Liguistique Romanc))), n'estudii as,pectes concrets (com 
el vocabulari eclesi&stiu a F r a n ~ a  i Itilia), s'especialitz2 en relacions lexiques (com 
italii i ri-tic), i escrivi una sivie de coatribuoions sabre els mots d'origen ghllic; si tota 
la dialectologia rominica l'atreia, aquesta atracció fou sempre més poderosa en ell quan 
es tractava dels parlars romiinics de Siuissa, i així veiemi que el gran Jud fou el mCs 
decidit impulsor i conseller de les empreses dialectolbgiques del petit i humil domini 
rAtic, com el Ratisches Namzelzbwch de R. van Planta i A. Schorta, i el Dicz iu~~r i  
Rumafitsch Grischn que va publicant Andrea Schorta. De Jud és el prbleg que 
encarnla aquest diocioaari, i de Jupid rebia el seu director consells científics i ooratjosos 
estímuls en els seus momlents de lprova. Si el primer treball imprks de Jud fou un 
article de premsa sobre I 'bgadina (en el domini retic) l'any 1903, a les darreries de 
la seva vida., especialment després d'ésser jubilat l'any 1950, concentrava tates les 
seves adivikats, la seva cihcia i la seva esNtimaciÓ a la continuació del magnífic diccio- 
nari ri-tic. La c w p ~ e n s i ó  total de la Rominia, que assenyalhem més amunt, l'interes 
que sentia per tats els seus recons, troba. expressió en Jud amb les seves recensions de 
treballs psolcedents de qmlse\roil branca de la romanística, que publicava en diverses 
revistes (la vella ((Romania) de Paris n'era potser la & beneficiada), fins que ell 
mateix, m~b Arnald Steiger, fundi i dirigí ((Vox Rmanica~) (des del 1936), la modklica 
revista dels romanistes sui'ssos, ja que des d'alesholrcs hi publicava les seves ressenyes, 
crhniques i necrologies. També dirigia amb A. Steiger la biblioteca ((Rlomanica Helvetica)), 
composta gairebé sempre de t re~hlls  de deixables seus, que tan alt deiden, amb) llur valor, 
el mm8 del mestre; Ien jqsta i amable mrrespondiulcia, un dels volums d'aquesta c ~ l ~ l e ~ c i ó  
és Sache, Orf zlnd Wort: Festband Jud, importantissim aplec de treballs dedicats al mestre 
pels sens amics i deixebles, amb motiu del seu seixanti- aniversari. Quant a la lingüística 
catalana, se n'ocupava sempre que podia en els seus treballs d'ahast general romhic, i d'una 
mmera especial en els seus estudis de geografia lexica, a n J s  de les recensions que dedicava 
a les publicacions nostrades. Si pensem que f a  ja cinquanta anys que existeixen estrets 
lligams entre els romanistes de Zuric i de Barcelona, no ens ha de sorprendre que Juid hagués 
exercit el seu mestrabge (decisiu, a Paula o en altres contactes personals, gairebé damunt tots 
els romanistes catalans. Jud coneixia el nostre país i ,parlava amb afecte de Barcelona. 
Darr~erament esperava venir al VI1 Congrés Internacional de Lingilistica Rom~knica que 
s%a celebrat a Barcelona lbbril de 1953; per6 aquest Congr+s ha transcorregut sense 
la presincia del (gran romanista, ja traspassat, b6 {que fml recordat en les seves jornades. 
No podríem acabar aquesta nota sense dir que aquest gran investigador i gram professor, 
era també un gran home: el seu valor hum2 apareixia al cap de pocs minuts de coni-i- 
xer-10 i de parlar amb ell. Amic fidel, collaga acollidor, prodigam pertot la seva afabilitat 
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i procurava llimar les dificultats que existien entre els altres. Els qui havien estat hostes 
de casa seva - i no era gens difícil d'ésser-ho, per tal com n'obria les portes tan de gust - 
no podran oblidar mai, certament, aquell meravellbs paratge de Zollikm, damunt el llac 
de Zuric, ni tampoc aquell interior simpitic, on hom tenia cura de tots els detalls per 
a fer-lo més amable al visitant; perlb menys encara podran oiblidar el somriure bondadós 
de Jakobs Jud, sempre interessat per la tasca que hom li exposava, sempre animant-la 
amb sincers mtoits #encoratjament, i sobretat, sempre fent-ne veure la transcendhcia 
que tenia com a obra humana. - A. M. BADIA I MARGARIT. 

Bibliografies filolbgico.lingüistiques. - La guerra de 1939-45 interrolnpé una sirie 
d'activitats eru~dites a tots els palsos que prengueren part en la conflagracib. Una de les 
que més se'n ressentí fou la redacció de bibliografies. Inexistents els contactes i les 
relacions científiques internacionals, es feia en efecte impossuble de d r ~ a r  normalment 
l'inventari de les nwes i més aviat escasses aportacions en qualsevol camp d'estudi. 
Així .i tot, mogudes per l'impuls adquirit en anys anteriors, algunes bibliografies perib- 
diques pcgueren encara veure la llum en aquells temps alamitosos. El suplement de 
la' ((Zeitschrift fu r  romanische P'hilologie)), pjer exemple, que el 1938 havia reprlis el 
seu carni, sota la directció #A. K h ,  I amb un dens volum (XVIII + 756 phgs.). que 
comprenia els anys 1927-35, continui el 1940 (bibliografia de 1936-37 ; XVI + 362 pigs.) 
i el 1943 (bibliografia de 1938-39; XII + 354 gigs.) la seva publicació, sempre sota el 
patrocini de la benernirita editorial M. Nimeyer, de Halle. 2 

Finida la guerra, fou no sense dificultat que hom pogué aplegar noves chdules i 
ordenar bon nombre de volums diversos, lkprici6 dels quals, sens dubte, hauria estat 
diferida indefinidament si hom no hagués po~gut ~omptar. amb el concurs de la United 
Nations Educational, S'cientific and Cultural Organisation (UNESCO). Grhcies a sub- 
vencions suficients d'aquest organisme culwral internacional, podem avui anunciar 
l'edició, durant aquests darrers anys, de les seguents bibliografies de ~ a r i c t e r  fildbgic i 
lingiistic : 

a)  Dins la Gl.leoció de Biblicngrafia Clksica que apareix sota els auspicis de la 
Societat Internacional de Bibliografia Clissica, ha segu,it publicant-se, encertadament 
dirigida per J. Marouzeau, L'anmée phdobgique (Bibliogrccphie critiqzte et dnalitique de 
Pantiqwité gréco-latirce), aplegacia amb gran cura per Juliette Ernst. El volum XIX, 
editat el 1950, oonbé la bibliografia de l'any 1948 i compdement d'anys anteriors (xvI + 
294 pkgs.). Com de costum, est& dividida en dules parts: la primera, dedicada als 
autors i textos ; la segona, dedicada a les següents, mathies : 13 Histibria liter,iria ; 2) Lin- 
güística i filologia; 3) Histbria deis textos; 4) Antiguitats; 5) Histbria; 6) Dret; 
7) Filosofia ; S) Cihcies, tkniqoes i olficis ; g) Els esbudis clissics ; 10) Miscel.l&nies i 
reculls. Al final del volum, uns utilissims i d e x  nomiwum i índex cautors. Completant 
aquesta bibliografia general dJestudis clissics que J. Marouzeau, sense glAnyer esfoqos, 
ha posat any rera any a la nostra disposició, ha apasegmt, #dins el 1951, la primera part, 
dedicada a autors i textos, de la Bibliographie de l ' ~ t @ f é  classique redactada per 
Scarlat Larnbrino (XVI + 762 phgs.), cque comprin els textos i estudis editats entre 
18g6 i 1914. Amb aqu~estes publicacions, els estudiosos de filolwia clissica tenen a llur 
disposició un conjunt d'obres que els informen suficientment sobre tot el que ha vist la 
llum concernent aquest domini de treball. Posant al dia, dloncs, per a fmals del segle 
passat i per al present segle, les notícies aplegades en els vells rcypertoris de Hu'bner, 
Valmagi, Engelmann-Preuss i Klussmann, tenim, al costat de les informacions dels 

I .  I amb la mllaboració de W. Ebisch, C. Beyer, W. Hering, M. Block, E. Pope, A. Tauscb, 
H. Martius, H. Kuen, R. Aramon i Serra, A. Buck i D. Honsberg. 

2. Cf. "Estudis Rominifcs", I (1947-48), 193-194. 




