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els mots cast. rastrojo, port. rastolh, cat. rostoll i prov. ant. restol, s'expliquen, segons 
Menéndez Pidal, per la forma ?e  de restare (que perpetua). El Conlunicant discrepa 
d'aquesta opinió prenent com a base la relació geogrifica. Per' l'it. ristoppare creu que 
deriva de re- de restipula (corda). Per un canvi de sufix semblant al de ~na~mllgtsl~~ que 
dóna .manuuculzi, manojo en castelli i nzanolh en proven~al, hom passa de restzspulz~ A 

rastrojo i rastolh i per acomodació de rmtrojera passem a rastrillo. En altres fenbmens 
lingüístics cal tenir en compte les classes socials, els refranys, la  fraseologia vulgar 
i 1'Gs corrent que expliquen, per exemple, les diverses accepcions dc tripas, paotza, 
barriga, andorga, etc. Per a aprofundir aquestes qi~estions fan molta falta estudis 
#Etnografia espanyola. També la Cartografia en color és essencial per a l'estudi dc la 
Liqguística moderna. 

Intervenen el PRESIDENT (subratlla I'interPs oue ofereixen els fenomens linguistics - 
referits a tot el domini romlnic, percb creu que cal que puguem disposar d'atles 
lingüístics de tots els paisos de la Rominia per tal de poder partir d'una base segura, 
puix que no tots els diccionaris actuals ofereixen ni dades suficients ni prou garanties) 
i el Sr. A. M. BADIA I MARCARIT. - CARX~E B o Y ~ ,  Secretari. 

16 abril 1955: Historia. - Presideix el Sr. JOAN AINAUD. 
E l  Sr.  FERRAN SOLDEVILA exposa la seva comunicació sobre La ptigna cr~tre Jaiurte I 

el Conqz~eridor i el seu fill Pere I I  el Gran. Comen~a assenyalant que el regnat de 
Jaume I -seixanta-tres anys- comenCa massa aviat i acaba massa tard, t é  utla 
llarga minoritat i, en la senectut, hi ha una manca de contacte entre el rei i les noves 
generacions. En  realitat, Jaume I fou un revolucionari, puix que es deslligi de la 
tradició política: les particions dels reialmes, la seva política a Occitinia i a Castella 
són coses noves en la Confederacib. L'infant Pere representa de nou la tradició : la inter- 
venció i, si cal, la guerra. Les diferencies entre pare i fill s611 importants pel que cs 
refereix als problemes de M ~ r c i a  i #Occitinia. Les topades a causa dels afers occitans 
s611 importants; no sabem fins a quin punt Pere inspiri la conspiració de Marsella 
(1263); és important sobretot la intervenció de Pere perqut Tolosa, a la mort de 
Ramon VII, 110 fos #Alfons de Poitiers: els tolosans oferiren la ciutat a Pere, pero 
Jaume el desautaritzi. Una altra topada es produeix l'any 1269, cluan Pere, actuant 
com a lloctinent, anul.la el privilegi de 1254 atorgat a Barcelona per Jaume sobre 
encunyacib de moneda; en tornar de la Croada, Jaume confirma el privilegi El problema 
mas greu, perb, foren les diferencies entre Pere i la noblesa, complicades després amb 
l'afer de Ferran Sanxes. La causa de la destitució de Pere com a lloctinent no fou 
la mort de Ramon Guillem d'odena, com indiquen Desclot i els Gesta Conut~rrr~, 
sinó un dels episodis de la lluita fratricida amb Ferran Sanxes. Sembla que l'inici 
d'aquesta enemistat es troba en l'entrevista entre Carles d'Anjou i Ferran Sanxes cn 
tornar aquest de Terra  Santa. Desclot atribueix a Ferran Sanxes un intcnt d'assassinat 
de Pere, per tal d'esdevenir ell rei, cosa improbable, puix que Jaume tenia altrcs 
fills anzb més drets que Ferran. Els fets de Borjoman -Pere sorpren Ferran, perb 
aquest pot escapar-se- foren la causa real de la destituci6 de Pere com a lloctinent 
(11 abril 1272). El Llibve de les nobleses dels Reis reporta que Pere es dedici aleshores 
a fer de bandoler. El bisbe de Valencia intervingué per tal que finissin les diferencies 
entre Jaume i Pere, les quals acaben a la mort de Ferran Sanxes. La pau es restableix 
entre pare i fill durant els darrers anys del regnat de Jaume I. 

Intervenen el PRESIDENT i els Srs. M. COLL I ALENTORN (creu 'que la divisi6 dels 
reialmes fou la base de les difer6ncies entre pare i hil; en els afers d'occitinia, on 
Jaume tenia raó, les desavinences no eren importants) i F. DURAN I CAGAIMERAS i el 
C~~WINICANT (no e s  proposava de tocar en la  seva exposició el problema de les parti- 
cions dels reialmes). - JOAN-F. CABESTANY, Secretari. 




