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En Mateu Obrador y Bennassar

Aquest savi lulista y estimadissim arnich nostre nasqué a Felanitx (Mallorca) en 1853. LIi-
cenciat a Barcelona en Filosofia y LIetres, se dona tot seguit a conéixer per la seva colaboració
en la Revista Balear (1872-74) y Museo Balear (1875-77, 1884-88) principalment, demostrant
tot d'una la pu1critut y bon gust, que foren la caracterisació de la seva producció literaria.

Trobantse a Venecia en 1899 una llarga temporada, emprengué l'estudi deIs codis lulians
de la Biblioteca de Sant March, del que rn publica un catálech (Boletín de la Sociedad Arqueo-
lógica luliana, VIII, 301) que fou la seva confirmació com a lulista. En 1900 entra a formar
part de la Comissió Editora dels iexies lulians de Palma de Mallorca, y es consagra a terminar
primer de tot els volums que D. Geroni Rosselló havía deixat inacabats. En 1901 aparegué '1
Libre del Gentil e los tres savis, ab prólech y glosari de l'Obrador. An ell se deuen també les
notes bibliografiques de l'Arbre de Filosofia d'Amor (1901) y de! Felix de les Maravelles (1903).
En 1904 publica la seva exquisida edició del Libre de Amich e Amat, ab proemi, notes y glo-
sari, y en 1905 el seu Estudi sobre .les Doctrines sociologiques de M estre Ramon Lull.

El mateix any Ilegia en l'Ateneu Barcelonés la seva hermosa conferencia La nosira arqueo-
logia literaria, impresa a Palma, on exposa un plan de publicacions deIs nostres antichs textes.
Consagrat a l'edició deIs de Mestre Ramon, en 1906 pogué treure a Ilum el primer volum de la
nova serie Obres de Ramon Lull, que conté la Doctrina pueril (de la que :n feu una edició en
petit format), el Llibre de Cavalleria, el de Clerecia y l' Art de coniessió, Dos anys després apa-
reixia el l

er deIs 7 volums de que havia de constar l'edició del inmens Libre de Contemplació.
Tots aquests Ilibres porten erudites notes bibliografiques y crítiques y hermosos prólechs de
l'Obrador, escrits en aquella savorosa prosa seva plena de simpatia. .

A l'estiu de 1908 marxá comissionat per l'INSTITUT n'Esrunrs CATALANSa les biblio-
teques de Munich y MUa a estudiar els seus richs fons lulians. Els profitosos resultats de
aquesta missió, poden veures en la Cronica del passat ANUA~I. De tornada del seu viatge,
treballant en l'impressió del seson volum del Libre de Contemplació va caure malalt d'una
de les afeccions que feia anys l'amena<;ava, y que nO'1 va deixar mes.

Morí el 22 de maig de 1909 deixant desconsolats els seus arnichs y orfe de la seva insusti-
tuible direcció l'empresa magna de l'e Iició luliana, a la que havia consagradas les hores milIors
y més felisses de la seva vida.

Filologia catalana: 1909-10 (*)

L'estudi dels dialectes catalans té '1 seu primer treballador ab Mossén Antoni M,» Alcover,
que diferentes vegades ha recorregut tot el domini catalá, estudiant les variants y preparant
l'ambent per la seva obra del Diccionari. Una serie dernaterials recullits en aquestes escursions
els ha' publicat en una crítica a l'article Katalanisch del Grundriss der romo Philologie ab I'encap-
salament El catalá devant dels filolechs estranjers. Una mica de Dialectologia catalana (1). Aquesta
crítica de l'article de Morel-Fatio-Saroíhanrlv es el primer Esquisse de Dialectologia catalana.
Aporta molt material nou fent conéixer una serie de fenórnens típichs del catalá y senyala l'exten-
sió geográfica de cada un d'aquets fenómcns. El treball, en algunes parts potser un poch faltat de
meto de, cosa que s'explica molt bé si 'S té en compte la formació rescent y particular de Mossén
Alcover en els estudis de filologia, pero plé de material que ha d'esser la base de nous estudis
sobre dialectes catalans, ens es sumament instructiu.

Al parlar de la caracterisació del catalá (pág. 199 s.) nega que 'ls plurals en os y la primera
persona del present d'indicatiu siguin d'influencia castellana, com va demostrar en les Qüestions
de llengu« y Literatura (2); Meyer-Lübke, com se diu en altra part d'aquesta crónica, creu també
que la -o de la primera persona es d'influencia castellana.

(*) Per falta de carácters fonetichs en cursiva, els exemples que -n contenen van de rodó.
(1) Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. IV, 194'304.
(2) Bolleti del Diccionari, I, 426-433.
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Sí no s'ha íet una comparació de les característiques entre '1 catalá antich y'l provencal, no
s'Jia d'atribuir al catalá l'esser dialecte del provencal. Sovint atribuim a l'influencia del proven-
cal grafies que representen una etapa d' evolució del catalá, tals com la Z < -d- -ir- < -lr, etcé-
tera; com la grafia au que. sovinteja en els documents del Alart (I), y que en cambi trobem la
grafia o en documents del sigle IX é. L' influencia provencal a Catalunya en la llengua y la
literatura es un dels problemes mes difícils a resoldre.

Mossén Alcover refusa la teoria dels Hispani indicada per Saroíhandy en el Grundriss; pre-
gunta on consta que una regió francesa dexés la seva llengua per parlar la catalana (2). Que
dintre d'Aragó s' hi trovin evolucions semblants al catalá (pl. 200-201) no prova que allá mateix
s'hagués parlat catalá; hi ha una serie de criteris Ionétichs, morfológichs y lexicográfichs que coinci-
deixen en catalá y aragonés y una altra serie que 'ls separen. Saroíhandy ab ses repetides excur-
sions al' Alt Pirineu, va descubrir un camp interessantíssim pels dialectespirinenchs, que van a
desapareixer a causa de les noves vies de comunica ció que penetren avuy fins a les valls mes
arreconades (3).

Per entrar en l'evolució dels sóns en el basch, se fa indispensable un estudi comparatiu dels
dialectes de les altes val1s pirinenques comparant les evolucions ab les diferentes capes de parau-
les entrades en aquesta Bengua.

La divisió del catalá oriental y occidental (pI. 202~206) prenent per base 'I criteri senyalat
per en Milá y Fontanals, es ben justificada (4) per Mn. Alcover, senyalant poblé per poble. Les
vessants del Llobregat y ·1 Francolí, senyalen la frontera oriental; les del Segre y de l' Ebre, del
occidental. Els límits dels comtats de Barcelona y Urgell, els dels bisbats d' Ausona, Barcelona
y Tarragona (5) se topen allá on coincidex la divisió entre ' l catalá oriental y occidental. Una
investigació histórico-llinguística sobre aquest particular sera molt interessant. La frontera meri-
dional entre rl catalá oriental y occidental-meridional, Hadwiger la posa prop de Falset (6). Es
interessant que entre 'l catalá oriental y occidental hi hagi una zona on -AS> is -E> i dónis, pari,
per reapareixer més a ponent els plurals en -es y -as. El catalá presenta un carácter molt homo-
geni; un valencia s'entén perfectament ab un rossellones, y un ribagorca ab un mallorquí.. El
tenir el centre .d'expansió en l'antiga Tarragona y després de la reconquesta en Barcelona, ha
constituit aquesta unitat catalana que les condicions polítiques varen destruir en l'epoca mo-
derna. Els dialectes pirinenchs en comparació ab els dialectes dels Alps son unitaris.

Quan se parla de la á (pl, 208-215) en la multitut d'exemples per totes les comarques del
catalá no s'hi fa la distinció entre l'evolució fonética y l'analogia, tal es el cas en les primeres
persones del plural del present d'indicatiu en el n.> 1; a), b) y c); del imperfecte n.O 2; del sub-
junctiu present n.> 3; -EMUS, -ETIS ha influit al -AMUS,-ATIS;si metódicament es una equivocació,
serveix aquesta per senyalarnos l'extensió dels tipus -AMUS,-ATIS, -EMUS, ·ETIS en catalá, L'evolu-
ció de de Á > é en alguns pobles de Mallorca, entra en molts casos on no la precedeix o reque-
reix cap palatal. Si aquest íenómen, que sembla iniciarse, té vitalitat, podriem veure com una e
ha evolucionat de Ásense passar per l'etapa intermitja de diptonga ció com se suposa pel fran-
ces GAT= guet (Son Severa); kap = kép [ib.); PAPE = Pepo (ib.); PA= p~ (ib.) El mateix fenomen
surto a Calig no lluny d'Ul1decona y a Vinaroz. Falta saber si no es la colonia mallorquina es-
tablerta en aquesta regió de la qual ens parla Schuchardt (7). La <ren penseja, zug<ri;}, igual que
la de teykn, teykon es analógica. En el n.O 8 58n santa pot esser molt be analogia a mosén.

En la plana 213 senyala l'extensió geografica dels representants d' habeo en catalá: aé, aj,
~, ájk, 8i, tri, ~, molt interessant per cert. Tarnbé dóna l'extensió geografica del wa > Q que ·s
limita als Pirineus, pero que-I wa de les altres regions ha d'esser un reculament com en la o +,

També son interessants els infinitius en -é < -ARE en Mallorca broydé, menfé.
El catalá no coneix la diptongació. Si Mn. Alcover trova un diptongue en id~y;}, fayéna,

layero no es propiament tal sinó un y só de passatge. Es característich el passatge de ~ > <r,

(I) Reoue de Langues romanes.
(2) Més tart han parlat d'aquesta qiiestió H. Morí, Bulletin de Dialectologie Romane J y B. Schádel, Reuue de Dia-

lectologie, J. L'impossibilitat d'aquesta teoria la vaig exposar en uu article «Les fronteres de Catalunya: en La Veu de
Catalunya, I J aner I91 r. >

(3) Vid. Annuaire de l'Ecole practique des Hautes Eiudes, 1"1. ro6 SS., roo r ,
(4) Obras Completas, IlI, 5rr.
(5) La divisió de bisbats, tenint sempre en compte les vicisituts históriques, es molt importaut per les variants dia-

lectals y fronteres llinguístiques. Qui sab si en Pujades al dir «la frazi o modo de parlar en Catalunya es diferent en
cada bisbat», ho fundava en el carácter conservatiu de les unitats histórico-eclesiástiques.

(6) Zeitschrifi [, romo Phü., XXIX, 728.
(7) Zeitschrift [. rom., Phil., XXX, 332.
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~> ~ en catalá oriental, que va fer notar primer en P. Fabra (1). El cambi .de ~ (vocal carac-
terística en el mallorquí) y ~ en alguns pobles de la illa es novíssim. .

Si axis hocreu Mn. Alcover, no sé perqué ha de duptar que-l catalá oriental hagués tingut
aquesta etapa que pot comprovarse en les rimes. Encatalá antich sovint surt la grafia equivo-
cada de ó per e < é • L'extensió de la 8 en Mallorca y 1vi ca es detallada a tot ser com la de e
y ~ en el continent (2). ' ,

L'evo!uci?,de i > u a Pego, Vall Gallinera, entre Gandia y Xixona, no pot esser un reste
de la ~oml~,aclO grega en aquella regió en l'época visigótica? marturi, etz. Si hagués vingut per
la d~~InaClO romana, o fos un fenórnen modern aillat, podría trovarse en algun altre 110ch del
domini catalá,

.La 9 y ó (pI. 22I-223) en el cata la oriental no han evolucionat paralelament a la é, e, en
Ros~ell,ó teni~, u. y en alguns pobles del Ernpordá 9 > 9; cap aquí la pregunta: el nucli d'on ha
sor tit 1 evolució de ~ > ~,pot ser el mate ix que ha fet l'evolució paralela de ó > o? •

Una a < 6 + lab. es un fenómen isolat que no podem pas atribuirlo a influe'ncia gascona
trovantse al catalá meridional. Sera una evolució fonética paralela al wa < ó o al) < o ..!..-?
En s~m S~l) (pl, 224) tenim una analogía.

En -A -ATS no sols hem de distingir si son dintre de frase o finals, sino també si son en mot
acentuat o áton. També s'han de tenir en compte les consonants veínes una llavial o lateral tin-
drem més tendencia a -a si es una fricativa o aíricata a -e o -i, La tivantor o relaxament poch hi
tenen que veure en les vocals y consonants; el seu só depen principalment de la posició dels
llavis y del Iloc d'articulació de la llengua. La a y s átones fretóniques no :s confonen general-
ment kazád e beyete (Plana de Vich).

La -e s'ha de distingir segons que Ji seguexi -s o no. En el catalá oriental pot observarse
la tendencia de -es -~ que fins ara semblava -3S, -3, axis com en el ribagorcá tenim -~ <"E -a
< -A ~~s< -ES -as < AS, Y en Lleyda coincideixen ab -~ -es en la part de la conca oriental del Se-
gre -is < -as -ES y una part de la conca del Pallaresa -os < -AS. Una filiació d'aquestes evolu-
cions en el temps ab to t y l'ajuda dels documents se fa difícil. La -a y -as que sovint semblen
la primera etapa, poden representar molt bé la derrera, com es el cas en el ribagorcá (3).

L' extensió geográfica de la -a y -as en catalá ab totes les seves evolucions, pot deduirse
ben bé dels molts exernples y varietats aportades per Mn. Alcover. Naturalment que sobre una
carta podría observarse molt millor l'extensió d'aquesta evolució. La -i en el verb es purament
analógica, si bé pot tenir un íonament en la fonética. La evolució de -A > -o en mallorquí esta
en proporció ab la de é > 8.

La o atona sona u en tot el domini catalá oriental, allá on -a y -e átones se confonien fins
ara. La o atona en les dernés regions del domini catalá se conserva diferenta de la u; lo mateix
tenim ab la primera persona del present d'indicatiu la presencia de la qual es analógica y no
d'infiuencia castellana (4).

De (237-353) parla Mn. Alcover d'altres qüestions del vocalisme cata la. Pels exemples de
la pl. 237 sernbla poguerse deduir que varen existir dugues tendencies en catalá, l'una en fer
devenir les palatals fricatives finals en africades PODIU > pué , RADIU > rae, PALATIU > palaz y
una altra conservant la final sonora fricativa paláj, púj, ráj, maj. A aquest grupo s'hi pot aíe- •
gir réj, l'ej, el primer al costat de reó < REGIU que també presenta l'evolució réjt y r~i (classe
de bolet).

(1) Les e toniques en catalan, Reuue Hisbanique, 1906.
(2) Una comprovant de que '1 catala oriental va posseir 8 es el téu téuo ~ tou, tova que -s trova a San Feliu de

Guixols y Cadaqués: aquesta evoluci6 o mirage phonéiique ens fa suposar una 8 < ~y Ó.
(3) L'exactíssim meto de empleat per B, Schadel en l'article Zur Enlwicklung des fina/en a im. Ampurdá, y seguint

en son treball Die katalanischen Pvrenáen dialekte, Die A uslautootuüe 1. A. (publicat en Reoue de Dialectologie Romane,
I, 386, ss.) no pot acceptarse en la filiaci6 fonética ni histórica,

(4) Meyer-Lübke (Einjührung in das Stu.dium der romanischen Sbrachmissenschaft (2.' edici6), Heidelberg, 1909),
que encara dóna rl catalá com un dialecte provencal (pl. 24), posa com exemple típich de l'extensi6 d'una desinencia, rimo
portaci6 del castellá de la ·0 en la primera persona del present d'Indicat iu. Mn. Alcover en ses Questtons de llengua y
Literatura (Botlett del Diccionari de la Llengua Catalana, I, pl. 432), porta alguns exemples de! provencal y del catalá antich
ab ·0. En un document dabans de 1250 procedent de I'Urgellet (riv, del Segre) pot llegirshi: et absoluu la ecclesia fa dita
de organya de totes despeses et condemne la dita pereta a totes 4esfJeses: de tot e1! lot absolvu et al dit R. a =. despeses que a
[eites per rao del pleit condemnam (doc. de 1252 y b. pl. 525, publicat per J, Miret y Sanso Volnm del Congres de la Llengua.
Catalan", pI. 524). .

La tendencia d'igualamenf de les tres persones del singnlar y l'analogia ab els verbs qne per ra6 de grupo de conso-
nants exigir en -u (.0) en la primera persona del present 'd'indicatiu que de cap manera ha d'atribuirse a l'influencia caso
tellan'a e,
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Característica del catalá oriental es l'evolució de -ps- -cs- > s quan l'occidental y valen-
cia tenen is. Mn. Alcover en dóna els límits ben senyalats (pl, 238). L'evolució de A + palat. > e
passant per l' eta pa ai, ei q uasi no ha deixa t rastre en el ca tala oriental, quan el ca tala occiden tal
(el ribagorsa) presentant els tipus f~it, l'ejt..Bembla que l'etapa vocal y palatal varen córrerla pri-
mer els mots que després de -ct- tenen -E, -1 que -ls que tenen -u.

També es curiós veure com el mallorquí que té tanta tendencia a obrir les voeals, faci des-
apareixer també les palata1s; tal cas tenim en íena, cat. feyna; fii (Mallorca), cat, fill; ji (Mana-
cor); tus < FOLIAS; dul = DueEBAT, r8~t, noót = cat. reyei, noyet.

L'extensió geográfica de la o .L en catalá que algunes vegades se trasmet a la -a primaria y
secundaria esta ben detallada. Aquí entra la qüestió yen casos com oubrí, 81)r8n~t8, 81) procedeix
de a + lab. o de o < a + lab. Mn. Alcover porta molts casos, on 81) y o se troben l'un al costat
de a1tre; sembla que la 81) procedent de a + lab. no ha necessitat sempre una etapa anterior o
per la tal evolució.

L'historia de -cr, _eei, -ti, -D, > U es característica del catalá (1); son interessants les formes
trovades per Mn. Alcover espáu, SPATIU (Vilanova y Geltrú); fáu, FAeIO (Elna); aquesta forma
ens va com l'anell al dit per explicar l'analogia que 'nles formes faé, fa], tak ha tingut lloch.

També es curiós observar com el do mini catalá que presenta -is- < -ps-, -cs- tendeix a no
admetre la y com a so de passatge, quan la regió que no la presenta en el primer cas la supri-
mex en el segon. Es una altra de les diversitats entre-I catalá oriental y occidental (planes
249'250),

Una atenció especial mereix la -g- introduida en catalá, part com a so de passatge, paralel
a la -y- en relació ab un vocal porterior, dúgas o allá on hi ha l'influencia dels perfectes en NI
agué, vingué, y d'aqui a l'indicatiu viy y subjunctiu cinca, haventshi de contar encara la k final
de la radical en verbs com dieo, dueo, etz.

Ni en Saroíhandy, Grundriss (pl. 856-857), ni Mn , Alcover (pl. 256'262) senyalen lesfonts de
les prepalatals fricatives y africades e, z, g, ge,i, ye,i, di, > g quan son inicials y z entrevocals
(en el valencia y ribagorcá e) -d'c-, -t'e- > g (valencia y ribagorcá e) -bi- > -z- al devenir finals
tenim ..c. Es curiós el fet que ·1 ribagorcá que en inicial y entrevocals té e, final tingui -y. La for-
mació del femení segons un 'masculi en -e eus explica perfcctament la -(2;-que resulta i\,e, [9(2;8.
L'extensió de cada un d'aquets fenórnens esta senyalada detalladament.

La s precedint o seguint la medi-palatal tendeix a assimilarse tenint un s; aquest íénómen
s'exten a la major part del domini catalá, Quan falta la oc1ussió la s té l'articulació prepalatal
característica del catalá, Les fonts de la s y la seva extensió geográfica hi estárrben indicades.

La l' en catalá procedex de -EL- -li- -PL- -BL- -LL- -L- -GL- -FL-, per més que molts d'aquests
tipus casi ni exemples en posseim. L'extensió de la y < -eL- -li- casi compren tot el domini
del catalá oriental inclosa Mallorca. L'Alguer en cambi no la presenta aquesta evolució. Recons-
truir les etapes de el-, etz., es difícil, sobre tot el procés de la palata1isació de la 1- -ll- pl-, etc.
Quan trobem en general catalá la conservació de PL- ct- GL- BL- quasi segur que aquí tenim una
mentida fonética, una sernblanca de continuació. El noms de lloch llanés, ltinas, lloca, castellá
«clueca», e1llinatge Llanas semblen provarho. Quan en el Ribagorcá tenim lloca pero pl'óu, bl'au,

.. c1''!-1), tenim també aquí una irrealitat? (2)

La -l- > -r- es un dels fenómens caracteristics del catalá d'Alguer, típica del genovés, el
retó, del ruma y del gascó que fa -r- < -BL-. En catalá sols trobem el cambi de l> n y la vo-
calisació de la l després de consonant. Ni en Saroíhandy ni Mn. Alcover diuen si es expontánea
ó d'infíuencia provencal. Una ralla divisoria entre L> U Y la conservació de la L + consonant
no hi es,

Cal preguntarse: es que la 1 després de consonant del catalá d'avuy no es en molts casos
una nova evolució de la u < L consonant P Tenim (2;á·]·m8al costat de gá1)m8, de-l-me y deumo;
a-l-ba y áubo; els noms de 110ch presenten sovint 1) sau < SALTU,S91),amáus va-l-ma y báumo italiá
del nort balma, retí palma, vell francés balme, provencal baumo, y que en noms de 110ch surt
sobre tot a la Suica (3), y que Holder dóna per celta, pot esser molt bé una paraula prerromana
convivent als Pirineus y als Alps; es molt difícíl de senyalar lo que es influencia provencal y lo
que es evolució propia del catalá,

(1) Carl Olterich, Über die Vertretung denialer Consonanz durscb u in Catalontschen, Bonn, 1887.
(2) Vid. M'irages fonetiques, de J. Gilliéron , M. Roques, Reuue de Philologie [rancaise, XXI, II8-149, un deIs treballs

metódicament més interessants que s'han escrit en aquests derrers 'anys sobre -Romanística.
(3) Vid Holder, Alt-celtischer Sprachschaiz, I, 337.
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La conservació de la -n ens la dóna detalladament segons la seva extensió Mn. Alcover.
~~ -n. m~~'il pro~enyal p'ot ~aver influit al catalá P Per que diem sempre g~rmáns al costat de
g<?O.8S,fn:s8s? Son her editaries les paranles que conserven la -n, o han vingnt del provencal> •
Sovint un mot que aparentment sembla portar la marca de la llegitirnitat es' una importació. La
colecció de les paraules que conserven la -n podria donarnos llum sobre-I particular.

Gr6ber (1) suposa que 'I catalá ] erusalemes una etimologia popular Gesu-salem.; Soroíhandy
diu que' -m en valencia correspon a la -n. castellana, y que la -m. de Betlem, ]erusalem, podria
esser etimológica (2). Aquí com en ]oaquim no tenim més que una analogia ab les paraules cata-
lanes a.cabades ab nasal y accentuades en l'última sílaba, que són únicament ab -m tret san y y.
Aquesta -m acentuada abunda sobre tot en el present d'indicatiu en la primera persona del
plural (3).

Una qüestió important de fonética catalana es I'evolució de -t- quan devé final (pl. 282-290).

Mn. Alcover ens dóna l'extensió geografica de la -t després de n o r, de les seves assimilacions ab
diversos grupos de consonan ts. Lo més interessan t de la -t- es la seva evolució al devenir final.
La cayguda de -o -1t -e va esser posterior a la sonorisació de les sordes en catalá; per canse-
güent la -t- era -d- al devenir final. La -d devé en catalá -u, pero al mateix temps existex la
tendencia de que les consonants sonores al devenir finals devenen sordes. Aquí tenim el proble-
ma r) -d en catalá ve a 11; 2), les consonants sonores al devenir finals devenen sordes; córn es que en
catalá tenim aJguns casos isolats on la -t- > -u DATU> dau FRETU > freu mentres la majoria
tenen -at? haventhi sols una petita regió a l'oest que fa 'ls participis en au > ATU kautau hem
de coneloure que la conservació de la -t no es cap evolució hereditaria; són paraules que han
tingut una desgracia en el camí de la 11ur crexensa y s'han arrapat ab un altra perdent la
11ur naturalitat. Aquesta evolució de -d > u sols I'han conseguida pochs cassos, quan en catalá
antich, en les Homilies d'Organyá, en els elocuments catalans publicats per en J. Miret y San s (4)

presenten en sa majoria -d allá on avuy tenim constantment -t; y r ls noms acabats en -k no
poden esser resultat en part d'una -d? rexac, [orrellac, ánec, espinac, etz., per que no poden esser
una evolucióde -u, axis corn tenim kruk de crudu (es veritat ab doble u) pero Párluk = parlu,
ménzuk = menjo. Y si examinem noms de lloch com Esiamain (prop de la Seu d'Urgell), Tarta-
reu. (vaH d'Ager), Orcau (prop de Tremp) semblen haver verificat regularment l'evolució. El
nombre de participis que terminen en -CT, -PT, -MT, es bastant important; aquest grupupodia
influir als participis ab -d que -n comptes de seguir 11ur camí es decantaren aturantse a mitja
evolució.

Les fonts del sons catalans s y z catalanes són la s -cei- -ti- per la primera -Sr , -ci- per la
segona. L'etapa d'evolució es difícil de senyalarla. Quan en la frontera catalana aragonesa tro-
bem p < CE- cr- pén < CENTU, etc., y trovem que una f- > P en FENUCLU > p~nól' (Graus) y
d'altra part tenim en catalá siO~1'8 < FIBELLA, profesó < PROCESSIONE cap la qüestió si 'l resul-
tat de CE- CI- en catalá d'avuy no es mes que una analogia, un creuament ab la s- y no sigui més
que una evolució casual. Aquesta sospita I'aumenta >l pensar que -tj- -ce, -ci -ci- tenen per
resultat part -8- par u etapa precedent a la perdua absoluta raó beu kreu. Un altra resultat de
-ti- -ci- es -z- que -s confon ab -si- razó, rQzád8, kamíza. En el valencia que no pren la y com a
sÓ de transició, se pert completament el resultat de -tj- -ci- junt ab el de si, y la -s- donant
unes formes curios es com ooatros, camia, pobrea, etc. Mn. Alcover en dóna les fites d'aquests
fenómens.

En [oska [ag« no hi ha cap evolució de cj, sino una analogia ab una forma incoativa. Es
també curiós veure com les mateixes regions que tenen c- y -c- coincidexin ab l'extensió ele
la -so.

L'extensió del domini catalá que distingex la v y b es molt major de lo que 'S creya. Ma-
llorca, una gran part del camp de Tarragona y quasi tot el regne de Valencia distingexen v y b.
Mn. Alcover en dóna la llista dels pobles. Es in teressant l'evolució a t< -v . Els factors que
poden haver deterrninat la distinció entre v y b (la -B- > v) y la seva extensió d'avuy yen
passats sigles no -ns es coneguda. .

Convé fer sempre una estreta distinció entre les paraules hereditaries y les paraules sables
y les 11urs diferentes capes; cada paraula té la seva historia; la -g- que es conserva en les paran-

(1) Grundriss, pI. 31 r ,
(2) lb., pl. 864, nota. , .. . 1 .
(3) No be observat si -Is dialectes que tenen va analógica en la primera del plural, tenen tambe ]erusa en, [oaqwin.
(4) Volum del Congrés de la Llengua Catalana, 522, ss., Reoue Hispanique, 1908; Revista de Bibliografia Catalana, 1904.
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les sabies devé u en les hereditaries. Abans d'admetre un mot per senyalar una evolució en
un dialecte, l'hem de provar per tots cantons sol y en comparació ab el seu grupu y en totes

• les direccions en relació ab els altres dialectes, Les evolucions que admetem a primer cop d'ull,
son moltes voltes rnentides fonétiques, com ho ha demostrat J. Gilliéron en el treball citat més
amunt.

Aquestes son les observacions que hem cregut posar al marge del treball de Mn, Alcover,
una contribució ben important a la Dialectologia catalana, el primer treball que sobre -I catalá
s'ha fet en aquest ordre (1). La Gramática de la Llengua Catalana que fa. temps Mn, Alcover
té promesa 'S veu que no queda enrera; de foneticaja té escrita la part referent als dialectes
modcrm. .

-Laut und. Formenlehre der mallorkinischcn Urkunden Sprache von Martín Niepage (2). Aquest
treball té per objecte escriure la fonética y la morfologia de la llengua del s documents catalans de
Mallorca. Aprofitant la majoria de les fonts, procedint ab tot metcde y rigor científich, 1'autor ha
escrit la seva tesi portant una gran replega de material y una contribució valiosa a la grama-
tica ihistórica del catalá, per lo que mere ix la més atesa gratitut. El catalá, actualment la llengua
més enderrerida en les investigacions cientifiques, necessita bones voluntats y homes que -n facin
la seva especialisació, com ho ha fet el doctor Niepage. L'autor, a més de servirse del material
que li proporcionen els documents, aprofita sernpre, ab molt bon acert, les observacions de l'Art
poetica de l'Oleza, el Mundarliches a14SMallorca de B. Schádel, etc.; aquí hem de notar que era
molt necessari servirse de les rimes dels antichs poetes mallorquins ..per fixar el valor de les vocals,
cosa que no s'en .resa en tot el trebal!. Les rimes del Beat R. Llull y de Frá Anselm Turmeda,
haurien pogut donar malta Hum al vocalisme en antich mallorquí, sobre tot en lo referent a la
evolució de la é y ó + pala tal.

La llengua escrita deIs documents mallorquins no presenta pas moltes variants del catala
oriental, y s'explica molt bé si 'S té en compte '1 continuat comen; y relació ab Barcelona. Tot
lo. que a cultura-s refería, Mallorca ho rebia del continent (3). Els vaxells que anaven y venien,
eren els portadors de la vida en tota la seva extensió. Les relacions comercial s de Mallorca en
l'época de la dominació mora no les conexern, es una llástima; com tampoc hem pogut experi-
mentar si s'hi conexia la !lengua propia deIs mercaders del Mediterrani, que han tingut y te-
nen un vocabulari comú.

Analisant paragraf per paragraf pot observarse que sovint les paraules sabies no son distin-
gides de les hereditaries; la falta d'aquesta separació pot donar sovint resultats falsos.

§ 4 Peyta < PEDlcA, es difícil senyalar la procedencia d'aquesta paraula; I'albanés penge,
italiá pedica, neap. pedecone = ceppo, sardo peiga, prov. petge. No sabem cóm podien venir a sig-
nificar un tribut. El significar un cep pot ser té l'origen al tribut que havia de pagarse per resca-
tar unpres. D'altra part, en els drets del fur d' Aragó, sempre surten les peytes y boages qUe al
seny~r rey s'havien de pagar. En els primers segles de la reconquesta també '15 mercaders havien
de pagar un tant per cap de bestiar que passaven de la dominació dels moros als cristians per
qüestió de negocio

Aquí sernbla tenir un cert origen peyta; convé estudiar el valor d'aquesta paraula en la nos-
tra regió y en 1'historia del dret.

§ 7. No hi ha cap íonament que desayres sigui un castellanisme; cavallayres per «cavallers»,
no pot ser l'etapa interrnitja de -ARIU o il significat que s'hi dóna no es exacte, o es una grafía
equivocadaab trasposició de la r cavalleryes. La forma manayre = destral, es interessant per cone-
xer 1'historia d'aquesta paraula.

§ 8. Les formes que cita de 1'Hadwiger poden ser molt veritables quan tenim ~))g<;m',gQdl';}
en catalá oriental y Mallorca té gosá. Es difícil dir que Palou sigui una evolució de PALATIU,
quan trobem ben freqüent també -l Ilinatge catalá Palau y noms de lloc Palou y Monpalau que ·s
troven prop 1'un de l'altre a la Plana de Vich. No seria acceptable la derivació de PALATJOLU < pa-
lazol > palaol > palol < palou? en documents antichs el mas Palou, Plana de Vich, surt sempre
PALATJOLU.

(1) EIs treballs de B., Schádel y J. Hadwiger se referexen més a particularitats y dialectes especials.
(2) Revue de Dialectologie Romane, T, 30r-385, H, I'SI,
(3) Aquí hi cap la qüestió si Mallorca era tan arabisada que al conquistarla '1 rey en J aume ni s'hi parlava la lleno

gua continuadora'[del llatí. Ab tot y esser forta I'influencia del árabe, molts restes quedarien de la parla deIs mallorquins
abans de la dominació mora. Es molt probable que als pobles pagesos de lilla, com en les regions arreconades a Valencia,
s'hi trovin continuadors de I'antigua lIengua. Ni históricament ni.llinguisticament conexem suficient el domini catala per
embestir aquest problema que probablement ens té sospesos, contenint moltes sorpreses .per la !linguística.
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§ 10 ~J. Ferias no sé per quina raó ha d'esser d'influencia castellana. Cequia es una pa-
raula arabisada y qu~ .!~arabes. varen pendre dels espanyols; vegis ribagorea ségl'o.

§ 12. La definició de la 8 mallorquina ab els orgues d'articulació relaxats no pot accep-
tarse. U~ só tant especial no depen soIs del relaxament de la llengua; per mí la 8 tónica
mallorquina es una e ab la posicióde la llengua per ~ y ab la posició deIs llavis com en ó.

La grafia oloza per oleza trovada en Bélgica en un document del sigle XVI, prova que ja tenia
un só semblant al d'avuy. Es un exemple ben interessant.

§ 14· El tractament de la o > a abans y després de lIavial sabem que es especial en el
gascó venint a; n aú < NOVEM, aquest fenómen se troba a Balaguer nau, baus; a Pons, a Petra
(Mallorca), a Novelda, Pinos, Monóvar y Agost (I); axís no trobaria gens extrany que les grafies
baure < BIBERE, vaure < VIDERE representessin una a. Els camins de l'evolució són molt difí-
cils de seguir.

§ 16 bJ. La forma. nuit surt freqüentment en antiehs documents catalans. Nuit(Homilies
d'Organyá, pl. 2, II), nuitz (ib., 10, 1). Sembla que la palatalizació de 'CT- va esser molt ante-
rior devant de -e que de -o, u.

§ 18. Si una nasal ha condicionat l'evolució de 9 > u, no trobern pas el cas en pon < PON-
TE, ni en mon en monamik, etc. No sé si s'ha de suposar un vgl. monte en comptes de monte,
comparis ruma munte, siciliá munti; aquí hi cap si la u es deguda a l'influencia de la -i, pero ca-
labres munte, engadí munt, castellá monte.

§ 20. La ~ mallorquina d'avuy de o + palat. + 'e y de vgl. ~ representa una etapa del
catalá oriental antich y pot ser també occidental. A més de les grafies que 'ns ho comproven hi
ha la ¡; en kreu, beu, d¡;\J.que -ns ho refermen. Aquí no tenim de veure una evolució espontania
de a Q + ce sino una analogia fonética ab la ~ que al toparse hansigut arrossegats per la corrent
major.

§ 26. En la Catalunya oriental no-s confonen pas sempre la a y la e tóniques secunda-
ries: k~p81'á, mataporks, etc. Sovint, no obstant, entra la confusió: matinádo, boyadát.

§ 31. En voura < VIDERE + hat (futur) tenim una influencia de la llavial, com diu Nie-
page, sobre la 'J vocal molt próxima a la o.

§§ 6 Y 37· En malIorquí tenim í'em per raim, probablement una paraula secundaria: aquest
rácému > raim per influencia de la palatal; raim > r~im > r~m, axís en cat. mestra no trobo
gen errónea la suposició de Vogel y Hadwiger d'un maj en mestro. Les grafias maestre mabesire
no -ns preven pas l'etapa anterior meéstr»; no sé tampoch per quína raó 'I mas = «pro» ha d'esser
castellá, .

§ 42. L'extensió de la o > u no coincidex ab la que dóna Mn. Alcover (2). La grafia o en
montanya en els documerits de Soller explicada per la por de q~e 'ls altres pobles de Mallorca es
burlessin de la seva u, es una mica ingenua. Lo primer que caldria provar en aquest cas seria
que '1 escriba era de Soller.

~ 57· Penyora no pot contarse entre -Is proparoxi tons es pen' óro; la forma del vgl. pígnora
es prenda; compari 's el portugués deverbal penhora (3).

En el capítol IV parla dels proparoxitons (§ 53-60) prenent per mostra vl treball de
H. Wendel (4); ereu poguer aplicar les condicions del provencal al catalá. Una serie de paraules
ja havien fet la sincopa en llatí vulgar: cunill, perill, sogre, etc. Una altre serie l'han feta en
epoca posterior, després de la sonorisació de les explosives. .

Examinant detalJadament els exemples aduits per provar la sincopa, trobern que cap pot
confirmar la perdua de la vocal mitja en els proparoxitons, que es la regla formulada pel doctor
Niepage: compta es un deverbal de comptar; hauriem de tenir un comda: monge, canonge, haurien
de resultar mongu, canongu. No son paraules hereditaries MONICA, CANONICA; poden haverjugat
un paper al seu costat. Dissapta tampoch pot aduirse: die + sambati.

Les formes dels numerals setza, dotza, onse, no son menys dubtoses; no poden esser de cap
de les maneres una evolució directa d'úndécrm, séxdécim, dódécim. Els verbs [aure, seure, deure,
complaure, no tenen cap valor, originalment no son proparoxitons; heretge, gendre, metge, no po-
den haver conservat la vocal final, sino que aquesta es secundaria. Resultat: no '11S queden exem-
ples per confirmar la regla; el proparoxiton en ca talá ha dexat perdre la vocal mitja allá ont no

(I) Bolleti del Diccionari, IV, 223.
(2) ra., IV, 235.
(3) Cornu, Grundriss, IOOg. . ...
(4) Die Entwicklung der Nachlonuocale aus dem Laieinischeti ini Altproneneaíische. Tübingen , 1906.
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té -a sino que, a ma manera de veure, es al revés. El catalá ha dexat caure la vocal final en el
proparoxiton allá ont aquesta no es -a. Les excepcions formen la regla y la regla mateixa no es
més que una confirmació de lo contrari. Els masculins forrnats segons els abstractes femenins, la
multitut'[de paraules sabies, per no dir en sa majoria, que -n aquest cas entren en qüestió, han
produit una tal confusió que gairebé no dexa determinar lo que's evolució espontanea y lo
que 'S analogía o influencia externa. .

§ 65. La -o en ferro, carro, no es analogia al castellá, es deguda a l'influencia del grupu
-rr-; axis també ho hauria d'esser la -a > -o del Pallars y d'una part de Mallorca.

, § 70 Una -i per l'istil de les formes sabies en -ia també ts trova en els Pirineus, en La Vall
de Ribas y Ripoll. Nuri =Nuria, besti. Es especial que aquesta mateixa regió tingui una -i en la
primera persona del present del verb parli, portio

§ 71. -a > ·0 no es específich del mallorquí. El posseeix una bona part del domini catalá (r).

§ 75. El catalá antich confon rares vegades la v yla b; sempre se troven ben distingides.
Ana ont tenim una billavivelar, s'explica molt bé la presencia d'una b-.

§ 80. En paella hem de partir d'un *PADELLA, no d'un PATELLA.
§ 82. Axís com -tj, _CE -TS, -D > 1), entrevocals, aquesta cau atrayent al mateix temps

la -Z-.
. § 88. Perayre de PELLE +ATOR, no acaba de satisfer. Els parayres y'ls pellayres son gent

diferenta; els parayres treballen la llana, axis com els pellayres travallen les pells; aquests anti-
gament s'anomenaven en catalá adoben. L'evolució de -LL- > r no rs trova en catalá. Podria
esser no obstant una.importació gascona en el sigle XVI e, com eren molts els gascons que venien
a Catalunya, pero s'ha de tenir present que -Is gremis de parayres daten de temps molt més an-
tich, Els parayres extenen la llana cada dia y en diuen parar la llana, y trovo més justificada la
derivació de perayre de parar. .

§ 89. Per la cayguda de la -R ja poden constatarse cassos en el sigle IX e on falta aquesta
-R. No obstant, la fonética de la frase sovint la conserva,

§ 91. Mos es sens dupte una analogia ab me, cap cambi íonekch (2), l'idea personal d'un ma-
teix al parlar en plural predomina sempre. En degun, etc., no sé si més que un resultat fonétich, es
una analogia: de acompanya -ls sustantius y verbs que denoten negació, desfer, dpsguarnir, des-
preciar, ¿per qué no pot haver passat a negu ab degu?

§§ 94-98. Les regles formulades en la conservació de la -n en alg'un, negun, bon, ben, etc.,
crech que poden modificarse: Quan aquests son empleats com a proclitichs conserven la -n, quan
no son prodítichs aquesta -n manca. Aixó sembla deduirse de la lIarga serie d'exernples portats.

Sembla que. encara avuys egueix el mateix principi a la !lengua parlada: un bon heme, aquesi
pa es bo. Sovint aparex la -n. all<'t"on no hi ha un sustantiu expressat. De fet aquest sustantiu es
tácit. Tal es el cas en el § 96: fahents les dites crides sots pena de mort que algun no dega comprar.

§ 104. Esgleya es una forma part hereditaria part sabia. Esg] es sabi, mentres eya < ea
suposa l'evolució hereditaria.

§ II2. Restobles no es la forma hereditaria, sino restoll; d'aquí en catalá rystQblá y afus-
toyá l'un al costat del altre; tampoch es una forma hereditaria poble; crech que aquest ha perdut
el ti pu hereditari; sols eJ nom de casa pól'a l'Hostal de la Polla (Manresa) pot esser un successor
hereditario

§ II4. El resultat de -DR- > M. es divers del de TR > ir, VITRIU >veyre, petra >peira,
aquesta evolució es quasi preliteraria. El catalá avencava al provencal en l'evolució; lo mateix
tenim en la -D- en a + palat, etc.

En dicmenge tenim una evolució de la u allá ont representa an aquesta, com en kruk <
crudu. En DK >g s'ha de duptar que tinguem una evolució hereditaria, es possib1e que d'un
judice gUggd, s'hagi passat a méggd, etc. .

§ IIS. -Tr- >-dr- no es cap evolució hereditaria, es un tipu secundari la distinció entre
devant del accent y després del accent; el castellá originariament també pert el grupo tr Ientne
r, d'aquí que 's una mala invocació la seva influencia,

§. II7. No es extrany que -ts < -ATIS, -ETIS, -ITIS, pugui comprovarse a Mallorca en el
sigle XIV e quan a la ratlla d' Aragó encara 'S pot observar avuy.

§. 120. SL >1' no passa a l' SL, sino que s'ha de posar una etapa ISCLA (2).

(1) Bolleti del Diccion iri, IV, 230.

(2) Schuchardt, Zeitschriit. !ür romo Phil., XXV, 34?·
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§. 123· Teula no es una evolució hereditaria, tel'a es la que correspon al castellá teia y
que 's trova ~ la ralla d'Aragó ab el tipu t~l'a (Castelló de Sos).

§. 143· En lanta, lantes avuy l'ántia, no podern veurehi un LAMPADA mirantho per tots can-
tons. Hem de .tenir pre.sent que 'Is lIums eren objectes que viatjaven y ah ells la paraula, Aquí
podem veurehí molt millor un celta ANDERA francés landier del qual n'ha fet la descoberta en
Meringer (1).

, § 1?5. La -i .d'altri en 110chd'un genitiu pot ser molt bé la vocal després de -tr- que vin-
ques a -1, com terum tants exemples frari, pari, fyi'i, etz.

§ 168. Esta molt berí raonada l'exposició provant que 'Is plurals en -os no procedeixen del
castellá,

En els sigles XVI", XVII'; Y XVIII" en que s'havia perdut la tradició d'escriure catalá, es
natural que abun din els plurals en -os. La grafia -es al costat de -os en els sigles XIV" y XV",
pot ser purament una grafia histórica representant -os, -us.

§ 176. Es extrany que no quedi rastre del PLUS en els documents de Mallorca quan en-
cara viu en catala.

§ 187. L'article en Mallorca es un dels problemes difícils a resoldre; les formes en mallor-
quí d'avuy son generalment (2) as, devant s o S, ot, ez, ed, ;; pel masculí; S;;, s, S;JZ, S¡¡S, S;;, pel
femení: et y ed sens cap dupte procedeixen de ¡llu; aquest mateix fenórnen trovem en I'aranés
et par~. Aquesta evolució ens explica períectament as < eelz que també surt a l'arariés y al riba-
gorcá. Del plural os pqm;;s,;;s cabal's, pot haverne sortit os lo mateix que del sz y d'aquí s' s'óma,
lo mateix que ab l'article ;;1 ;;-1- róura, l'a r b ra, Fins aquí tot ho tenim per medi de 'ílle. Ara queda
el sa: aquest a més de poguer esser una forma femenina de s (as elevant sustantiu cornencant
per vocal, pot haverhi jugat un paper d'importancia la forma atona del possessiu sa: sa dona
d' en Pere, sa casa d' en Ramon, Axís com en llur no hi ha conciencia de si es pronom personal
o possessiu, axis aquí s'hauria perdut la conciencia del sa com a possessiu confonentse ab l'ar-
ticle. Aquest fet o millor aquesta explicació la sugereix el trovarse sense I'article sa en els pri-
mers documents de Mallorca, no sortint fins a una epoca tarda ·1 nomena producte del i-psa,
ipse llatins, Aquí cap la qüestió si -ls habitants de Mallorca tenien aquest article que havien conser-
vat durant la dorninació mora y després de la reconquesta no podia ferse sentir en la lIen-
gua escrita.

Una altra dificu1tat per admetre la citada suposició de la falta de ipsa, es l'abundancia
de noms de 110chab sao; aquests recorden l'existencia de ipsa article, com també -Is restes trovats
per Schuchardt en el base (3).

Els noms de 110ch ab article sa- poden esser molt bé una traducció del article prerorná que
acompanyava els noms de 1I0ch y que no sera difícil a descubrir si-s Ian una serie de compara-
cions de noms de 110chque comensen ab article, Lla vors el sao, eso, dels norns de 110chno tindria
cap relació ab el sa procedent de sua.

El capítol X (§§ 164-200) consisteix en una replega de formes de l'article, prono m y dels
numerals; tretes les observacions sobre l'article fetes, no hi tenim molt que dir.

El capítol XI el constitueix una replega de les 'terrninacions de les -paraules de tots els temps
del verb; en el § 202 p. e. ens dóna les terminacions del present d'indicatiu sense dirnos lo que
es analogía y lo que es evolució. Sobre l'extensió de -am en la primera persona del plural del
present d'indicatiu Mn. Alcover en dona la seva extensió geográfica (4).

§ 231. La formació de la primera y segona del plural del períecte es difícil d'explicar; no
pot pas dirse que procedexi de la tercera, cop en sech. No sabem pas encara si cantaoem, cantauets
en catalá antic, té la funció de perfecte; ni l'epoca del igualament que en unes regions triumfava

.-am y en altres -em, El plusquamperfecte por haverhi influit molt bé com suposa Saroíhandy
(Grundriss, § 71).

§ 251. Es interessan t la conserva ció d'un futur perifrástich encara en el sigle XVI e .
§ 249. Traba a íaltarshi un estudi del participi ab els seus cambis de conjugació. No

sabem si ha predominat el tipo -UTU o -ETU al costat del participi en -ATU, -!TU.

També falta mi paragraf destinat a constatar el cambi de conjugació.

(1) Zeitschrift für romo Phil., XXX, 414-
(2) Mwndartlisches aus Mallorca, de B. Schádel, pl. 37, ss.
(3) Baskisch und Romanisch, Beiheft, I, 6. Zeitschrift für romo Phii., 1906.
(4) Bolleti del Diccionari, IV, 210, ss.
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El capítol XII (§§ 254-268) va dedicat principalment a l'apofonia y als cambis deguts a
l'analogia.

Les apofonies principals son I.) e < a forma tónica en la radical per apofonía ab l~s for-
mes tóniques en la desinencia: treg trehem al costat de trahuen, trahuem, trehuem, ,

2) Generalisació de la u de les formes tóniques en la radical a les tóniques en la desinen-
cia af'udo, ajudam. .

3.1 Per les grafies solzarnent no poden pas deduirse les apofonies del catalá d'avuy it y J,

o y u, a y J.

§ 262. L'estudi del perfecte catalá no l'empren pas en Niepage; probablement els material s
no Ji eren suficients per formar un estudi d'aquest capítol tant interessant. Sols ens ,diu que
dels perfectes forts llatíns s'han conservat principalment els en -s y en ui. El perfecte ha devin-
gut perifrástich en catalá modern y -ns en dona un exemple ja del sigle XIV e •

§ 264. La g que ha vingut a esser la consonant final de la radical característica del verb
catala en l'indicatiu, subjunctiu y en el perfecte, no s'explica pas suficientment. Les seves fonts
son: I) Els presents d'indicatiu ab consonant final de la radical que vé -u (-D, -ce, -B). 2) Els
perfectes en -UI. 3) Els incoatius, els que no obstant, no poden ha ver infiuit molt per no pre-
sentar evolució hereditaria. 4) Verbs ab consonant final de la radical -c -g.

Els verbs en -ARE no presenten may -k a no ser en una evolució especial (1); aquesta evolu-
ció senyalada en la nota compro va les fonts senyalades ab el n.v I.

D'aquestes fonts ha sortit la g que trovem en el present d'indicatiu dels verbs en -lRE, -ÉRE
Y -'RE, la g del present de subjunctiu dels mateixos verbs. El per que en cada cas ha entrat, no
po t explicarse. L'analogia ha de haver sigut el factor principal.

Lasegona part del treball de M. Niepage acaba donant una llarga llista de formes recullides
d'una serie de verbs, posats en ordre alfabétich.

An aquest treball de M. Niepage hem de dirli ben vingut sigui, y considerarlo com la pri-
mera investigació metódica de l'antigua Ilengua catalana escrita. Es, com hem dit, una brillant
contribucióa la formació de la nostra gramática histórica,

- Variants de la llengua catalana parlada a les Borges d' Urgell y pobles veins de la Plana (2), de
Ramon Arqués y Arrufat.-Aquest estudi procedint de l'observació y plé d'exemples, ens dona
una idea de la fonética y morfologia de la comarca del Pla d'Urgell. La transcripció fonética es
escrupulosa, observant fins els més petits detalls.

Per lo referent a l'evolució dels son s podem veure com: r) ~ > ~,~> ~, s eb o < ClPA;
férrn < fírmu; sel < COELU; Pit\!.< PEDE; 2) ARIU >~fusté; 3) la á té un so mateix en tots els
cassos; es la vocal més oberta: ruare, par~, kaze; 4) 9 > 9, porte, bona, ~ > ~,multu > mó-l-;
5) -A> -J, kaz» (3); -e > ~ páre, mare; A +S, A +N > -~;A-, E-, 1- E- > a- asíorsá, aisugá; batadó,
astarosá; 6) ó + ce >~,kréu (aquí no tenim res que veure ab una evolució fonética propiament
dita). La o atona en uns cassos passa a u, en al tres se conserva Q; 7) devant de s sempre tenim
un so de passatge i característich del catalá occidental y meridional kajsa, amojsá; 8) l'introduc-
ció d'una a- protética en molts noms sembla esser fonética sintáxica y la cornbinació ab en-, ex-,
azbarzé, ambastide,

En lo tocant alconsonantisme gayrebé cap diferencia pot notarse ab el catalá oriental; sols
la conservació de la -l'- < -CL- -li-, la perdua de les velars fricatives g w l'aó = llaoor, enáues =
enagues. L'empleu del article ab la forma lo, los, en nominatiu, el, els, en cas indirecte; la, for-
mació dels plurals en -os, dels singulars en -s, -e per raó de distinció l' ee pI. l'éggQs, bojzos. Aquest
treballet dona una idea clara y exacte del dialecte de Borges.

- Un interessant estudi sobre -ls dialectes dels Pirineus catalans desde Cadaqués fins a la Ri-
vera del Ribagorca ha comencat a publicarse: Die Pyrendendialekte, per Bernhard Schádel (4).

D'aquest estudi sols s'ha publicat fins ara l'introducció yI capítol de les -a finals. Un' cop aca-
bat ,de publicar podrá parlarsen com se mercix. ,

-Mallorca, de B. Schadel (5). En aquest artic1e s'explica ab profusió de grafies históriques
la palatalisació o introducció de la l' en el lvlajorica.

El fonament es una introducció feta pels mateixos mallorquins que ah els freqüents viatges

(1) La comarca d'Olot fa -k < -u, amuk, parluk,
(2) Bolleti del Diccionari, IV, 33-40, 49-56, 69'75.
(3) Aquí no distingex -A+5 en el diferents cassos en que pot trovarse.
'(4) Revue de Dialectologie Romane, I, 15-g8, 386-412.
(5) lb, l, 267-267.
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a .la costa catalana sentien pronunciar Mallorca, y 'I portaren cap a l'illa que fins alIavors s'ha-
via nomenat Mayorca. Aquí cal preguntar als catalans de la costa catalana d'ont varen treure
la l' de Mallorca quan els textes castellans an tichs ens parlen de M ayor eas? Mallorca, o no 'es més
que u,na etimologia popular.' una analogia. ab mil'ó, mel'ó, 0'1 resultat d'un retrocés que igualant
a la l les paraules que temen y < -cl- -1),-va pendre la y de M ayorica.

- Els estudis lexicografichs y la replega de materials no han quedat enrera en aquest bienni.
L'Obra del Diccionari de la Llengua Catalana ha portat a la calexera unes 50,000 papelotes ha-
venthi actualrnent un dipósit d'unes 800,000, part dels dialectes vivents, part d'antichs documents
y literatura. Sense contar elmaterial tret darxius, les obres vuidades fins el present son 293.
Aquesta empresa que no conta ab altres auxiliars que ab la bona voluntat y entussiasme dels
pobles de la llengua catalana, avenca sempre mcrcss a l'esforc y entussiasme del seu director
Mn. Antoni M.« Alcover. SoIs falta ordenar aquests materials per poguerlos emplear per estudis
filológinhs a mida que-s vagi preparant el material per la redacció del Diccionari.

Diferents concursos lexicográfichs han contribuit a enriquir aquesta obra portanthi una serie
de coleccions deIs noms referents a les arts técniques y oficis, El primer d'aquets concursos va
'celebrarse a Olot en 1908; el segon pel Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de Palomar
en el mateix any, publicant ara fa poch les coleccions molt importants per referirse a l'industria
y agricultura (I). Per últims de 1910 va organisarne un altra el Centre Autonomista de Depen-
dents del Corriere y de l'Industria, de Barcelona, que encara no 'sconexen les coleccions. Mossén
Alcover ha reunit en diferents números del seu «Bolletí» una llista de noms acabats en -ach ,
arrivant a uns 324; quasi son els únichs que r s coneixen en el domini catalá,

-El problema de la llengua prerornana en riostra terra l'ha tocat D. Agustí M.« Gibert (2),

no baix el punt de vista filológich, sino purament histórich; un no reb pas una idea clara de quíns
foren els pobles primitius que habitaren en la nostra r"gió, ni si de fet va viurehi un poble liguri
que 'S trovava també en les regions dels Alps y que després va baixar Italia aval! cap a lo que
forma més tart la Liguria. L'altra que ha tractat també la qüestió de la llengua preromana es
Philippon (3); en lo referent a la filologia cita -ls sufixs com -asco, -uscu, -briga, que considera
d'origen ibérich. Els noms de rius y de 110ch"que com a especifichs deIs ibers s'hi senyalen, corres-
ponen també a altres regions que may han conegut ibers, tal es ab el isa, nom de riu; axís com
-asco -uscu; segons Skok son liguris (4). Sobre ·1 valor del llibre de Philippon vegis la crítica in-
teressant de Meyer Lübke (5).

- Quelcom sobre Lambarts (6) de Mn. Joseph Gudiol, article ben interessant ont s'estudia el
mot Lambardus o Langobardus dels documents catalans desde mig sigle IX e fins al XIII e; els
lombarts o usurers, com eren coneguts en l'Edat Mitja deIs que 'ns parla Bertran de Born en un
de sos sirventesos, viu a guisa de lombart, sembla que a Catalunya en la meitat del sigle XII"
eren picapedrers y 'I nom lambart o lambardus passá per equivalent de picapedrer. Mn. Gu-
diol creu veros símil que un núvol de mestres de cases y picapedrers franceses y llengado-
cians vinguessin per allá els sigles X e, XI e y XII e a Catalunya, y d'ells resta el lambart,
lombart. ,

- Articlesd'algnna importancia publicats, son el de B. Schadel: Llengua Catalana, 1906, en
el Kritisches ] ahresbericht über die Fortschrijte der Romanischen Philologie, tomo X, (pIs, 165-184).

Els de Mn. Alcover en el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana: Una polemica amb
En ] osep N ebot de Valencia (7); Dos mots sobre 'l Diccionari de la Llengua Catalana, de la casa
Salvat (8); El catalá devant dels filólecs extrangers (9); La Llengua Mallorquina escrita (lO); Nova
exida filológica (Ir); Disertació Doctoral de Niepage (I2); L' Historia dels objectes y l' estudi de les

(r) Vocabularis técnics industrials procedenis del primer concurs lextcográfic del «Centre Popular Catalanista' de San!
Andreu de Palomar, r o r o, 164 pl.

(2) Tarragona 'prehistórica y Protohistórica, r909.
(3) Les Ibéres, r909.
(4) Die mit den Suffixen. -ACUM, -ANUM, -ASCUM, 'USCUM, gebildetewSudfraneosischen Ortsnamen, r906.
(5) Literuiurblatt !ür germ, und romo Phil., ro r o.
(6) Revista de la Asocixción Artístico-Arqueológica Barcelonesa, VII, pI. 329'335,
(7) v (r909), pI. 322'324.
(8) ru., 337'397.
(9) lb. (r o r o), pI. 2'9.

(ro) lb., 25'32.
(rr) lb., 5-7-68.
(I2) lb., 78.185.



paraules(I), de A. Griera. Aquí s'ha de rectificar que cot- ker no té res que veure ab QUARRCU
sino ab CARIE, que la 11uita entre CANNAy KASSINUes molt incerta.

-Durant aquets ultims temps Mn. Alcover ha fet algunes exides filológiques, una. a Valencia,
altra a Ivica y altra a les Guilleries. Els estudiants alemanys K. Salow y F. Krüger ne feren
un altra, en la tardor de 1910, per la frontera catalana-llengadociana, y el que suscriu visita 'ls
pobles de la frontera catalana-aragonesa desde -Is Pirineus fins a l'Ebre, estudiant el dia-
lecte gaseó de l' Aran.

- Durant aquest temps s'ha publicat la segona edició de la Grammaire Catalane-jrancaise,
den Puiggar1 (Perpinyá, 1910) y un Tratado de Ortografía Valenciana Clásica, per D. Joseph
Nebot Perez (Valencia, 1910).

- E. Levy prepara un Diccionari del catalá antich en la Sammlung Rom, Elementarbucher
que dirige ix Meyer-Lübke; també hi publicara una Gramática histórica del catalá en J. Hadwiger.

- Aquí caldria parlar del millar treball que fins ara tenim sobre '1 catalá y del qual encara
no s'ha acabat la publicació. L' Atlas linguistiqu,e de la France (2), per J. Guilliéron et E. Edmont.
En ell se donen sobre cartes unes 9000 formes catalanes procedents del Rosselló (Colliure, Ar-
Ies, Oleta, Rivesaltes, Illa). Aquestes paraules transcrites fonéticament y en comparació ab el
Llengadoch y tata l'extensió de la Franca d'avuy, constituexen un arsenal de materials. L' Atlas
linguistique mereix un estudi especial no sols pel material nou que porta, sino per les noves
orientacions en la Filologia que van a constituir un metode.

També s'hauria de parlar dels articles plens de métode y portant sempre noves solucions
al terrer de la romanística que publica Schuchardt (3), ont no deixa may de tenirse en cornpte la
part catalana ni tampoch el nou camí que emprén l'etimologia y l'estudi de les paraules, acom-
panyat de l'historia dels objectes que acaba d'obrirse ab la revista W¿¡rter und Sacke'»). Tot
aixó ha de deixarse per estudis especials, que no poden tractarse en una senzilla crónica d"l mo-
viment filológich en Catalunya durant aquests derrers anys.

ANTONI GRIERA.
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Biblioteques

INSTITUT D' ESTUDIS CATALANS

Durant els anys 1909 y 1910 la Biblioteca de l'INSTITUT ha seguit el seu aument progressiu
en la manera que sos recursos y la generositat de benemérits patricis li han perrnes, En altre
110ch s'indica tot lo que hi ha dut el cambi ab altres entitats nacionals y extranjeres; ademés
la secció d'ingressos s'ha nudrit ab quantiosos donatius, als que hi ha que afegir les obres que
l' Institut ha adquirit ab les seves consignacions.

El dia 21 de janer de 1910 se rebé una comunicació del meritíssim bibliófil D. Isidre
Bonsoms oferint a la Biblioteca de Catalunya, encomenada a l'INSTITUT, ab el carácter de dona-
ció perpétua, son riquíssim acopi de Ilibres, quaderns, manuscrits, etc., referents als successos
y guerres de Catalunya desde la deis Segadors fins a la dels francesos. Pera donar idea de
l'importancia d'aquesta colecció, bastara dir que la formen un conjunt de 4.630 impresos y
manuscrits d'excepcional importancia pera la nostra historia. Els 2.360 primer s números de
aquesta colecció constitueixen la que va reunir el conegut Ilibreter de nostra ciutat En J aume
Andreu, y de la que se-n publica un catálech en 1902 (5). L'INSTITUT ha contret el compromís
de publicarne un altre de tota aquesta colecció de fascic1es de carácter públich o polítich
que 's proposa anar enriquint y completant paulatinament.

Poch després D. Alexandre Cortada enviá desde París algunes caixes, franques de ports y
despeses, contenint 124 obres, escullid es tetes elles entre lo més fonamental pera -ls estudis
catalans y provencalistes, la major part de les quals no rs trobaven en cap biblioteca de la
nostra terra. Els llibres tenien en 11ur major part riques relligadures, acompanyades dels ex-libris
dels seus primers posseidors. Pero desgraciadament, les caixes que contenien tan rich donatiu
sofriren molt deis efectes de les inundacions de París, de principis de 1910, y ha calgut cam-
biar la major part de les enquadernacions.

(1) Ib., ,85"92.
(2) París, '905, ss.
(3) Zeitschrift für rom., Phil,
(4) Heideiberg, 1')09, 1; 1910, 11.
(5) Catálogo de una colección de Impresos (libros, folletos y hojas volantes) referentes á Cataluña. Siglos XVI, XVII,

XVIII Y XIX. (Barcelona, L'Avenc, 1902; 344 pp.)


