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[atlas. Diccionari catala illustrat, amb etimologies i equivalencies en castella
frances i angles, vocabularis castella-catala, frances-catala i angles-catala,
vocabulari de noms geografics, vocabulari de noms patronfruics, per E. VA-
LL IS. Novissima edicio corregida i ampliada. Barcelona, S. A. Horta d'lin-

pressions i Edicions, [1947]. xvi+1056 pags.

i?sgotada anvs ha aquesta obra, introbable tambC el Diccionari general de
la llen(,ua catalana de Pompeu Fabra (del qual l'IEC prepara actualment una
nova edicio, revisada i posada al dia), interrompuda de temps -a la Iletra C -
la publicacio del Diccionari catala-valencid-balear, iniciat per Antoni M. Alcover
(del qua], pero, ha estat anunciada la represa per a ben aviat), aquest nou tiratge
del Pallas havia per forca d'Csser rebut amb viva satisfaccio per tots aquells qui,
estudiosos o conreadors de la llengua catalana, en senten is necessitat d'un
diccionari manual.

Dues son les innovacions quo caracteritzen aquesta segona edicio : d'ttna
panda, la illustracio grAfica ; de 1'altra, la consignacio de les etimologies.

El diccionari Pallas, segons indica l'advertiment editorial que encapsala ci
volunl, sadmet i recull, en les columnes de la seva part primera i fonamental,
tota la riquesa lexica de la llengua catalana, en ]a mes gran amplitud, sotmesa
a un depurat criteri de classificacio gramatical. El vocabulari modern i literari,
Iliure de barbarismes inadmissibles, d'arbitrarietats lexiques, de dialectisunes
quo foren inittils i d'arcaismes que esdevindrien sobrers dins un repertori usual,
es troba enregistrat i exactament definit, tant en les seves variades accepcions
corn on la seva funcio gramaticals. E1 Sr. Emili Valles, ben conegut pels sews
treballs gramaticals i lexicografics, ha esmercat temps 1 paciencia per convertir
on realitat aquest ambicios proposit.

Tanmateix, no totes les definicions podrien Csser presentades com a mode-
liques. iMgunes d'elles, be per llur imprecisio, be per una simplificacio exces-
.iva, voregen la inexactitud. Vegem-ne uns exemples a l'atzar : absentisme,
ssituacio [sic] del propietari rural que s'absenta de la seva finca per viure a
ciutatD 11 adhuc, [denota idea de eomprensio dins un conjunt, o encariment i
ponderacios [ ! ] 11 afigurar, aveure confusament [sic] els objectes que son dis-
tantsD 11 alarb, 1) chome inculte i brutals, 2) «arabs (en realitat el sentit d' home
inculte i brutal' constitueix una accepcio despectiva, completament secun-
daria, coin la d' lavar, usurer' per al mot jueu ; l'accepcio primaria
Cs 'Arab71 11 alarit, tcrit Ilastimos)o [sic] (cf. la definicio de Fabra : snit de
uerra, esp. dels moros en entrar en batalla. Per anal., gran crib 11 arnericana,

1) .vestidura masculinas (completament insuficient), 2) .forma [sic] de dansas 11
balb, entumit per exces de freds, no esta d'acord amb balbejar .parlar amb
pronunciacio vacillant, i dificultosas (cf. Fabra : balb, .que executa amb difi-
cultat i imperfectament els moviments que li son propis, dit esp. de la llengua
i per ext. de les mans, etc.s) 11 bizantinisme cesperit raquftic, estancat, quo
sostC pugnes llargues per coses trivialss [ ! ] (accepcio secundaria, sense cap
indicacio de la primaria) 11 catala, 2) llengua dels naturals de Catalunya i dels
d'altres regions orientals d'Espanyas (definicio imprecisa i insuficient, que no
pot deixar de sobtar en la ploma d'un dels autors del Curs practic de gramatica

i. Tambe els sentits del mot cerval estan ordenats - 1) .Aplieat a In por fora
midaD ; 2) .Relatiu al cervoh) - sense tenir present quin Cs el primari.
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catalana de Jeroni Marva [=Artur Martorell i Emili Valles], en la segona edicio

del curs superior del qual, pags. 13-16, es troba una indicacio detallada del

domini linguistic catala) 11 cesura, cpausa del vers, despres de cada accent me-

trics (insuficient i inexacte) 11 codolada, 2) 'forma de composicio poetica dell

antics trobadorss (inexacte i imprecfs) 11 Les definicions de comare, i) cpadrina

d'un bateigs, i compare, i) cpadrf de batejar o de confirmars, no estan d'acord

amb les mes exactes donades a comparatge, i) cconnexio o afinitat que el padri

[o la padrina] d'una criatura contrau amb els pares d'aquestas, o a compater-

nitat eparentiu espiritual que el padri [o la padrina] de batejar o confirmar con-

treu amb els pares de la criaturas (cf. Fabra : comare, i) cpadrina d'un infant

amb relacio al padri, al pare o a la mares ; compare, 1) eel padri de batejar

o de confirmar amb relacio a la padrinas, definicio mancada, tambe, aquesta

darrera) 11 criptdniin, .que posa el seu nom en anagramas (imprecis) 11 insuflar,

2) calenar, el sacerdot, damunt 1'adult [sic] a qui administra el ,baptismes 11

sardinaler, manca el sentit de 'pescador de sardines'.

En les definicions d'animals i plantes trobern a mancar cis noms cientffics,

cosa esseneial en tota obra d'aquesta inena.
Alguns mots aparcixen sense definicio, acompanyats nomes de la traduccio

al eastella, frances i angles : cf. aceptilaci6, binaci6, carnaintent, cicatritzaci(5,

castraci6, etc.
Es remarcable la riquesa de gentilicis catalans que es troba recollida en

aquest diccionari. Sorpren, pero, referent a aixo, la irregularitat que suposa

d'anotar uns gentilicis castellans sota la forma culta - abulense (inusitat en

catala), gadita, vallisoletil - i d'altres sota la forma popular - salamanquPs,

salamanqui, pero no salmanti.

Els tecnicismes moderns tenen cabuda en cl Pallas en major nombre i potser

amb major precisio que en els altres diccionaris catalans. Hi trobem, per exem-

ple, esmentats diversos raigs: actinics, alfa, beta, catddics, cdsmics, gamma.

A remarcar, pet-6, que els raigs X, tot i que son inencionats en la definicio dels

raigs gamma o de la radiografia, no son anotats al costat dels altres.

Algunes novetats lexicografiques, sorgides principalment en ocasio de les

darreres guerres, han estat tambe acollides, be qne cautelosament, pel Sr. Vanes

en el scu diccionari : aixi, si ens es donat de trobar-hi mots com antiaeri i

radar, hi manquen, en canvi, antigas i els sentits mes moderns de bombarder

i casa, per no citar sing un pared d'exemples.
Quant als barbarismes, causa estranycsa de trobar, al costat de xut

< angl. shoot) i de c6rner, vius en el lexic futbolfstic, el mot bac ( < angles

back), completament inusitat, i, d'altra banda, constatar que no son consignats

ofside, penalty, hands i altres, d'extraordinaria circulacio, que han arribat ,i

produir formes tan populars coin orsai, penal, etc.

La illustracio que enriqueix aquesta segona edicio del Pallas cs abundosa,

interessant i acurada. Es de doldre, pero, que alguna petita irregularitat no

ens permeti de fer-ne un elogi complet. Aixf, el mot abaca, definit com a

I fibra textil', apareix en la illustracio com un arbre o arbust ; el gravat presen-

tat com a cresta, ofereix tot el cap d'un -all, sense indicacio de quina part cor-

respon a aquell nom ; la illustracio corresponent al mot creus n'ofereix dotze

classes diferents, pero dona el nom de quinze, etc.

La part mes feble del diccionari es, indubtablement, 1'etimoldgica. Ignoro

quines son - ell no ho indica - les fonts que l'autor ha utilitzat, 'pero pot
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assegurar-se que no ha consultat els mes coneguts diccionaris etimologics (coin

el REW, FEW, EWFS), ni el BDC, ni 1'AOR, ni les altres principals revistes

de filologia romanica, on tants d'etims indubtables han estat ja precisats, i,

en canvi, sovint queda patent 1'iis del diccionari de 1'Academia Espanola o

d'algun de semblant coin el de J. Alemany i Bolufer .' Podria dresar -se acf Una

llarga ilista en justificacio d'aquesta apreciacio, peru uns quants exemples bas-

taran : acf i aqut < ECCU- HIC ; alosa < ALANDULA (sic), dim. d'AI,ANDA (Sic) ;

angiinia < ANGUSTIA ; aJerany < AUGURIU ; baix < BASSU ; barraca < b. 11. TRA-

13ACCA ; bot'ifarra < BOTULUS + FARTUS ; bra6 < BRACIIIU ; brisa < VERSA ; burly

< b. 11. BURCULA ; burxa < FURCA ; cistell < CESTOS ; clapir < GLATTIRE ; serp

< SERPERE ; etc. En alguns barbarismes coin beige, bridge, whisky, dels quals

nu indica la natura forastera, dona coin a etims els mateixos mots i oblida

d'esmentar llur pronuncia ; en el mot crol, en canvi, escrit a la catalana, no

assenyala que es tracta de Tangles crawl, ni en dona cap etimologia ; calembur

el fa provenir del llatf (sic!) calembour.

La presentacio de l'obra es en general acurada. Aixf i tot, a part d'algu-

nes errades evidentnient tipografiques, que sempre son de doldre en un llibre

d'aquesta categoria, cam •cenyir la cinutrai (s. v. tint) o :accio i efecte de

circuincriurei (s. v. circumscripci6), cal lamentar una gran abundaneia d'inad-

vertencies ortografiques, extraordinariament sensi•bles en un diccionari norma-

tiu coin el que comentem. Assenyalem, rapidament, argamasa , baveras, baro-

nesa, berga:da i Bergada, cut de ceda (s. v. b61nbix), mena d'espassa (s. v. bran),

6s situat a... (s. v. hioide), cente, copropietario, AFAL.LERAR-SE (amb un punt

en hoc d'un punt volat, innovacio completament inadmissible), etc.

Les equivalencies castellana, francesa i anglesa posades a cada mot, aixf

coin els vocabularis castella-catala, frances-catala i angles-catala, donats coin

a suplcments del diccionari, son d'una extraordinaria utilitat, maucats coin

estem encara de bons diccionaris de totes aquestes llengiies : els pots castellans-

catalans, no niassa perfectas, que existeixen - de Rips i Vidal, de Rovira i

Virgili, de Bulbena i Tosell --, aixf coin el frances-catala de Bulbena, son avui

introbables ; de diccionari angKs-catala no recordo que n'existeixi cap.' De totes
nianeres, cal assenyalar el perill de 1'equivalencia 6nica, que mai no pot oferir

una traduccio exacta a causa de les multiples accepcions que un mot presenta.

I, tot i aquestes limitations, cal convenir que cis 'vocabularis del Sr. Valles
poden prestarben estiniables serveis.

Cal recordar, encara, la ilista de mots geografics i de mots patronimics po-
sada al capdavall del volum. I i primera es notablement mes extensa que la

qne aparegue en les primeres edicions del Diccionari ortografic de 1'IEC ; potser
caldra recti•ficar-hi algunes adaptacions de noms estrangers, peru mentrestant
pot esser una bona guia per als nostres escriptors. Alguns noms de persona
tambe han d'esser modificats ; per exemple : Sixt i no Sixte, Calixt i no Ca-
lixte, Vicenc al costat de Vicent, Llutgarda i no Lutgarda, etc.

)s possible que m'hagi entretingut massa a assenyalar qualitats i defectes
en aquesta obra, pero ho excusara 1'interes i la simpatia que ella ha sabut

2. Per a l'endarreriment etimologic del Diccionario academic , vegeu la recent
recensi6 de S. GiLI I GAYA a la seva dissetena edici6, RFE , XXXI ( i947 ), 202-209.

3. En canvi , cal tenir present el diccionari catala-alemany i alemany-catala

d'Eberhard Vogel.
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despertar-me. Tine per segur que aquesta edici6, cone la primera, no vcura
passar molt de temps sense esgotar-se. Aleshores sera ocasi6 d'cmprendre una
revisi6 a forts i de preparar i donar una nova versi6, tan definitiva com sc
pagui - cosa, d'altra banda, impossible d'assolir en absolut en treballs d'aques-
ta mcna - del diccionari catala illustrat Pallas.

R. ARAMON i SF.RRA

IHENR1 GUTTER : Etude tit, Liuguistiquu ItistorigUC du dialccte miuorquin. itlout-
pcllicr 1943. 34S + 4 pags.

Ens ha sorpres agradablement 1'aparici6 d'aquest llibre dedicat a l'estudi
historic del parlar menorqui . I ens ha sorpres especialnient pcl fct d'esscr
1'autor un rosscllones i no un catala hispanic , i encara per la circumstancia
d'esser doctor en cicncies fisiques ( i en llctres , do mes a Iles ), agregat de is
l-niversitat de Montpeller . Estero poc acostumats a veure homes del Rossell(
escrivint en catala i conreant 1'estudi d'aquesta llengua (Ilur llengua propia).
1;1 Sr. Enric Goiter es un d ' aquests homes que a mes demostra posseir vocaci,')
i entusiasnle per la lingufstica aplicada a temps catalaiis . Cal felicitar-lo i
felicitar -nos-en.

Comcnca el llibre anib una introducci6 gcografica i historica - illustrada
amb un Inapa -, que situa el lector per a comprendre cl fet lingiiistic menorqui.
Segucix l'estudi prOpiament slit, dividit en tres grans seccions : fonetica, lexi-
cografia i morfologia , i cadascuna subdivi(lida en els capitols propis de tota
explanaci6 do dialectologia historica . Clouen el treball unes conclusions i
un apendix d'alguna extensi6 , en el qual cs donen textos dialectals ntcnorquins
extrcts del Folklore Jenorqui del I)r. Camps i Mercadal i del Viatgc tragic
de l'amo En Xcc dc S'Uastrd d'En Ruiz i Pablo.

En la introduci6 trobem alguna cosa a correggir . I'rinlcranlent , la sugge-
r•ncia de possibles etimologies del nom de Ma6, que tradicionalnlent es fu
venir del de l'ahnirall cartagines Magon. tEn realitc ., din el Sr. Goiter,
.il pourrait fort bien venir du latin MANSIONS (sejour ) on de l'arabe MWc)N
(vase) •. Pero MANSIONS > ma6 seria un cas estrany d'evoluci6 fonetica, car
ci grup interior NS es reducix a s, pero no desapareix totalment ( cf. Foucni,
I'hon. hist. rouss ., 153) ; a mes, tenini cl text de Titus Livius que parla do
I'arribada de biagon a Menorca, i el de Plini que alludcix coneretament a Ma-
gone com a nucli de poblaci6 d'aquesta illa, i tenim tota la documentaci6 Ilatina
medieval que traducix Mao per portus Magonis. Tamhe creicin poc exacts que
els productes principals d'exportaci6 de Ma6 siguin ties wins ct Thuile pro-
duits par file.: Menorca no produeix gaircbe .gens d'oli, i encara que les sevcs
vinyes donen vins exquisite , no abunden prou per a fer-ne objecte exportable.
En canvi, cs producte tipic de 1'illa - i molt exportat -- cl format-C , del qual
no es fa menci6 en la introducci6 que comentem.

En la Bibliografia que segueix a la introducci6 trobem que manca citar
el Diccionario Alenorquiu -Castellano de Jaume Ferrer Parpal ( Ma6 1883-87) i el
meu Estudi fonetich y lexical del dialecte de Ciutadella (. Misceldnea Alcoves,
Mallorca 1932 ). Cita com d 'Alcover diversos articles que diu que es trobcu
in Cl aButlletf de Dialectologia Catalana., violent dir seguranient cl .Bolleti
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