
ASIN : TOPONIMIA ARABS) - ENTNISTLE : .SPANISH LANGUAGE,

cion General de Estadistica. Sembla que no havia d'haver prescindit Asin dels
topdnims arabigoportuguesos, per tal corn al-Andalus constituf una unitat poli-
tica, i tots els noms de iloc hispanics -6s a dir, peninsulars - d'origen crab
(catalans, castellans, portuguesos i mossarabs) estan fntimament relacionats;
Ilur omissio no esta justificada pel fet que David Lopes hagues publicat en 1902
la seva Toponymia arabe de Portugal (RHi, IX), i hauria estat molt interessant
que Asfn hagues fet una critica detallada del breu peril suggeridor estudi de l'ara-
bista portugues.

Asin ha aplegat nombroses grafies medievals (crabs i romaniques) dels to-
pdnims que tracta, peril no s'ha preocupat gaire de llur pronuncia popular efec-
tiva en l'actualitat; cal no oblidar que les formes oficials dels topdnims adop-
tades per l'Instituto Geografico son de vegades arbitraries, i que especialment
la toponfmia catalana hi resulta adulterada molt sovint; Asin no hauria propug-
nat 1'etim BANI GAMA`A per a Beneixama (s. v. Benejama) si hagues tingut pre-
sent la pronuncia popular beni§uma amb § fricativa sorda, d'aqueix topdnim;
com que Betxi (s. v. Bechi) es pronuncia be' 'i amb t africada sorda, no es pot
admetre 1'etimologia d'Asin que el suposa el gentilici de Beja bota < (PAX JULIA)
PACE; aixd mateix cal dir de Benasau, pronunciat benezay , amb z alveolar
sonora, i que Asin (s. v. Benasdn) fa venir de IBN `ASSAB. A mes d'aquest hi
ha hagut nombrosos errors de copia importants : Adera per Adern, Benacaucil
per Benacanzil, Benifallin per Benifallinz, Benitandas per Benitandas, Cairolola
per Cairola, etc.; la grafia defectuosa Alcibi per Alziri ha induit Asin a propo-
sar una etimologia erronia; els toponims Benifato, Benissili i Bufali son paro-
xitons, encara que Asin els accentua indegudarnent en la darrera sfl•laba.

Alguns dels toponims catalans que Asin afirma o sospita que son Arabs
son evidentment romanics, com Albereda (s. v. Albareda) < *ALBARETA `bose.
d'Albers', Burg (s. v. Burch interpretat errdniament bur, ainbt final palatal)
< BURGUS `vila fortificada', Almoina < ELEEMOSYNA, Boixar (s. v. Bojar) <
BUXARE `camp de boixos', Deia < DIDIUS + -ANUS, Meliana < AEMILIUS + -ANA,
Millena < AEMILIU'S + -ENA, etc.

M. SANCHIS i GUARNER

Ike Spanish Language, together with Portuguese, Catalan and Basque, by
WILLIAM J. ENTWISTLE. London, Faber & Faber, [1936]. vI+368 pags.+8
napes. ())The Great Languages)), [IV].)

Aquest Ilibre pertany a una serie de manuals de lingiiistica coneguda amb
cl titol generic de The great Languages)), on horn es proposa de donar en
sintesi una descripcio de la formacio, historia, estructura i fesomia resultant
de cadascuna de les llengiies de gran interes i difusi6. El Ilibre del Prof-.
Entwistle es polifacetic, per tal com estudia tota la familia lingufstica peninsular,
o sia que, ultra el castella, examines el portugues, el catala i el base.

El procediment expositiu del Prof. Entwistle segueix el fit de 1'evoluci6
historica externa dels pobles de la Peninsula, metode que havia de seguir,
despres, encara que amb una orientacio i finalitats diferents, el Prof. Rafael
Lapesa en la seva excellent Historia de la lengua espanota. Aixi, doncs,
I'autor obre el seu Ilibre amb un capitol de presentacio de les ilengues pen-
insulars, llur extensio geografica, demografica, etc. (pags. 1-13), pero passa
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tot seguit a tractar dels diferents aspectes historico-linguistics dels pobles pre-
romans de la Peninsula, i, per tant, de la llengua basca i 1a seva aportacib al
romanic posterior (pags. 14-45) ; encara que no sense vacillations, el senyor
Entwistle sembla inclinar-se cap a relacionar intimament base i iberic, i, encara
amb rues vacillations, cap a l'origen africa del nord d'aquestes llengiies iberi-
ques. Segueix un capitol sobre el llatf d'Espanya, partint dels testimonis
d'inscripcions i autors classics, si be aquest capitol ja es una caracteritzaci6
general dels parlars de la Peninsula, en relacio amb la resta de la Romania
(pags. 46-81). Caracteritzant lingufsticament la Peninsula Iberica, l'autor ha
de plantejar-se el problema de la sub-agrupacio romanica del catala, que enfoca
d'uaia manera eclktica, be que relacionant-lo mes aviat amb el provencal que amb
el castella.

Despres segueix 1'estudi monografic sobre el catala : el catala i les llenguCs
veines seves, amb un detingut examen de la frontera catalano-aragonesa (pagi-
nes 82-94) ; els origens i expansio del catala (pags. 95-99) ; el catala literari
medieval, des de les Homilies d'Organya a Muntaner, Bernat Metge i els valen-
cians (paa . 99 102), i la Renaixenfa (pago. 102-105).

Un capitol que tracta de la imposicio del castella sobre els altres dialectes
(mossarab, astur-lleones, navarro-aragones) sintetitza molt be, dintre del mare
historico-cultural corresponent, l'estat de la bibliografia, presidida pels Origc-
nes del espai of del Sr. R. Menendez Pidal, autor de la teoria de la Kcuiia linguis-
fica castellana, (pags. 1o6-i5o).

,Establert ja el principi de la imposicio del castella, 1'autor estudia els prin-
cipals fenomens evolutius (purament linguistics i tambe sintactico-literaris)
de la llengua castellana despres de l'any 1140, data probable del Poema del Cid,
i, per taut, inici formal de la llengua ja constituida. rracta dels processor per
a la fixacio de 1'ortografia, fens a 1'acci6 de 1'Academia (pags. 152-159) ; de
1'expansi6 del castella, a base del comportament de F- inicial, el sufix -I' LLU, i
altres punts fonamentals de fonetica (pags. 159-166) ; els llenguatges literaris,
castella, catala i portugues, i la victoria, o almenys els atacs, del primer damunt
els altres dos (pags. 169-177) ; les caracteristiques mes importants dels parlars
judaico-espanyols (pags. 177-183) ; la revolucio fonetica dels segles xvi i xvI1, que
porta al castella la perdua de les antigues consonants sonores intervocaliques
s, z, j (pags. 184-191) ; la influencia culta llatina en les lletres castellanes, amb
Santillana, Villena, Juan de Mena, els classics i els barrocs, fins als cultismes
cientifics moderns (pags. 1q1-202) ; un rapid examen dels canvis en la morfologia,
sintaxi i prestecs lexics, en el periode medieval (pags. 203-207), en 1'Edat d'Or
(pags. 208-214), i en la llengua moderna (pags. 214-216). Aquest capitol acaba
amb les referencies a1s dialectes meridionals, especialment l'andalus (pags. 216-
224), i a 1'aragones i astur-lleones (pags. 224-228).

El capitol segaent, dedicat al castella d'America, es del major interes.
Rebutja la teoria indigenista del substrat linguistic precolombi que havia formu-
lat Lenz, pero accepta l'andalusisme de l'hispanoamerica (pel senso, el yeismo,
la h- aspirada, i la -s final tambe aspirada), si be despres atenua la seva afirma-
cio, distingint zones diferents (pags. 1229-277).

Finalment, dedica dos capitols a la llengua portuguesa peninsular i a la
d'ultramar, respectivament. Estudia la distinci6 entre galaico-portugues i
castella (pags. 282-290) ; la distincio entre portugues i gallec (pags. 291-294) ;
i, ja monograficament, el portugues modern (pags. 294-304), el gallec (pags. 304-
309), i els dialectes portuguesos (pags. 309-312). Sobre el portugues d'Ultramar,
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tracta del que es parla a l'Africa, a l'lndia, Macau, -lfalaia (gags. 313-316j, i,
especialment, del del Brasil (pigs. 316-323).

Un utilfssim apendix dona, esquematicanlent, els comportaments basics de
les tres llengnes en la pronunciacio de vocals i consonants (fonetica, descrip-
tiva), i en 1'evoluci6 historica d'aquests sons (fonetica historica). A part d'aixo,
hi ha indexs de conceptes, de noms propis i dels mots estudiats (de les tres
llenagiies romaniques peninsulars i del base).

Aquesta obra, que no vol esser mes que un treball de sfntesi, aconsegueix
de donar a l'estudios estranger una visio de conjunt molt justa del mon lingiiis-
tic de la Peninsula Iiberica.

A.-Al. BADIA i MAR(;ARIT

Comportamientos tonales JOCdliCOS en espa72ol y en portugues , por A. DE LA-

CERDA y MARIA JOSEI:A CANELLADA . Madrid, Instituto Antonio de Nebrija

(CSIC), 1945. 28o pags . (cRevista de Filologia Espanola ., Anejo XXXIL) '

L'obra dels Profs. A. de Lacerda i M. J. Canellada fou elaborada al Labora-
tori de Fonctica Experimental que posseeix la Facultat de Lletres de la Univer-
sitat de Coimbra, i,que funciona sota la direccio del primer dels dos autors.
Sense que hom pugui dir-ho d'una manera absoluta, la fonetica experimental
no ha aportat a la lingiifstica tot allo que n'esperava el seu propi creador,
1'abbe Rousselot, destacat investigador, per altra part, de dialectologia. La
lonetica experimental ha tingut tendencia, mes aviat, a preocupar-se especial-
ment de l'aspecte ffsic de la fonacio, i a constituir una branca gairebe indepen-
dent de 1'activitat cientffica.2

Entre les diferents tendencies de la fonetica experimental moderna, cal
situar on un Hoe destacat la que representa el Prof. Lacerda, de la Universitat
de Coimbra. La seva escola podrfem dir que es caracteritza per una doble
metodologia, que es refereix taut al procediment de registrar el so com a la
interpretacio dels registres obtinguts. El primer metode es basa en 1'anomenat
Cromdgraf Lacerda, que representa una veritable superaeio dels quimografs
que hem ha utilitzat durant llargues anyades d'investigacio, tota vegada que
evita el free o contacte material de l'agulla amb el tambor, amb la qual cosa el
registre, mes lliure, descriu unes corbes mes acusades.3 El segon metode es
refereix a ]a interpretacio dels registres fonetics obtinguts o cromogrames ; en
aquest punt hem de for notar que la posicio del Prof. Lacerda pot relacionar-se
amb la nova fonologia, que es fixa en els matisos intencionals dels fonemes,
la realitat fonetica dels quals diferira segons les circumstancies, corn veiEm en
cl segaent punt de l'obra que comentem : Las palabras se estudiaban como si

,. De fet, aquest treball 6s un extret de RFE, on s'havia anat publicant, per
parts, en els volums XXVI a XXVIII, corresponents als anys 1942 a 1944.

2. L'orientaci6 de molts dels cultivadors de la fonetica experimental vers
l'aspecte patoldgic del Ilenguatge i anomalies de pronunciaci6, confirnia, per un
altre costat, Ia relativa minva de resultats linguistics procedents de la fonetica expe-
rimental.

3. La bibliografia sobre el cromdgraf pot veure's en A. DF, LACERDA - FR. MILLET
ROGERS, Sons dependentes da fricative palatal 6fona, em portugues (Coimbra 1930),
8, i A. DE LACERDA - A. BADIA, Estudios de fonetica y fonologia catalanas (Madrid

1948), 16.
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