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hagues donat mes importattcia, en aquestes pagines, a la prosa que no pas a lapoesia, sobretot en els escriptors moderns. No ha d'esser mac oblidat que algunsdels poetes representats - Verdaguer, Alcover, Maragall, Carver, Riba, Foix,etc. - excel•leixen taut, almenys, en la prosa com en el vers I, aixf mateix,que per a l'estudiattt que es debat en l'aprenentatge d'una nova llengua, sem-pre sera mes dtil - i mes facil - d'exercitar-se amb textos correctes i norntalsque no pas amb aquells que a les dificultats corrents de gramatica n'afegeixend'altres, com les que ofereix indubtablement tota obra sotmesa a la disciplinadel ritme i de la rima, a la desfiguracio semantica provocada per les utetaforesi a la inevitable seleccio d'un vocabulari inusual.
La presentacio de la gramatica, coin ja es habitual en les publicacions deThe Dolphin Book, es excellent. Una sola cosa hi objectaria : que hom hagifet us, abusivament, de dalt a baix del llibre, del signe 1.1 (il.lusio, etc.), en comptesdel correcte 1•1 (il lusio).

R. ARAMON i SERRA

EDUARD FONTsERi' : Assaig d'uu vocabulari meteorologic catala. Barcelona,
Institut d ' Estudis Catalans, 1945. 84 pags. (a Arxius de la Seccio de Cicu-ciesn, XIV.)

El vocabulari del Dr. Fontsere ve a omplir un buit en la nostra lexicografi;'l,car la part del vocabulari meteorologic internacional que fa refercncia al catalano ,havia estat encara compilada. L'autor, prevent per refercncia el Meteo-rological Glossary, editat pel Meteorological Office de Londres, i el Lexiquenteteorologique, del general Delcambre, ha construct aquesta obra, que ellntodestament titula assaig, amb una gran quantitat de materials. Ha deixatde banda les formes que ja havien aparegut anib una definici6 prow exacta alDiccionarl general de Pompeii Fabra, els mots registrats en el qual nomes hallestat inclosos quan no hi cren definits amb suficient exactitud des del puntde vista cientific.
L'obra, que va precedida d'un proleg on es fa refercncia a la seva gestacio,contprcn dues parts : la primera consisteix en el vocabulari catala (pa('s. 11-70),i la segona, que es un eficaq complement dc l'anterior, consta d'un vocabulariangles-catala (pags. 71-77) i un de frances-catala (pags. 78-S0, on es dona(lala traduccio dels mots que apareixen al Glossary i al Lexique abans mencionats.El qui fou director del Servei Meteorologic de Catalunva des de ]a sevafundaci6 fins que fou suprimit l'any 1939 i que es indiscutiblement la primeraautoritat catalana en meteorologia, ha portat a terine aquest treball amb elrigor cientific que caracteritza tota la seva obra. Aquest vocabulari excellent'es un exemple a seguir per a la compilacio d'obres semblants sobre ntateries

abundin els catalanismes , es confusionaria . Hauria almenys d'haver estat advertitque xantant, mais, hai , estaig, gauig, eu, jai, auig, baisat, desirat, sai, fec, Peire,saubet , vau i nioltes d'altres no s6n paraules catalanes. Per a una nova edici6 acon-sellaria a 1'autor que els suprimfs.

i. Incomprensiblement hi apareix el castellanisme mitja, en floc del mot catalacorrecte nuitjana.
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tecniques, i no cal ponderar el valor de treballs d'aquesta rnena per a la con-

feccio del gran Diccionari de 1'lEC quan son de la garantia del que comentem.

Expressemn al Dr. Fontscrc el nostre sincer homenatge d'admiracio.

Jordi CARBO\ELI,

PH:Iu E GARDGTTF : Geographic phonCtique du Fore.. Macon 1941. 2SS gags. +

2 napes. - Ltudes de Geographic anorphologique sur les patois du Forez.

Macon 1441. S2 pag'S.

Mons. Pierre Gardette, avui rector de les Pacultats CatOliques de I,io, i

Murat de fa ja temps a una gran empresa linguistica (1'atlas de la zona lionesa),

havia publicat anteriorment els dos treballs que comentem aci. Atcs que a

casa nostra horn ha tornat a plantejar, resentment, i amb motin d'estudis tambe

de geografia linguistica, questions metodologiques fonamentals sobre les en-

questes dialectals, sera bo que recordem els principis de l'autor en explorar

el Forez. Aquesta regio tc l'interes d'esser frontera linguistica, entre el franco-

provencal i la modalitat provencal d'Alvernia : aixo 1'induf a concentrar les

-enquestes a la part fronterera, tot abandonant la part mes proxima a Lio, mes

coneguda i menys important (principi de modificacio, sobre el terreny, del

criteri format previameut). Endemes, polsat el parlar local i la seva geografia,

'cal-u6 no deixar de visitar cap localitat a les zones interessants (Saint-Bonnet-

le-Chateau, Noiretable), mentre que els pobles de la plana, uniformes en el

,dialecte, podien osser espaiats (irregularitat buscada en la xarxa de localitats).

L'autor ha preferit, sempre que era possible, de prescindir de gii.estionari i de

deixar parlar i conduir una conversa general amb la gent del camp ; quan era

imprescindible 1'ds del questionari,. ha evitat sistematicament la pregunta di-

recta (llibertat en 1'enquesta). Establert el principi de conversa (enfront el

dialeg explorador-subjecte), cal adinetre el de la diversitat de subjectes : gene-

ralment ha operat a base de tres a cinc, pero de vegades eren fins a dotze

(abandonarnent del subjecte dnic). Hom ha treballat indistintament amb

homes i amb dones (renunciant, doncs, a 1'exclusivisrne de 1'home con a

subjecte) i amb gent de diverses edats (contra el criteri d'interrogar tan sols

persones ancianes). Dels principis que es refereixen als subjectes, 1'autor

n'extreu tres avantatges : els diferents subjectes, s'ajuden els uns als altres

-en la recerca de mots ja gairebe oblidats ; resulten aixi evidents les diferencies

entre generacions distintes ; horn pot destriar, del fons dels materials arrc-

Flegats, a116 que no es coma sing unicament personal, i evitar d'atribuir-ho a

tot el parlar de la localitat. Aixf mateix cal considerar els testimonis antics

,documentals que fan referencia a la regio estudiada.

El dlibre de geografia fonetica s'ocupa, primer, del consonantisme, i, despres,

del vocalisme. [En el tractament de les consonants son estudiats els capitols

d'intervocaliques, palatalitzacio consonantica (condicionada i espontania), voca-

litzacio de labials, evolucio de 1, comportament de finals i fenomens diversos.

Per al vocalisme, hom estudia les vocals finals, les posttoniques, les toniques

(a, u, la diftongaci6), i 1'accent d'intensitat. Cal destacar que, havent-se pro-

posat 1'autor un tema de frontera, estudia preferentment aquells trets que

:separen el franco-provensal del proven-gal, i que sovint (i en especial en parlar
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