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rencia a I'evolucio dels ibers, Caro Baroja creu en l'aactividad colonizadora

con focos locales, bier sea de pueblos semiticos, bien sea de pueblos medi-

terraneos de origen variou (pag. 77). En 1'anomenada cultura d'Almeria (cultura

protoiberica) caracteritzada pels vasos campaniformes, el coure, etc., ja Siret

creia en l'activitat d'un poble vingut d'Orient, i Bosch i Gimpera, que creu

que el vas campaniforme es forma a la vall del Guadalquivir (Etnologia de

la Peninsula Iberica, Barcelona 1932, pag. 77), admet en diversos Hoes l'arribada

d'un poble o d'elements forasters (op. Cit., gags. 97, 146, 151). Cal que afegim

que, fins ara, el gran enigma era l'origen del base, car aquesta llengua pirenaico-

caucasica no es la llengua originaria del poble base, de rasa pirinenca i molt

diferent dels caucasics.
Quin es el resultat de tot aix6 ? Almenys, una nova teoria per a explicar

els fets etuografics i linguistics, i potser una base mes solida, car actualment

i coerces a les recerques del Sr. Hubschinid, podem filar uns resultats ar-

queologics i linguistics que es completer mutuament. Els pobles capsians del

Hurd d'Africa i (le la Peninsula Iberica son els portadors dels aelements

eurafricansn de Hubschmid. I,'evolucio de la cultura d'Alnieria es deguda a

i'arribada d'un poble caucasic que tenia el seu punt d'origen a l'Asia Menor

(cf. el nom "I^r,pe. al Caucas) o a Grecia i que passa per Italia i Sicilia,

Sardenya i Corsega abans d'arribar a Andalusia. Probablement aquest poble

caucasic fou absorbit o assimilat amb el temps per la poblacio capsiana (d'origen

africa), pero deisa la seva llengua i aiguns trets essencials de cultura (vas

campaniforme, us del coure, etc.) als almerians, que son per consegiient un

poble barrejat. A consegiiencia de 1'expansi6 d'aquest poble viers el nord-est

i l'oest (i probablement fins i tot el nord-oest) es propagaren ell idionles iberics

(que no eren uniforlnes sino diferenciats ja per la influencia dels diversos

substrats) i la cultura dels ibers propis (a 1'est) i la de Tartessos. La darrera

resta hispano-caucasica conservada avui es el base, l'idioma hispano-caucasic

aduptat pels bascons i altres tribus. Una part del que hem considerat elements

iberics del base no s6n elements iberics, sino eurafricans. Aquests son els

resultats que crec que hem de treure de la important obra del Sr. Hubschmid.

I)'ara endavant, qui vulgui ocupar-se de la prehistoria material o lingiifstica

de la Peninsula Iberica o de la Romania occidental no pot prescindir d'aquesta

nova i valuosa publicacio, que obre nous horitzons.

Wilhelm GIESE

AUREI,I() RAUTA : Gramatica rumnna. I'rologo de CIsax REAL DE I.A Rn.A. Uni-

versidad de Salamanca : Colegio Trilingile, 1947. 4990 paps. (aTcsis y Estu-

dius Salmantinosn, IV.)

El Sr. Aurelio Rauta, partint d'unes llicons professades a la Universitat

de Salamanca durant el curs 1945.1946, via escriure aquesta gramatica, destinada

als lectors espanyols. Naturalment, no conte novetats doctrinals en la gramatica

romanesa, all,; al contrari, el seu autor es declara ampliament deutor de totes

les gramatiques d'aquesta llengua, sobretot de la de Iorgu lordan.

La part gramatical propiament dita, (pags. 17-259) conte un capitol dedicat

a la fonitica, catorze capitols de morfologia, un sobre la formacio de mots i un
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altre de sintaxi . Be que creiem que, sells dubte, la morfologia rontanesa nc-
cessita tanta atencio , no es menus cert que es insuficient el que boil din sobre
cls sons i sobre In frase. S'imposa , doncs , el retret d ' una ntanca de proporcio
en ]es parts de la gramatica. Tot el tractat esta concebut per a introduir el
lector, no ja tan soh; a la preceptiva gramatical de la llcngua , sing taulb, ell
aquesta Inatcixa en la Seva pr6pia vida : contenca amb iudicacions bilingiics,
i dcspres hi va predominant el romanes, adhuc en els cnunciats d'cpigrafs i
altres titols . A m)) ]a matcixa finalitat trobent en el Ilibre tut petit fragment
de lectura a cada lliso ( d'on horn destaca el ICxic nles non), i tote la fraseologia
de Ies converses habituals ; aixo darrer I ' acosta a un tipus de gramatica practica,
que, pcr6, no acaba d ' aconseguir , per tal corn hi inanqucn , per a csscr-ho del
tot, exercicis i ]a clan corresponent. Altrament , el to general del ]librc es niCs
aviat d'uua gramatica descriptive superior.

A continuacio hi ]ta una abundant antologia de testos (pigs. 20 -36)).
Encara que els textos antics i dialectals tambe hi son represeutats , hi predo-
inincn, amb una gran diferencia , els autors moderns ; ] a qual cosy ens sembla
molt be , ates el prop6sit de l'autor. Queda , amb tot, molt a fcr pel lector, en la
interpretacio del text, i horn hi hauria vist aumb gust una anotacio (tile li
facilites la tasca.

Dos apcndixs (pigs. 361-367) ens illustren sobre la dispersio deis romanesos
pcl moll I sobre les infiltracions i colonitzacions forasteres dins ]a ntassa
rontanesa , i an mapa adjunt explica les solucions de continuitat del sell
domini liugiiistic.

Segueix un lCxic romanes -castella, guc , forsa copios (gags. ,71-4So),
suplcix el diccionari ; horn hi Ira indicat el plural dels substantitts i cl femeni
dell adjectiits , que scrien dificils de formar pels estrangers.

Una bibliografia breu - una sola pagina - clou aquest interessant Ilibre.
A] costat de llibres de gramatica i de filologia romancsa - de Candrea, Iordan,
Tiktin, AVcigand , Tagliavini , Puscariu , I,ovcra -, i de divcrsos diccionaris, ]ti
viem citats , no sabem per que, el diccionari de l'Acadcmia Espanyola i la seva
gramatica.

A.-1<l. IiAUTA I DIARG.vRIT

[DIARCEL.INO AiENI NDEZ PELAVO] : Antolo;ia de poetas lfricos castellanos. Edicion
preparada por ENRII)CE S,iNCFFZ REYES. Totnos I-X. Santander. :Aldus
S. A. de Artes Graficas, 1944-1945. X+422 pigs. ; 434 pans. ; 444 pugs.
424 Pigs. ; 404 Pags. ; 400 Pags. ; 422 pigs. ; 46S pigs. ; 468 pegs. ; 630 paps.
(«I?dicion nacional de las Obras completas de Dlenendez Pclavon, XVII-
XXIV). - Historia de la poesia 6ispano-amcricana. Edicion preparada
por ENRIQIIIE SANCHEz REYES. Tomos 1-11. Santander, Aldus S. A. de Artcs
(;rutficas, r94S. VIII+496 Pags• ; 494 Pags. (REdicion nacional de las Obras
completas de 'Menendez Pelayob, XXVII-1IA-III.)

1. - l)ins ]a allibiioteca Clasicav comensa a aparicixer el iS9o una .1 ntoloi 1a
de foetas lfricos castellanos de Menendez Pelavo que queda iuterrompuda antb
el voltun XIII, publicat el ^19oS. L'autor deixa materials, en utorir, per a nit
voluin XIV, que havia de versar sobre Garcilaso do la Vega i que veil; la Ilunt,
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