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major fregiiencia del mot, de les indications acct.', acct., spesso•, o be aecc.,

spessissimos ; els mots mes commis s61; exemplificats una Bola vegada, amb

la indicaci6 d'aecc. ecc.n. Llihre util per als estudis de vocabulari italic i adhuc

rolnanic, ens fa esperar que, nu dia, 1'autor es decidira a donar-nos el gran

corpus del lexic de Boccaccio.
A. Al. BADIA i MARGARIT

Estudios sobre geografia lingiiistica de Italia, por GERHARD ROIILFS. Pr6logo

de MANuE1 ALVAR. Universidad de Granada, 1952. xxx + 316 pags. + i re-

trat + 57 Tams. (CF, IV.)

Sempre cal considerar benvinguts, per la utilitat que tenen per a l'estudi6s,

els reculls d'articles i treballs anteriors, escampats i ben sovint apareguts en

revistes i altres publicacions d'acc6s no massa facil. El primer que cal agrair,

d'aquest llibre, 6s, doncs, el fet mateix de la seva publicaci6. Despr6s, que

els articles siguin d'un romanista de la talla de Rohlfs, una de les especialitats

del qual 6s, preclsament, la geografia linguistica d'Italia, de manera que, en

el recull dels sews treballs, horn ha cercat tamb6 de no sortir d'una unitat

tematica. Finalment, tamb6 hem d'agrair a l'editor la traducci6 al castella dell

articles que componen el volum, els quals, publicats originariament lines vega-

des en italic i d'altres en alemany, no havien estat publicats en castella fins

ara, amb la qual cosa hom obtindra que, entre nosaltres, siguin m6s utilitzats

i amb m6s comoditat i m6s profit.

Es important la presentaci6 de Rohlfs que ens ofereix Manuel Alvar,

director de la collecci6 granadina. Aquesta scmblansa es troha dividida en

capitols : despr6s d'un breu esb6s biografic, Manuel Alvar ens fa veure les

diferents facetes de la gran inquietud cientifica de Rohifs, com s'ha interessat

per problemes de caracter general (d'orientaci6 i de mCtode), i de la roma-

nistica de conjunt, peril sobretot la seva llarga dedicaci6 a la linguistica i a

la dialectologia italianes, d'un costat, i, tamb6, encara que amb mcnys d'in-

tensitat (per6 no amb menys de resultats cientifics positius), els sells treballs

de dialectologia pirinenca ; la semblansa acaba amb unes linies, definitives,

sobre la significaci6 metodoli gica de Rohlfs en la linguistica romanica.

De 1'extensa activitat de Rohlfs en el camp dialectologic italic, Manuel

Alvar ha escollit tint treballs que permetessin de donar al lector - traduinr -

tuna visi6 panoramica dels problemes linguistics d'Italia, de manera que

cadascun dels assaigs tingui independe'ncia en relaci6 amb els altres, i, nogens-

menvs, el conjunt formi un tot homogeni,. La estructura lingiiistica de Italia,

treball de sfntesi sobre la divisi6 dialectal de la peninsula, illustra taulb6 quart

a substrats i sedimentacions posteriors. Les Incursiones de geografia lingiiistica

a travr s de Italia s6n preciosos comentaris a l'atlas linguistic de Jud i Jaberg,

del qual Rohlfs foil explorador, al volt d'una trentena de mapes. Els Problernas

etnogrdfico-lingiiisticos de la Italia meridional, de contingut grafie sobretot, fa

veure la situaci6 central d'Italia en 1'arcaic m6n mediterrani. La italianidad lin-

giiistica de C6rcega fa veure la successi6 d'aportacions cull.urals que hall fet,

avui, de COrsega, alld quo 6s : un parlar arcaic de tipus m6s aviat sard, que

registra impactes determinats de tosca, de genovCCs i de gallo-romanic. Les

Coincidencias lingiiIsticas entre Cerdena y la Italia meridional palesen els
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parallelismes entre el sard i els dialectes del sud de la peninsula, no sempre

coneguts abans, almenys amb els details que Rohlfs forneix. Les cinquanta-set

lamines perrneten de seguir les explicacions del text damunt mapes o foto-

grafies. I
No hem de deixar de dir que les traduccions dels articles publicats son molt

imperfectes, fins a 1'extrem que de vegades hom endevina que vol dir una

frase pel sentit i pel context, pero no gels elements gramaticals de que consta.

Hom ens din, sense responsabilitzar cap traductor, i d'una manera massa poc

precisa, que dos trabajos que figuran en este volumen han sido traducidos en

el Seminario de Gram'atica Historica de la Facultad de Filosofia y Letras de

la Universidad de Granadav. Salvat aquest defecte, considerem la publicaci6

del recall corn una empresa oportuna i t til per als nostres estudiosos de lin-

guistica romanica.

A. M. BADIA i MARGARIT

JAIME BUSQUF.TS MULET : El c6dice latinoardbix„ del Repartimiento de Mallorca

(Porte latina). Palma de Mallorca, Sociedad Arqucologica Luliana, 1953.

56 pags.+2 facs. (BSAL, XXX.) - El c6dice latinoarbbigo del Reparti-

miento de Mallorca (Texto c rabe). Barcelona, CSIC, 1954. 58 p'ags. (.Home-

naje a MillAs-Vallicrosa., I.)

Els Llibres de Repartiment son tin autentic tresor de formes inedievals de
Toponimia major i menor i d'Antroponinria catalana antiga, arabiga i mossarab.
I)el Repartiment de Mallorca hi ha cinc cddexs : tres en llati. (un a Barcelona,
a l'Arxiu de ]a Corona d'Arago, i dos a Palma, un a 1'Arxiu Histbric de
Mallorca, i un altre a 1'Arxiu Capitular), un de llatino-ar5bic (a Palma, a
l'Arxiu Histdric de Mallorca) i un en catala (tambe a Palma, a I'Arxiu Histdric
de Mallorca).

Els historiadors regnicoles, des de Binimelis (segle xvi), han vingut apro-
fitant aquest Llibre publicant-ne fragments, i Quadrado empra els tres cddexs
mallorquins en confeccionar ]a seva versi6 del Repartiment de l'Illa (Historia
dc la Conquista de Mallorca, 1850, rags. 432-545). Molts dels topdnims del
Repartiment foren estudiats anrb migrada fortuna per A. M. Alcover (BDLIC,
XIV (1925), 137-151, 177-203).

L't nic text divulgat del Llibre del Repartiment de Mallorca era el del
codex llati de Barcelona, que Prdsper de Bofarull va publicar al volum XI
de la seva Colecci6n de Documentos ineditos del Archivo genera' de la Co-
rona de Arag6n, junt amb els Repartiments de Valencia i de Sardenya ; fou
estanrpat a Barcelona el 1456. L'edici6 de Bofarull .6s tan imperfecta que re-
sultava inacceptable per als estudiosos que fossin una mica primmirats, i aixf
A. Galmes de Fuentes hague de rec6rrer a la consulta directa dels cddexs del
Repartiment barcelonesos i mallorquins per a replegar els noms de lloc i de
persona amb que confecciona el seu valuos treball El mozdrabe levantino en los
Libros de los Repartimientos de Mallorca y Valencia (NRFH, IV (1950), 313-346)

Actualrrrent el diligent arabista i romanista mallorquf Jaume Busquets posa
remei a tals deficiencies. Prepara 1'edici6 i 1'estudi complet del Repartiment
de Mallorca en tots els diversos cddexs, per6 ha volgut anticipar la publicacio
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