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parallelismes entre el sard i els dialectes del sud de la peninsula , no sempre

coneguts abans, almen y s amb els details que Rohlfs forneix. Les cinquanta-set

lamines permeten 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 horn endevina que vol dir una

frase pel sentit i pel context , peril no pels 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 Gramatica Historica de ]a Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad de GranadaA. Salvat aquest defecte, considerem la publicacio
del recull com una empresa oportuna i util per als nostres estudiosos de lin-
giiistica ronranica.

A. M. BADIA i MARGARIT

JAIME BUSQUFTS MULFT : El c6dice latinoare bix ,, del Repartimiento de Mallorca

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

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

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

naje a MillAs-Vallicrosav, I.)

Els Llibres de Repartiment son un autentic tresor de formes medievals de
Toponimia major i menor i dAntropon ] rnia catalana antiga, arabiga i mossi rab.
I)el Repartiment de Mallorca hi ha cinc cddexs : tres en llati (un a Barcelona,
a I'Arxiu de ]a Corona d'Arago, i dos a Palma, un a I'Arxiu Historic de
Mallorca, i un altre a I'Arxiu Capitular ), un de Ilatino-arabic (a Palma, a
I'Arxiu Historic de Mallorca ) i un en catala ( tambe a Palma, a I'Arxiu Historic
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 la seva versio del Repartiment de 1'Illa ( Historia
de la Conquista de Mallorca , 1850, rags. 432-545 ). Molts dels topdnims del
Repartiment foren estudiats amb migrada fortuna per A. M. Alcover (BDLIC,
XIV (1925), 137-151, 177-203).

L'unic text divulgat del Llibre del Repartiment de Mallorca era el del
codex llatf 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
estampat a Barcelona el 856. L'edicic de Bofarull es tan imperfecta que re-
sultava inacceptable per als estudiosos que fossin una mica primmirats, i aixi
A. Galmes de Fuentes hague de recOrr er 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)

Actualment el diligent arabista i romanista mallorquf Jaume Busquets posa
remei a tals deficiencies. Prepara l'edicio i l'estudi complet del Repartiment
de Mallorca en tots els diversos cddexs , peril ha volgut anticipar la publicacio
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del llatino-Arab, el text llatf del qual ha aparegut al BSAL, XXX (1952), 7oS-758,
i el text Arab, a 1'Homenaje a Millds-Vallicrosa, I, 243-300.

I'robablenlent aquest codex llatino-Arab, fins ara inedit, cs una antiga
copia o resum de 1'original del 1232, avui perdut. El seu valor es enorme pel

que concerneix la investigacio de la toponimia de Mallorca i de la topografia

de la Ciutat, i per a 1'estudi dels altres codexs del Repartiment, puix que

aquest cs, evidentinent, el mcs antic de tots quatre. El contingut dels diver^os
codcxs es essencialment igual, cosa ben explicable perquc les copies atttenti-

cades d'aquesta font de dret civil havien d'Csser fetes amb mota cura ; nomes

hi ha variants d'importancia on la transcripcio d'alguns noms crabs.
Busquets transcriu molt rigorosament el text Ilati dels primers vint folis

del codex. A peu de plana son esmentades les variants que ofercixen els altres
tres 6dexs llatins i el catala, feina laboriosissima perb d'una gran utilitat per
a l'erudit. Segueix un index d'antropOnims i do toponims Arabs i mussarabs, i
un altre de noms de persona catalans.

El text Arab dels vuit darrers folis del codex 6s reproduit en alfabet arAbic, i
a continuacio hi ha un index alfabetic tamb6 en lletres arabigucs dels toponims
i altres noms esmentats en aquest text. Hi ha nou fotografies, no gaire holies,
amb tot el text Arab.

Busquets en, dona la traduccio castellana del text Arab, tot identificant
molts dell noms de hoc que hi figuren. Hauria estat preferible que en aquesta
traduccio els noms de floc arabics haguessin estat sempre transcrits amh alfabet
fonetic, sense preocupar-se gens de Burs discrepancies amb la forma Inodcrna.
En general, Busquets segueix aquesta norma plausible, i aixi transcriu Mar-
ranin (fol. 32r) i Aquadoln (fol. 31V) tal com figuren on el text, e's actuals
Marratxf i S'Aigo Dolfa. Pero, t per que no ha seguit scmpre el mateix criteri ?
En alguns casos, sense fer-ho advertir, adopta la forma moderna, i aixi, en

comptes de artan (fol. 36v) i porto jnn ^. ? . (fol. 3or), ha e5crit

Arta i Porto Pi, com es din ara. Es tracta, certament, de variants petites, per()
al lingiiista Ii interessa d'observar com es co:tservava la -n final als mossara-
bismes. El mateix Busquets declara que les vacillacions i esmenes que presenta
la transcripcio dels noms Arabs tenen tin gran interes per a l'estudi dels codcxs
posteriors i per a la reconstitucio definitiva dels mateixos noms.

Com a complement, Busquets publica la versio llatina d'aquesta part
arAbiga del codex llatino-Arab, que figura al codex llati del Rcpartinlent do
I'Arxiu Historic de Mallorca, fins ara inedit. Clou el treball tin apendix biblio-
grAfic amh el repertori dels estudis publicats sobre el Repartiment de Mallorca
i una allusio als inedits.

Felicitem 1'amic Jaume Busquets per la seva valuosa aportacio a l'estudi
de la Mallorca medieval des dels punts de vista historic i filologic, i encorat-
gem-lo perque segueixi afanyant-se on l'elaboracio de I'edicio critica del I.libre
del Repartiment de Mallorca amb l'estudi dels intricats problemes que presenta
i que nomes un investigador. del rigor, la minuciositat i la competZncia de
Busquets sera capaq d'aclarir.

M. SANCHIS i GUARNER

194


