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cio pedagogica escolar s'haura de resoldre segons els criteris universals del bilin-
giiisme. Universals? En tot cas, universals per a quip Per a una part dels habitants
de l'univers tan sols? Ja hi tornem a ser: una discriminacio menys brutal es dife-
rencia d'una discriminacio del tot brutal pel quantificador del qualificatiu, no pel
qualificatiu i menys encara pel substantiu; 5) la contradiccio pastoral de 1'Esglesia
es transitoria. En aixo, el temps -segons que em diuen- ha donat la rao a Pi-
neiro.

c) El prejudici ideologic, finalment, el qual rebutja la pluralitat linguistica en
nom del progres universal i, segons Pineiro, es presenta sota dos aspectes: 1) el
cientific, que consisteix a la recerca d'un llenguatge universal capac de vehicular el
coneixement adquirit en les mes diverses disciplines (de fet, es tractaria d'un meta-
llenguatge en el sentit exposat mes amunt) i que es una exigencia de la civilitzacio
contemporania; 2) el de l'ideoleg pseudo-progressista, que contempla l'ideal d'una
llengua unica -i en general tot allo que tendeix a la uniformitat- com una mani-
festacio suprema del progres hums -hi ha qui ho mesura en termes d'eficacia, hi
ha qui ho fa en termes de costos-; a aquests, Pineiro els adverteix que cal refe-
rir el progres a 1'home, considerat en tota la seva complexitat, i que no s'ha de con-
fondre la tecnica -entesa en el millor dels seus sentits, com a racionalitzacio del
treball- amb la cultura.

Pineiro clou el seu parlament retornant al conflicte entre la unitat de 1'esser i
la pluralitat de les seves manifestacions -la Humanitat, en tant que unitat ideal;
els pobles, les cultures, les llengues, que en son la manifestacio- i a l'obligacio
que cada poble to de servar aquesta particular manifestacio per al patrimoni comu
de la Humanitat.

Joan A. ARGENTE

JOAN VENY I CLAR: Llucmajor a traves de la seva toponimia. Presentacio d'ANNA
MOLL I MARQUES. Ajuntament de Llucmajor (Mallorca), 1976. 40 pags.

El present Ilibret es un estudi excellent que constitueix el prego que el profes-
sor Joan Veny llegf amb motiu de les fires de Llucmajor del 1974. Hi son recollits
els toponims moderns del terme (excepte la toponimia urbana), de que Joan Veny
es un bon coneixedor, i aprofitats els materials antics publicats per B. Font i Obra-
dor en la seva historia local. Pero el doctor Veny no es limita a fer un recull topo-
nimic, sing que inclou en aquesta obra una introduccio teorica oportuna sobre la
metodologia toponimica i onomastica, tot fent esment de la incidencia d'aquestes
en l'estudi de la historia general de la cultura.

A continuacio analitza els toponims segons els diversos estrats linguistics de
Mallorca. Aixf, amb referencia al substrat, remarca el sufix aton -er de diversos to-
ponims balearics (Stiller, Bdquer, Miner, etc.), que sembla que cal atribuir a aquest
substrat balear, les caracteristiques linguistiques del qual encara son un enigma.
Al mateix temps, pero, Veny fa un parallelisme interessant entre determinats topo-
nims balears com Garonda i Alard i els seus concomitants respectius Garonne, Gi-
ronde, Guarena (potser tambe, penso, s'hi podria incloure Gerunda>Girona), i
Oloron<Ilurone (aquf tambe crec que caldria incloure-hi Ilduro>Iluro, actualment
Mataro).

La romanitzacio primera de les Balears, a partir del segle ii a. de J., es la base
de 1'element romanic anomenat mossarab, castigat pels arabs, pero present en la
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toponimia local (Llucmajor, es Colombar, Capocorb, etc.), corn en la toponimia ma-
llorquina en general.

A continuacio, 1'autor fa un estudi detallat de la toponimia d'origen crab: asse-
nyala els toponims hibrids (Benitrepat, Benicalvell, Llucamet, etc.), i subratlla que
alguns mots d'origen crab , incorporats al lexic catala , corn ara rafal, alqueria, talaia,
han pogut originar toponims adhuc despres del periode de dominacio arabiga.

Joan Veny, en la part mes extensa del seu estudi, analitza «la profusa varie-
tat de toponims de creacio romanica>>. Remarca que entre les dues grans classifica-
tions de toponims per rao de llur origen, els descriptius i els que es basen en antro-
ponims, en la toponimia de Llucmajor, sense que hi manquin els descriptius, <<el
percentatge dels basats en antroponims es elevadfssim>>. De l'estudi detallat que fa
d'aquests, en remarquem alguns que poden illustrar be determinades evolucions
morfologiques i fonetiques generals, com ara 1'adjectiu fort invariat, Pedrafort, o el
pas -LD->-ul- en ses Arnaules. Joan Veny rmarca tambe corn a partir dels se-
gles xv i xvi s'esten Ns de la partfcula Son (<co d'En), So Na, anteposada al nom
de posseldors de propietats, que caracteritza la toponimia mallorquina, encara que
no hi manquin tampoc els noms (generalment sobrenoms) precedits de Can (<casa
d'En) i Cas (<casa des), Ca N'Andreu, Ca s'Hereu; peril, en canvi , 1'element mas,
tipic de la toponimia catalana peninsular , no es troba sing fossilitzat a la toponimia
de Llucmajor: es Marroig i es Maideu. Tambe es interessant la relativa abundor i
varietat de sufixos diminutius aplicats a toponims: -ET, -ETA: Cortadeta, Vallgorne-
reta; -6: Son Misser6, So N'Hug6; -f, -INA: Son Sampoli, Ca Na Sampolina; o aug-
mentatius: -As, -ASSA: es Fornassds, ses Cabanasses, aixf corn 1'aplicaci6 de malnoms:
So N'Erig6, Son Tete, Son Sala-misses, etc. Joan Veny passa a analitzar la toponimia
descriptiva i la classifica encertadament segons la circumstancia d'ordre historic, re-
ligios, topografic, botanic, d'habitat, etc., que en motiva 1'origen en cada cas, i dona
noticia d'algunes duplicitats de formes, sobretot de casos de substitucio d'un antic
nom sarrai per un de nou romanic.

L'obra editada amb tota cura en un obrador local, amb 1'aportaci6 de diversos
gravats i dibuixos dell flocs i dels monuments mes representatius de Llucmajor,
i una presentacio escaient d'Anna Moll, inclou una amplia bibliografia pertinent.

Penso que fora ben util de publicar un mapa que illustres la distribucio topo-
grafica dels toponims i que inclogues una descripcio de la toponimia urbana. En tot
cas, 1'estudi de Joan Veny depassa 1'interes local i es una bona aportacid a 1'estudi
dels noms de Hoc del nostre domini linguistic.

Josep MORAN I OCERINJAUREGUI

Lois ALIBERT: Gramatica occitana segon los parlays lengadocians. Segonda edicion
(Montpelhier, Centre d'Estudis Occitans, 1976). xxxviii + 530 pags.

Sorpren que hagi trigat tant a sortir la segona edicio d'aquest llibre. La prime-
ra, del 1935-1937, era exhaurida de feia ja molts anys i era introbable tambe al
mercat de llibres yells. En una nota editorial horn adverteix que en aquesta segona
edici6 han estat fetes <<qualques correccions de detalh, l'integracion dels addenda
dins lo text, e la modificacion de 1'accentuacion segon la solucion adoptada per
L. Alibert meteis en 1950>>. Darrera de les <<qualques correccions de detalh>> s'amaga
tanmateix la revisio del text de la primera edicio d'acord amb els canvis que Alibert
adopta en 1'edici6 del seu Dictionnaire occitan -francais el 1966; en alguns casos,
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