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toponimia local (Llucmajor, es Colombar, Capocorb, etc.), corn en la toponimia ma-
llorquina en general.

A continuaci6, l'autor fa un estudi detallat de la toponimia d'origen arab: asse-
nyala els toponims hfbrids (Benitrepat, Benicalvell, Llucamet , etc.), i subratlla que
alguns mots d'origen arab , incorporats al lexic catala , corn ara rafal, alqueria, talaia,
han pogut originar toponims adhuc despres del periode de dominaci6 arabiga.

Joan Veny, en la part mes extensa del seu estudi , analitza <da profusa varie-
tat de toponims de creaci6 romanica >. Remarca que entre les dues grans classifica-
cions de toponims per rah 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
percentage dels basats en antroponims es elevadissim >>. De 1'estudi detallat que fa
d'aquests , en remarquern 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 remarca tambe com a partir dels se-
gles xv i xvi s'esten Ns de la partfcula Son (<co d 'En), So Na, anteposada al nom
de posseidors 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; pero, 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; -b: Son Misser6, So N'Hug6; -1 , -INA: Son Sampoli , Ca Na Sampolina; o aug-
mentatius : -As, -ASSA : es Fornassas, ses Cabanasses , aixi corn l 'aplicaci6 de malnoms:
So N'Eric6, 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-
ligi6s, topografic , botanic, d'habitat , etc., que en motiva l 'origen en cada cas, i d6na
noticia d ' algunes duplicitats de formes , sobretot de casos de substituci6 d'un antic
nom sarraf per un de nou romanic.

L'obra editada amb tota cura en un obrador local , amb l'aportaci6 de diversos
gravats i dibuixos dels llocs i dels monuments mes representatius de Llucmajor,
i una presentaci6 escaient d'Anna Moll, inclou una amplia bibliografia pertinent.

Penso que f6ra ben util de publicar un mapa que illustras la distribuci6 topo-
grafica dels toponims i que inclogues una descripci6 de la toponimia urbana. En tot
cas, 1'estudi de Joan Veny depassa 1'interes local i es una bona aportaci6 a 1'estudi
dels noms de Hoc del nostre domini linguistic.

Josep MORAN I OCERINJAUREGUI

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

Sorpren que hagi trigat tant a sortir la segona edici6 d'aquest llibre . La prime-
ra, del 1935 - 1937, era exhaurida de feia ja molts anys i era introbable tambe al
mercat de llibres vells . En una nota editorial horn adverteix que en aquesta segona
edici6 han estat fetes «qualques correccions de detalh , l'integraci6n 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 revisi6 del text de la primera edici6 d'acord amb els canvis que Alibert

adopta en l'edici6 del seu Dictionnaire occitan -francais el 1966; en alguns casos,
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molt pocs, obeint a altres criteris. Era licit que hom ho fes aixi; tanmateix, calia
advertir-ho. No cal dir que per a qualsevol estudi del pensament gramatical aliberti
s'haura d'anar sempre a la primera edicio.

Es una llastima que en aquesta segona edicio hagi estat suprimida la nota edi-
torial que encapcalava la primera, on s'indicava la part important que l'Oficina de
Relacions Meridionals de la Generalitat de Catalunya havia tingut en 1'edici6 mate-
rial de l'obra. Era un testimoniatge interessant de les relacions catalano-occitanes
que horn ha escamotejat als nous lectors.

En el mapa dels parlars llenguadocians que acompanya l'obra hom ha corregit
els toponims segons les noves regles d'accentuacio, pero ha deixat els toponims
catalans amb la mateixa grafia afrancesada de la primera edicio. Confiern que en
una tercera edicio, que no trigara a fer falta, hom esmenara aquesta minucia.

Artur QUINTANA I FONT

FRANK PIERCE: Amadis de Gaula. Boston, Twayne Publishers, [1976]. 168 pags.

L'Amadis de Gaula ha estat una obra polemica. La patria del seu autor (portu-
gues? del reialme de Castella i Lleo?) ha dividit els critics. La descoberta el 1955
d'uns fulls manuscrits en castella, de la primera meitat del segle xv, ha revelat fets
nous sobre l'Amadis anterior a la refosa de Rodriguez de Montalvo, pero no sobre
l'origen del seu primitiu autor. Ignorem si uns fragments manuscrits en llengua
gallego-portuguesa en poder d'un aristocrata espanyol, que per la lamentable mes-
quinesa del seu propietari son per ara del tot inassequibles, donaran mes llum
sobre aquest problema, que tant ha apassionat alguns critics.

Frank Pierce, en un breu capitol, ha fet una rapida i objectiva exposicio histo-
rica de la problematica de LAmadis, sense prendre partit per cap de les tesis en-
frontades, be que en el curs de llibre no amaga la seva preferencia per la de l'ori-
gen espanyol del primitiu autor. L'objecte principal de Pierce, pero, no ha estat
de fer histbria, sing d'analitzar 1'obra en la seva forma actual i destriar-ne les es-
tructures. Amb aquest fi, despres d'un breu resum de 1'argument -en el qual hom
pot seguir be el fil de l'accio principal dins la complicada trama propia de les
obres d'aquest genere-, Pierce comenta la seva tecnica narrativa, els dialegs, les
digressions de 1'autor, el capteniment amoros dels personatges, els trets reals que
horn descobreix en aquest mon fabulos, els poders sobrenaturals que hi actuen, etc.
El darrer capitol tracta de les descripcions de l'Amadis, de la seva geografia i de la
llengua. Aquest darrer punt es tractat breument i es limita a resumir les opinions
dell diversos autors.

El Ilibre de Pierce va destinat al public angles i per aixo les citacions ban estat
traduides en aquesta llengua. La seva lectura, pero, sera una bona preparacio per
a tothom qui vulgui endinsar-se en 1'espessa trama d'aquesta obra, puix que li'n
proporciona una imatge fidel, que li sera una guia eficac en la seva lectura.

Ens permetem d'assenyalar dues lleus inexactituds, que hem remarcat en el
llibre, cap de les quals no es refereix al seu terra principal. La versio catalana de
la Questa del Sant Graal, publicada el 1917 per V. Crescini i V. Todesco, pertany
a la versio Vulgata. La data que s'assigna al Curial en la pag. 166, n. 1 ((<of the
earlier 1400>>) es pot fixar, segons Riquer, entre 1435 i 1462. Crec que hauria
pogut esser afegit a la bibliografia Particle d'E. G. Place: Montalvo's Outrageous
Recantation (HR, XXXVII, 1969, pags. 192-198).

P. BO H IGAS
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