
sional model was borrowed by historians from the analogous process in the physical sciences and
it avoids giving offense. In the author’s wide-ranging secondary background, in any case, a “myth”
or two of his own may lurk? For example the conviction that pre-conquest Islam in Valencia was
simply “destroyed as a society,” so that no continuity can be discerned, after the conquest, may rest
on a modern European understanding of Islam as a society that leaves no room for the various hy-
brid societies that remained truly Islamic in the elements essential to a Muslim. In any case, the long
debate in past decades over discontinuity versus continuity may not be the perspective appropriate
to resolving the human situation in Valencia. I have argued for a third way, of continuities as para-
doxically discontinuities (Muslims, Christians, and Jews in the Crusader Kingdom of Valencia: So-
cieties in Symbiosis[Cambridge: Cambridge U., 1984], subchapters on “The ‘Continuist’ Para-
noia”, 17-24). I still suspect also that the pace and impact of King Jaume’s expulsions of Muslims
may have been exaggerated, not least by the king himself for propagandistic reasons. If so, an his-
torian might still argue for a Muslim threat of some magnitude in those decades of rebellions, and
even see the settlers then as islands of Christians among a Muslim sea. But these reservations are
personal and have no effect on the author’s main theses.

Though the Jewish population of medieval Valencia is not relevant to the author’s tight focus,
one might hope that his future anthroponymic work can encompass this considerable presence and
its many names. Perhaps some passing notice also could have been taken of Pierre Guichard’s the-
sis of ubiquitous Berbers in Valencia (a thesis toward which I am personally unsympathetic)? And
some attention could be given to Valencia’s Muslim slaves, a population only obliquely documen-
ted but who could have influenced Romance language development from within their Christian do-
mestic milieus? A final suggestion attaches to the current linguistic tensions in Valencia. The aut-
hor’s findings may seem to exalt the Catalan contribution in those “founding” years, and rightly so;
but they also indicate more widely spread and influential presence by the Aragonese/Castilian po-
pulation, more pervasive than previous paradigms have allowed. The descendants of those medie-
val fundadorstherefore may look with equal pride on their respectively substantive roles.

Professor Guinot’s book is magisterial in its coverage, bold and striking in its novel methodo-
logy, intimidating in its massive database, and in its essentials altogether persuasive. It marks a tur-
ning point in the historiography of medieval Valencia.

ROBERT I. BURNS, S.J.
University of California, Los Angeles

PONSODA SANMARTÍN , Joan J. El català i l’aragonés en els inicis del Regne de València segons
el Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina (1269-1295).Alcoi, Marfil, 1996 («Col.lecció
Universitas, 6»), 363 p.

Al sud del Regne de València, en els primers temps de la conquesta cristiana, conflueixen so-
bretot catalans i aragonesos, i aquesta circumstància es veu reflectida en l’obra de Ponsoda sobre el
Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina(1269-1295), el qual forneix valuosos materials per a l’ob-
servació de canvis de codi en uns texts essencialment catalans (en tot el corpus n’hi ha solament 4
en aragonès). El LCJC recull declaracions davant l’autoritat, amb salts des de l’idioma català de
base a l’aragonès (que devien parlar alguns declarants), amb diversos fenòmens d’interferència, de
substitució lingüística o de reproducció literal de citacions. Desitge dir, des del començament d’a-
questa ressenya, que el llibre de Ponsoda representa en la filologia hispànica una fita fonamental.

Cocentaina, a l’extrem sud del Pais València, pertany a un territori conquistat pel rei Jaume el
1244. Com tantes altres viles, posseeix un llibre de cort que és una mina d’informacions sobre qües-
tions civils i criminals, empares, litigis, inventaris, baralles, robatoris de ramats, saqueigs de moros,
etc. Sobretot és important el fet que refecteix la coexistència més o menys harmoniosa dels sarraïns
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amb els conquistadors cristians, catalans i també aragonesos; la proporció numèrica entre aquests
cristians era bastant igual. Joan J. Ponsoda ha editat de manera molt acurada aquest llibre i ha pres-
tat un servei magnífic a la nostra filologia. Com ell mateix ha comprovat (pàg. 11) en aquestes pà-
gines conviuen varietats de registres lingüístics: cancelleresc, narratiu, col.loquial.

L’obra que ací assenyalem és dividida en tres part:

a) marc històric en el que va ésser escrit el LCJC, la relació dels volums que el composen, els
diversos escrivans, criteris de transcripció, seguits de consideracions sobre els repobladors cris-
tians, llur onomàstica i procedència (70 % de catalano occidentals i 30 % d’orientals), els mudèjars
i jueus), situació sociolingüística amb consideracions sobre l’ús del llatí i esporàdic de l’aragonès,
ús del català i les interferències amb l’aragonès.

b) edició dels Llibre de Cort (pàgs. 45-155), amb assentaments que van de 1269 a 1295. Pel
coteig que he fet entre la transcripció de l’autor i la fotografia del foli 37v (publicada a la pàg. 24),
puc dir que l’edició d’aquest paleogràficament difícil text presenta totes les garanties per l’estudi fi-
lològic.

c) estudi lingüístic (pàgs. 157-363), en realitat és la gramàtica històrica d’una parla dotzecen-
tesca valencianomeridional, i no cal dir que això serà un considerable enriquiment d’aquesta disci-
plina, en la qual els parlars valencians són pràcticament negligits. Es presenta amb les clàssiques
divisions de grafies i sons (l’autor hi té sempre molt en compte la part de cada escrivà, per exemple
en la distinció de ç i s, pàg. 179), morfosintasi (la descripció dels fets s’uneix amb l’explicació cor-
responent, tot considerant els estudis monogràfics sobre cada punt tractat) i glossari. Aquest resul-
ta d’una importància capital; l’autor tracta d’esbrinar en molts mots si el personatge qui els empra
és un moro, un aragonès, etc. Així certs aragonesismes o castellanismes troben una explicació plau-
sible: asna, carnero, becerro faxos, moço, barbeyto, sobac, etc., i es veu que les formes genuïnes
són somera, moltó, etc. també usades en el llibre de manera més abundant. Sovint les entrades del
glossari esdevenen veritables monografies lèxiques (cf., per ex., alfaceras, real). Hom hi assenya-
la mots no documentats (per ex., condrir, estralenqua, tarchana, baratulat ‘cernut). Són curiosos
molts arabismes típics: alquieda, çarig ‘safareig’, dabea, ixarich’parçoner, mitger’, moçaquís, rah-
be. Tot sovint l’autor acosta els térmens del glossari a la realitat valenciana actual i així constata que
servii o servísón les formes normals i no hi surten mai serveio servici, o l’us d’a ras(s.v. arràs),
axancar, etc. El recorregut per aquest glossari és una font d’agradoses sorpreses.

Segueix a tres columnes un benvingut índex onomàstic, dividit en seccions, segons els topò-
nims de procedència, noms de cristians, de moros, de jueus, etc. (pp. 331-352).

Si havia de fer algun retret a una obra tan reeixida, l’adreçaria només a la tirada que encara hi
té l’autor envers el famós “mossàrab” (veg., entre altres, les pàgs 38, 41, 43 i s.v. poplata), tot i que
ell mateix reconeix que avui els investigadors (entre els que figuren D. Bramon, C. Barceló, R.I.
Burns, F. Corriente o A. Ferrando enfront del Sr. Leopoldo Peñarroja) es decanten a considerar que
els mudèjars eren «bàsicament monolingües arabòfons» (pàg. 37 i notes 55 i 56).

No voldria, però, detenir-me en aquesta minúcia, ans bé insistir, com he dit al començament,
en què ens trobem davant una obra capital de la filologia catalana i fins i tot de la hispànica en ge-
neral. El treball, dirigit per Jordi Colomina, va ser primer presentat com a tesi doctoral a la Univer-
sitat d’Alacant1 i després reelaborat en forma d’aquest llibre. Ha guanyat un alt premi de l’Institut
d’Estudis Catalans. L’autor, el director i la universitat mereixen tot el nostre agraïment.
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1. A aquesta mateixa escola pertany el llibre de Jordi Colomina i Castanyer (ed.), Llengües en contacte als
regnes de València i de Múrcia (segles XIII-XV), Universitat d’Alacant, 1997.


