
100 DOS NOUS CONGRESSOS D'OMOMASTICA 

sors F. Kera, H. Heimpel, W'. von den Steinen, P. Rassow, A. Dupront, U. Noack, 
F. Hepner, H. Grégoire, F. Schnabel i d'altres. 

Per la qualitat dels conferenciants i dels assistents -les Últimes pigines del volum 
en donen la llista - el col.loqui fou un kxit. - R. A. I S. 

Dos nous congressos dlonomil~ti~a.--la tradició dels congressos de Topnímia 
i d'htroponímia és relativament curta. El primer fou convocat, a Paris, Vany 1937, 
a iniciativa personal dJAlbert Dauzat. Aquesta reunió científica havent obtingut un 
ixit  remarcable, hom convingué que un segon congrés fóra tingut a Munic el 1941. 
Per6 la guerra mundial, que trenci tantes activitats en la internacional de la cultura, 
també impedí la continuació d'aquesta sirie tot just iniciada. L'infatigable Dauzat, 
en una postguerra difícil, convoci un segon congrés, novament a París, Sany 1947. 
BC que poc concorregut, en realitat aquest congrés salvava la continuitat de la sirie. 
L'homenatge tributat a D~uzat ,  a Brussel.les, el 1949, en Sesclat del tercer Congrés 
era, doncs, totalment merescut. Aquesta reunió de Brussel.1es fou veritablement modilica 
(per l'assistincia, pel to científic i per l'organització). D'altres fites eren aconseguides, 
encara, a Brussel.les: la constitució del Comite Internacional de Ciencies Onomistiques 
i del Centre Permanent, i la publicació d'un butlletí (OPLOM) d'informació i biblio- 
grafia. Amb aquestes mesures, els congressos ulteriors (organitzats en col.laboració per 
la universitat local i els organismes internacionals) restaven assegurats. 

Els dos que han seguit el de Brussel.les han estat el IV Congrés (Upsala, 18-21 
d'agost de 1952) i el V Congrés (Salamanca, 12-15 d'abril de 1956). Les dues concrecions 
geogrhfiques ens palesen l'interb que els congressos facin acte de pressncia pertot 
arreu. En canvi, el contingut científic d'ambdues reunions 6s molt semblant: hi ha, 
certament, i és molt natural, més participants nbrdics a Upsala, i n'hi ha més de 
meridionals a Salamanca; el nombre de comunicacions exposades a Upsala (una qua- 
rantena) fou doblat a Salamanca, perb, de fet, els temes proposats (més segons un 
criteri sistemitic a Upsala, més segons una classificació geogrifica a Salamanca, 
i sempre molt generics) quedaven bastant equivalents. Els congressos d'onomistica 
formen una sk ie  homogsnia, més que no pas els d'altres especialistes. Potser aixb Es 
degut al fet que apleguen erudits de branques molt diverses (romanistes, indogermanistes, 
eslavistes, etc.). 

A Upsala, els congressistes, després d'bser rebuts a la Universitat (dia 17 d'agost), 
assistiren a la sessió inaugural (dia 18) i foren invitats a un banquet per la Reial 
AcadPmia de Gustau Adolf (el mateix dia 18). El dia 19 fou dedicat a una excursió 
a trapes de la província d'uppland, de gran interis toponímic i cultural. Ultra les 
sessions de treball, els congressistes tingueren reiterades ocasions de mesurar l'abast 
de les recerques onomistiques a Suecia (visites a I'Arxiu Suec de Toponimia, a la 
Biblioteca Universitiria Carolina Rediviva), i de festejar el jubileu de la Comissió 
de Toponimia. El dia 21 fou celebrada la sessió de clausura, seguida d'un nou banquet, 
al castell d'upsala. 

A Salamanca, els congressistes assistiren a la recepció del Rectorat (dia 11 d'abrill 
i a l'acte inaugural i recepció i festa folklbrica de la Diputació Provincial (dia ra), 
es reuniren en un dinar de germanor, i escoltare11 el guitarrista R. Sáinz de la Maza 
(dia 13). La tarda del dia 14 fou dedicada a una excursió a les cctierras charras,. - 
El dia 15, al matí, hi hagué la sessió de clausura, i a la tarda una visita a la ciutat. 
El mateix dia 15, després de l'acte de clausura, el Prof. H. Jos. Van de Wijer, 
Secretari del Cornit6 Internacional (Lovaina) fou investit Doctor Honoris Causa de 
la Uiliversitat de Salamanca, segons l'antic ritual d'aquesta universitat. 

' 

Tant a Upsala com a Salamanca, i al marge de les sessions científiques, hi haguC 
les rcunions reglamentiries del Comite Internacional de CiPncies Onomistiques. El voluni 
Tactes i m e d r i e s  del primer d'aquests dos congressos és una publicació important dins 



l'especialitat; ha estat editat per Jaran Sahlgren, Bengt Hasselrot i Lars Hellberg, 
l'any 19-54, i té  544 pigines. 

Voldríem assenyalar, dels dos congressos, les comunicacioi~s que tenien interPs per a 
nosaltres. Del d'Upsala : Toponymie eb histoire daozs le aChemin de Sa,int-Jacques, et2 Es- 
pagne (A. M .  Badia i Margarit), Les <<Rationes Deci*zarum,, sotirces de valez~r considk- 
rable pozir I'ktz~de de la toponymie (A. Griera), Les mot~vemcnts de population dans le nzidi 
de la France dzb XIe  azh X V c  sidcles, d'aprts les n o m  de personne et les %oms de liell 
(Ch. Higounet), Les anciens nonzs did Col dt6 P e r t h s  (R. Lejeune), Bliite wzd Verfall  
der westgotisch-hispa7tischen Personcnnamen (J. M. Piel), Noms des mktiers dans 
l'onomustiqz~e toulousaine au XIVc  et au X X e  sitcles (J. Séguy). Del de Salamanca: 
El fichero de toponimiai balear (F .  de B. Moll), Nethoro ou Aneto. Que1 est le nonz 
d t ~  point cz4lminant des Pyrhzées sur les cartes fran~aises? (A. Guilleré), Algr~nas 
notas sobre esclidios de Onomástica Hispafta (M. Garcia Blanco), Algz~ns topdnn'm 
en relaci6 atnb l'aigtia a Cerdarzya i Conflent (E. Guiter), Influencia de la Reconquista 
cn la toponimia catalana (F. Marsa), La toponimia en el Cartz~lario de San Czbgat 
del ValCks (A. Griera), L'wte de reconrmissmcce de propriktk au ll/lonastdre de Sant 
Joan de les Abadesses (arz 913) et son importmce pour I'otzomartiq+ue catalane (A. M .  
Endia i Margarit), Dis t r ih t t io~~  relative des toponymes formks szir albus et sur blank 
d a m  la P~nirtsule Ibkriquc (P .  Roca i Garriga), L m  minorias religiosas en la toponimia 
de Catalwñcr, ValencicL y iVlallorca (M. San~his  Guarner), L'anthroponymie gotiqzie dzb 
IVc au V c  sidcles et ses rapports avec Panthroponymie franqw ( M .  Broens). 

'Consignem, per acabar, que la S.C.E.H. fou representada al congrés d'Upsala per 
l'autor d'aquest report, i al de Salamanca pel Sr. R. Aramon i Serra i també 
per mi. -A. M. BADIA 16 MARCARIT. 

Una bibliografia de qüestionaris lingiiístics. - Formant part de les Publicacions 
de la Comissió d'Ekquesta Linguística, sots-divisió del Comite Internacional Perma- 
nent de Lingüistes, el professor romanPS Sever Pop, acollit des del final de la 
guerra de 1939-45 a la Universitat de Lovaina, ha fet apar6ixer una Bibliographie 
des questionnaires lingiuistiqzbes, 1 que havia estat inclosa en el programa d'activitat de 
la Comissió a la reunió de 1'1 de setembre de 1952, a Londres. . T r  "-. 

Con1 indica el col.lector de la bibliografia, <es tracta abans de tot de salvar de 
I'oblit el que sulbsisteix encara dels mitjans emprats pels pionniers dels nostres estudis 
lingüístics, d'indicar cronolbgicament les nom'broses temptatives per a estudiar d'una 
manera més aprofundida el llenguatge, i de facilitar la tasca del qui escriur; un dia 
la histbria més detallada de la nostra disciplina,. , 

En aquestes pigines és assajada per primera vegada, 'doncs, una bibliografia crono- 
lbgica de qüestionaris lingxiístics o d'altres mitjans d'enquesta usats pels investigadors. 
Més de cinc-cents títols hi són aplegats, des de l'any 1394 fins al 1954, referents a 
les llengües més diverses. 

%Ha calgut,, diu Pop, adonar al terme qiiestionari linguistic un valor sem2ntic 
més estts, a fi de poder mencionar també les nombroses traduccions en patois regionals, 
així com certes monografies d'una gran importincia histbrica,. Perb, en realitat, es 
tracta més d'una bibliografia d'obres preparades a base de qüestionaris que no pas 
d'una bibliografia de qüestionaris. El  mateix autor ja reconeix que el seu treball 
<<conté, potser, massa obres sense valor, que no mereixien d'gsser mencionades,; 
per6 assenyala que <hom no ha d'oblidar, de tota manera, que aquells qui ens han 
precedit han patit molt, abans de trobar el bon camí de la recerca, i que no havíem 
de passar en silenci les temptatives més modestes>. 

No hi ha cap bibliografia, com és sabut, exempta de llacunes i d'eri-ors. Algunes de 

I. Louvain, Commission d'Enquite Linguistique, 1955. 172 pigs.  




