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Be que poc nombrosos, no manquen en aquests volums alguns estudis de
literatura comparada : Algunas reminiscencias de Apuleyo en la literature cs-
panola, del Sr. HoNoRlo CORTES (XXII, 44-53) ; Supervivencias del pocma de Ku-
drun (Origenes de la balada), del Sr. R. MEN$NDEZ PIDAL (XX, 1-59) ; Una tra-
gedia francesa relacionada con la leyenda de Rodrigo, del Sr. ERAS-MO BUCETA
(XX, 173-175) ; Dante y Nebrija, del Sr. Josr FRANCISCO PASTOR (XXI, 165-166) ;
Parodia de una cuestion de armor y queja de las fregonas, del Sr. JOAQUIN CASAL-
DuERO (XIX, 180-187), amb referencies a la relaci6 del Filocolo del Boccaccio
amb La Entretenida de Cervantes ; Note sur Clement Marot et ('Inquisition es-
pagnole, (lei Sr. JEAN SARRAILH (XXI, 62-65), amb una nota coinplementaria
(XXI, 16q-170) ; .Orlando Furioso• y KEl Crotal6m, del Sr. EDWIN S. MORBY
(.XXII, 34-43).

i;i Sr. F. SANCHEZ ESCRIBANO es autor de dos treballs de catheter folkl6ric
Algunos aspectos de la elaboraei6n de la aPhilosophia vulgar. (XXII, 274-284),
i Dialogismos paremiol6gicos castellanos (XXIII, 275-291).

Una llarga serie de recensions, degudes principalment als Srs. A. Castro,
D. Alonso, J. F. Montesinos, G. Sachs, A. F. G. Bell, A. R. Rodriguez Morino,
B. Sanchez Alonso, ^R. Lapesa, E. Alarcos, A. Rosenblat i J. M. de Cossfo,
augmenten l'intcres d'aquests volums. No podem detallar ni les m6s impor-
tant; - tot i que algunes no poden esscr oblidades en qualsevol estudi quo s'em-
prengui sobre el tema a que es refereixen -, per 1'excessiva extensio que Ilan
pres ja aquestes notes.

I,a Bibliografia referent a la filologia cspanyola que va al final de cada
quadern, recollida pels Srs. H. SERIS i E. A. VILLOLDO, s'ha convertit ja en un
indispensable instrument de treball. Hi veicm, encara, apartats dedicats al
cataldn-valcnciano i a les literatures catalana y valenciana ; creicin que no cal
ineistir sobre la imprecisi6 i inexactitud d'aquestes denominacions.

Al final de Cade volum de Ia RFE es troba un util index de materies : els
dels anys 1932-1935 els redacta H. SERIS ; els dels dos ultims van sense indica-
cio d'autor.

R. ARAMON 1 SERRA - J. CARBONELI, i de BALI,ESTER

uButlleti de Dialcctologia Catalana . 2 Revista catalana de lingiIstica. Vols. XX
(1932 ), XXI (1933), XXII ( 1934 ), XXIII (1935 ), XXIV ( 1936 ). Barcelona,
IEC, 1933- 1937. 332 paps. + 14 lams . ; XII + 356 pags . ; VI + 256 pags. +
8 lams . ; IV + 356 pa-s. + 23 lams . + 2 mapes ; IV + 332 pags. + ;5 lams.
+ I mapa.

Ainb aquesta recensi6 ens proposein de donar una breu noticia dels articles
i notes que aparegueren en els volums corresponents als anys 1932-1936 d'aques-
ta important revista,' fent-ho no per ordre cronol6l-ic de llur ap.Lrici6, sing per
Inatcries, distribuides de la manera segfient : I) elements constitutius do la
llcngua ; 2) lexicografia i etimologia ; 3) vocabularis especialitzats ; 4) dialecto-
logia ; 5) toponimia, i 6) diversos.

I) Quant als elements constitutius de la Ilengua, iinicament es publics
Particle Mots Catalans d'origen arabic, del Prof. JOAN COROMINES (XXIV, 1S1),

1. Vegeu la recensio dels vols. XV (1927)-XIX (1931) del BDC, pel Sr. R. A[RA-
`10N ] I S[ERRA], en AIEC, VIII (1927--931) 11936], 592-594.
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i un complement del mateix autor, amb el tftol Additions a Particle .Mots

catalans d 'origen ardbic. (XXIV, 286-288). El capitol dels arabismes del catala

ha estat molt descurat entre els arabistes , i aixo cs degut, d'una part, a la

manta de diccionaris catalans de tota garantia, i, tambe, al fet que la major

part dels arabismcs en catala no Porten aglutinat Particle ambit al-, com suc-

cecix en els del castella i portugues (pag. i), la qual cosa fa mes important

1'csforc de l'autor, quo ha aconseguit de filar un gran nombre de termes

d'indubtable procedencia arabiga. De mes a mes, i com havia establert ja

el Prof. Steiger per als arabismcs romanics, en general, cal for notar que .la

eatalanitzacio dels mots ambits s'ha fet substituint uns sons per altres, (Pacord

amb unes normes constants i no, com semblaven creure Eguflaz i, pot o molt,

cis mateixos Dozy i Engelmann, canviant unes Metres oricntals, ara per unes

Metres romaniques, ara, capritxosamcnt, per d 'altres3 (pag. 2). Els mots

procedents de l'arab son agrupats, en aquest estudi, sistematicament, corn a

pertanyents als grups segiients : termes topografics, el temps, vegetals, animals,

l'home i el heu cos, agricultura, el pastoreig, cines i atuells, tecnicismes, abs-

tractes, i divers. En general, les etimologies que proposa el Sr. Coromines ens

scmblen justes, aixf com Ilur discussio, i responen al rigor a que ens tc acos-
tumats. No obstant, caldria completar les llistes de la terminologia arabiga,

que encara conte mes mots del mateix origen. En les Addicians que help
esmentat, horn fa algunes esmenes, complementa localitzacions i testimonis, etc.

2) En relaciu amb el segon punt, de lexicografia, hem de citar les segiients

propostes d'etimologies. Segons el Sr. J. CDROMINES, taro < *Ti'FE'R (de rirus)

(XX, 330-332) ; alre < *ALIR o ALITER (XXII, 224-249), ctim rebutjat pel senyor

F. DE B. MOLL, BDLIC, XVII (1935), SS-qo ; bbria<boeria, derivat do bou (XXII,

249-251) ; borja < Or. BAR j Itorre' (XXII, 251-253). El Prof. LEo SelTzER pro-

posa dater < *ALI?NIT (< ANILELARE) i coheir- se < *IN-IAEDERE (XXII, 240-242),

contra el parer del Sr. Coromines, quo defensa (XXII, 242-244) el sea etim *DE-

1.ERI_UM ( < DELIRIUM) ; elzl'orar, enyoran(a < IGNORARE (XXIII, 332-333).
3) Seguint un camf tradicional del BDC, els vocabularis especialitzats

tenen una representacio ben rica on els volums que comentem. Notem, en pri-

mer lloc, La casa catalana , de Mons. A. GRIERA (XX, 13-329), que es un recull

del lexic do la casa i de tot el que s'hi relaciona, extret del Diccionari dell
Dialectes eatalans ; aparcix distribuit on grans grups logics, que eomprenen des
de Ics constructions primitives, tipus de cases i parts de qualsevol d'elles, fins
als instruments i atuells que s'hi utilitzen. Dintre de cada grup logic, la termi-
nologia ha estat posada per ordre alfabctic, i, ultra les definitions i localitza-
cions geografiques dels termes, fa ben sovint allusio a 1'etimologia. - El Voca-
bulari ttcnic dels molins de vent de les Balears , del Sr. FRANcESC DE B. Mors,
(XXII, 1-35), es un estudi que cal qualificar de molt oportfi, per la perdua
gradual i gairebe absoluta dels molins de vent, conservats dart^rament sols
a les Illes ; comprcn el vocabulari propiament (lit, per ordre alfabctic, illustrat
amb profusio de dibuixos, i, despres, un comentari etimologic, ededicat a estu-
diar Pori.-en dels mots propis de la molineria i llurs relations amb les nomen-
clatures d'altres industries i amb els noms d'altres sectors de la vida popular.
(pag. 5). El mateix Sr. Mori., on el sell Vocabulari popular de l'Art de to
Construcci6 (XXIII, 1-38), compila la terminologia referent al ram de la cons-
truccio que usen els paletes i mestres de cases i s'esten fins als noms de les
primeres matcries i eines emprades en 1'ofici, i, tambe, a les prbpies .parts i
habitations do la casa on quant hi intervenen directament els paletes . (pa-. i) ;
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els materials foren recollits a unes cinquanta localitats de tots cis doniinis de

is llengua catalana, en collaboracio amb Mn. Aicover, Mn. Benejam i Mn. Sastre.

- Continuant els seus estudis d'objectes que van esdevenint arreconats per

modernitzacions ineludibles, el Sr. Iota, encara, en la Nomenclatura do les

sinies del Pais Valencii i les Ines Balcars (XXIV, S2.97), elabora l'arreplega

de lesic relacionat amb les antiques sinies de fusta que no es troben ja Iii a la

major part de Catalunya iii a 1'Horta de Valencia ; per tart, els materials

recollits corresponen al nord i sud de Valencia i a les llles. - El Vocabulari dels

;jells ojicis do transport i llurs deri.vats, del Sr. JOAN 1A'11ADES (XXII, 59-239),
i,s un extens recull de la terminologia del transport tradicional, amenacat de

nlort per la traccio a motor, i, coin els altres conjunts lexics especialitzats, per

la incuria dels Inateixos interessats ; es refereix, no sols al transport pr)pianlent

(lit, sing tarnbe a tot a116 que s'hi relaciona (ics coses, els qui les fan, i totes les

restants derivacions), i foil elaborat mitjansant enquestes practicades a diverses

localitats catalancs, i una serie de fonts escrites ; acompanycn el text dibuixos

i fotografies, i clou el treball un petit recull de proverbis referents al mateix
tonne. - El Prof. FRITZ KRU(;$R ds autor d'una obra de gran abast, dedicada al
Pirincu, en ]a qual estudia tots els aspectes de la cultura material des del Canta-
brie fins al Meditcrrani, i que interessa, no sols des del punt de vista linguistic,
sing tambe etnograhe, folkl6ric, cultural, etc. ; en Die Hochpyrenaen: Transport
and Transportgcrate (XXIIII, 3<}24o), publica uila de les parts de la seva obra,
referida al transport i als utensilis i tnitjans de transport ; comenca estudiant
1'home coin a subjecte de transport, segucix anib els animals usats per a trans-
portar (distingint cadascuna de les operaciuns per que son utilitzats, aixi coin
cis aparells corresponents en cada cas), i acaba amb 1'aplicaci6 dels animals a
la traccio, que culrnina amb el carro, encara que es Poe conegut a Yalta mun-
tanya ; molts dibuisos i fotografies acompanyen el text. - Finalnnent, hem de
sitar El vocabulari medieval do l'cxercici do la moledcria sci,'ons documents
valencians, del Prof. F. MATF.U i 11.OPIS (XXIV, 98-126), que s'allunya una mica
del catheter dels estudis que fins ara hem recensionat, perque es refercix a un
vocabulari especialitzat, per) de la llengua antiga, tota vegada que els docu-
ments que han proporcionat la terminologia publicada pertanyen al segle xv ;
compren un capitol preliminar (que tracta de fonts, ordenacio del lesic adduit,
etcetera), un capitol sobre tecnologiade batre monedes, el vocabulari pr)piament
(lit, per ordre alfabetic, i els documents de que ha sortit el lesic.

4) Encara que els treballs recensionats fins ara contenen molts materials
dialectals, n'hi ha d'altres que es poden qualificar d'especificament dialectologics.
En primer lloc, El parlar de Cards i Vall Ferrera, del Sr. JOAN COROMTNES
(XXIII, 241-331) ; els nostres dominis possecixen alguns treballs fonamentals
sobre cis dialectes de la llengua, per) estem mancats de monografies lingdis-
tiques que tractin, amb la deguda extensio, de la modalitat dialectal corres-
ponent a una zona molt mes reduida, que distingeixin geograficament les
varietats dels parlars colnarcals dintre Ies grans unitats dialectals ; en aquesta
direccio aparegue el treball sobre Cardos i Vall Ferrera, comarques englobades
en ]a unitat geografica del Pallars, per) diferint, lingiiisticament, d'altres co-
marques pallareses (peg. 242), si be pertanvents totes a la gran unitat del catala
occidental. DesprCs d'un brew estudi de geografia ffsica i econ)mica de les
calls, ]'autor estudia, seguint ]a metodologia tradicional de la gramatica hist6-
rica, in fonetica, la morfologia, formacio nominal i notes sintactiques, de manera
que filien perfectament aquesta nlodalitat tan singular lingufsticament ; desta-
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quem, tan sols , cl capitol de Fendmens no Catalans en la toponimia ( pags. 260-

261), on vciem cxemplificat el caracter arcaitzant dels twins de lloc, que con-

servcn trets que la llengua comuna supera de seguida , com la supervivencia

de o i c atones, de it final romanica , etc. Despres de la part gramatical , segueix

un glossari , quo Conte els mots cspecifics del parlar estudiat , amb molter refe-

rcncics a altres llengi es i dialectes , i amb frequents comentar is etiunologics, i,

finalment, la Ilista do toponimia de la coinarca . En el volum segiient del 13DC

(XXIV, 282- 2S5) aparegueren Quelques remarques sur J. Coromines : cEl parlar

de Cards i Vall Fcrreran , dcgudes al Prof. LEO SPITZIER (notes complementaries,

rectificaeions i suggestions a determinats punts del Iexic d ' aquest treball),

seguides d'un comentari del mateix Sr. COROMINES . - Us Materials per a

I'estudi dcls parlays aragonlesos : Vocabulari , dels Srs. JOSEP M. DE CASACUSERTA

i JOAN CO ROMINES (XXIV, 158- 183), son un recull lexicografic de 1'Alt Ara-6

(Plan, Gistain , 13ielsa, Hecho , AI s6 ), Bait Ebre (Casp, la Puebla de Hfjarl i

I,iedcna ( al limit de -Navarra amb Ara-o), fet pel Sr. CASACUUERTA, i ordunat

i cumpletat amb notes etimologiques i comparatives del Sr. COROMINES ; hog

ha scleccionat cis termes mes curiosos i tipics i els que representen l'extensio

do 1'area do mots catalans per les veines terres aragoneses . - Die Mittelmeerin-

seln Eivissa and Forvnentera : Line liulturgeschiehtliche and lexikographisehe

Darstetlung , del Sr. WALTHER SPELBRINK ( XXIIV, 184-281), eonstitueix an

treball claborat segons cl rnctodc do 1'anomenada escola d ' Hamburg , sota la

direcci6 del Prof. FRITZ IiRUGER, que es dirigeix taut a la cultura material

corn a la lin-distica , reduida , aqucsta darrera , al lexic gairebe esclusivament.

Des d'aquests punts do vista, el present treball inventaria , en la part publicada,

tot cl quo us rcfcreix a la Casa : tipus de cases, la teulada, les parts de la casa,

l'intcrior i sa distribucio , les feines casolanes , etc. ; precedeix una introduc-

cio geog-rafica sobre Eivissa i Forrnentera. E1 treball queda mutilat on inter-

rompre's la publicacio del BDC , amb motiu de la guerra, pero havien estat

tirats ja cls plecs del volum se-dent que contenien el text que mancava i havien

pogut sortir cls extrets amb el treball integre , la qual cosa significa que no

cs per(1e res.
5) Els treballs dedicats esclusivament a temes de toponimia sou tres,

i tots ells deguts al Prof. PAUL; AEBISCHER , investigador competentissim en

aquest camp. El primer es refereix a Deux noms de lieu catalans d ' origine

religieuse : uMadremanyan et cMarquixaaesn (XXII, 36-5S), i hi estudia, en

primer lloc, el topunim Madremanya , quo apareix a la provincia de Girona,

i que pot relacionar -se amb un altre toponim de Villa de Capri ( ambdos corres-

pondrien a una influcncia oriental del culte a Cibeles ) ; on segon lloc, tracta

de Marquixanes , topunim quo apareix al Rossello , rectifica la filiacio que

u'havia establert abans ell mateix (considerant -lo nom on -anum , si be no

trobava I'antroponfmic corresponent ), relaciona aquest terme amb el culte als
arbres , quo tardanauient s'intenta de cristianitzar , i proposa , ara, la derivacio
de MATRES *CAXANAS ' mares-roures '. - El segon d 'aquests treballs es I_'originc

du toponvnie eatalarl aPin et le riot aPinusD du latin medieval de Catalogue
(XXIV, 127-147), on I'autor estudia el toponim pi , que no to res a veure amb
el mot quo significa arbre , sing quo cal relacionar amb una serie de termes quo
es refereixcn a prominencies emergides on un terreny ; aixf , doncs, aquest
topunim pertany al grup del cast . pina, a pino, cat. i cast. empinar (tant simple
com prominal , etc.). - Finalment , el tercer article & Sur le catalan aPantan,
(Tantann , aPantanon , Imarais' (XXIV, 148-157 ), que es una refutacio do la
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teoria de IVleyer-I,iibke, que relacionava aquest mot amb papa, quc apareix,
sota variades formes, al sud do Pransa ; el Prof. Ai:tilscx>:tc s'inclina a creure
quc ^s un pr^stec de 1'italia (ja quc a Italia aquest terme to villa molt intensa)
fet a les llengiies de la iPenfnsula Lborica.

6) Finalment, hem de eitar 1'Estadistiea de la llenguo ^catalana per a
1'any r93o (XX, 5-11), que ib un recompte dels habitants dels dominis de la
llengua catalana, que pot valdre tambe coat a cons dcls que parlen en catala ;
Lom ha tingut cura do treurc la poblacio de comarques no catalanes lingiifsti-
cament (encara que ho siguin d'una mancra subsidiaria), com per exemple
la Vall d'Aran. Aquest calcul dGna un total de poc mes do cinc milions d'ha-
^bitants. - Tambe hem de ^ritar acf els Lrdexs generals dels vint primers volums
(XXI, r-356, que son la totalitat d'aqucst volum), treball utilissim que facihta
estraordinariament la recerca de qualsevol estudi, rota, recensio, etimologia
i fins i tot mencio superficial quc hagi aparemtt en cls volums anteriors del
BDC. Compren unes taules generals, cls indezs de conceptes i els fndcss de
Iuots i de noms propis.

A.-:1I. BADIA 1 BIARGARIT

.Estudis Universitaris Catalanss . Vols. XVII (r9Jz), XVI^II (1933), XIX (1934),
XX (r935), XXI (Ig36), XXII (193.6). Barcelona . ( q) + 3G4 paps . + v lams. ;
(^4) + 39z pigs. + rIr lams . ; (4) + 396 pags. + I lam. ; (q'1 + zaS paps. ; xvr
+664 pags. + II lams. ; v1II + iz6 paps. + vI lams.

Aquesta revista, tan important per als estudis histories i litcraris de la
nostra terra, apareiaia des de 1'any Igz6, primer de la scva segona epoca, gracics
al patronatge economic de la Institucio Pat^ot.' Des del 1932 1'II~C es fou
carrec de les seves despeses. Els vols. XXI i XXII, publicats tots dos
1'any 1936, foren dedicats al Prof. Rubio i I,luch amb motiu del seu vuitantc
aniversari ; se'n feu una edicib especial que constitui els vols. I i III de 1'Fi'o-
menatge a Antoni Rubi6 i Lluch: Dliscelldtiia- d'estudis litcraris, his'drics i lin-
guistics (el vol. II el formava el tiratge a part del ZII dell AST).'

A continuacio anoto tots els treballs que pollen interessar la filologia ro-
manica, inclosos en els sis darrers volums apareguts.

Els pocs articles de caracter linguistic es troben gaireb6 tots en els dos
citats volums de la miscellania Fubio. Nom^es dos es refereisen ales llen-
gues romaniques en general ; un altre es dedicat a 1'aragones ; els restants, al
catala. - $n La forme m^tath^tique apadulc. daps les lanr;ues romanes (XXI,
r61-174), el Prof. PAiJI, ARBISCHF,R examina la pervivoncia d'aquesta forma en la
Romania, i especialment en el domini italic, on el problema es presczrta d'una
mancra mks complexa ; respecte a ^C.atalunya remarca 1'ezistencia de Paiils com a
nom de floc (en els partits judicials de Tortola i de Sort). - F,1 Prof. GIORGe
PASCU estudia, en Le mail dams les langues romanes et balhaniqucs (ZXI, 45t-
469), ell Gamins per on el blatdemoro ha estat introduit en cls divcrsos paisos i les

r. Vegeu la meva recensi6 dell vols. XII (igz7)•1VI (r93r) dell ELIC, en AIEC,
VIII (r9z7-r93r) [r936], 595-597•

z. Cf. mks enlla, pags. 347-351•
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