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and auch von der weiten Offnung des Diphtongs e > ie > is > a findet sich nur
eine einzige Spur in sarra 'sierra, la iherramienta ', aus Campo and Graus!

In dem genauen Festlegen der raumlichen Verbreitung des Wortsehatzes
and seiner Bedeutungsnuancen liegt der Hauptbeitrag des Buches fur ein
zukunftiges allgemeines aragonesisches Lexikon, denn in der vorliegenden
Form beschrankt es sich auf die Darbietung des - keine Vollstandigkeit anstre-
benden - Materials nach den genannten sprachgeographischen and seman-
tischen Kriterien and verzichtet bewusst auf etymologische Fragen.

Alwin KUHN

E. VAI,L1s : Curso prdctico de gramdtica catalana. Segunda edici6n. Barcelona,
Bosch, [195o]. 192 pags.

Emili Valles publica la segona edici6 del seu Curso prdctico poe abans de
la seva mort, ocorreguda pel novembre de i95o, i que tanca una llarga villa dedi-
cada a estudis gramaticals i lexicografics de la llengua catalana, en el qual
camp ha donat obres tan estimables coin el Curs superior de Gramatica ca-
talana, en collaboraci6 amb Artur Martorell, i el Diccionari Pallas. Parailela
a lea gramatiques catalanes en frances, angles, alemany i italic, el Curso prdc-
tico es - ho era ja en la seva edici6 de 1933 - un instrument util de treball
per als qui , coneixent l'espanyol , volen entrar en 1'estudi de la llengua catalana.
Aquesta nova edici6, un xic ampliada, compren 1'estudi de la morfologia, 1'or-
tografia i la fonetica del catala, precedit d'unes generalitats sintactiques (que,
per cert, no entenem quina finalitat tenen ), i es feta amb un bon sentit pe-
dagogic, en general, i amb uns fitils exercicis sobre els temes estudiats.

Conte, peril , algunes inexactituds , coin les que indiquem tot seguit : a les
pags. 9-1o hi ha una rara divisi6 dels complements , on regna el confusionisme
amb motiu del que 1'autor anomena asimplement complementsn o acomplements
preposicionalsn ; a la pag. 19 es mencionen coin a aconsonantes o semivoca-
lesa (?) la i i la u intervocaliques , que tenen valor de consonant , i la u de ua,
ue, uo, darrera g, q, que tenen valor de semiconsonant , i aix6 es repeteix a la
pag. 159 ; I'enumeraci6 dels usos dels pronoms adverbials ne, hi (pags. 47-45)
es incompleta ; caldria donar coin a preferibles hem, heu (i no havens, haveu)
cn el verb haver (pags. 72 as.), i, sobretot, haig (i no lie) en els temps d'obli-
gaci6 (pag. 75) ; ]a classificaci6 dels adverbis ( pags. 97 ss .) es plena de defec-
tes, i fills d'alguns d'ells , que caldria que fos explicat , no n'esta (gens, gaire,
mica, gota , per exemple ) ; les subordinades causals, introduides per perque,
poden portar tamb^, subjuntiu , contra el que horn diu a la pag. 1113 ; els noms
de pila de Ruyra, Alcover i Maragall sembla preferible de donar-los en llur
forma original (Joaquim i Joan), en lloc de traduir-los ; es omes de parlar, en
el capitol dedicat a brtoepia, almenys de dos sons importants, els de b i d fri-
catives ( b, d) ; la pronuncia de la conjunci6 di6juntiva es o i no u.' D'altra

i. Evidentment per lapsus s'han escapat a l'autor les afirmacions segiients :
en 1'exemple aQui sembra vents recull tempestatsn , l'oraci6 subordinada es indicada
coin a principal (pag. ri ) ; en parlar del plural dels noms acabats en s nomes d6na
exemples de duplicaci6 , pero no de conservaci6 de s senzilla , pronunciada sonora
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banda, trobo encertada la mencio del preterit perfet perifrastic de subjuntiu

(pag. 70), que sol mancar a les gramatiques.

Pero, malgrat les reserves, aquesta gramatica ha d'esser ben titil als qui

vulguin iniciar-se en l'estudi de la llengua catalana partint de l'espanyola,

perque ha estat escrita amb un criteri segur i una profunda coneixenca de

1'idioma.
Jordi CARBONELL i de BALUSTER

VICENTE, GARCIA DE DIEGO : El catalan habla hispdnica pfrellaicf. Lisboa, Centro

de Estudos Filologicos, 11950. (aMiscelanea de Filologfa, Literatura e Histo-

ria cultural a memoria de Francisco Adolfo Coelhov, II, 55-6o.)

L'illustre filoleg Garcia de Diego, que amb tant d'interes estudia la llengua

catalana, ha aportat la seva valuosa contriibucid al debatut problema de la

subagrupacio romanica del catala, en un breu pero substancibs article.

El Prof. Garcia de Diego soste que el catala no ha estat importat de Pro-

venca, com algit ha afirmat, sing que nasque en el seu propi solar. Les influen-

cies literaries i les coincidencies fonetiques i morfologiques de veinatge no han

d'esser considerades com a prova d'una invasio lingufstica. L'eliminacio d'una

llengua l'aconsegueix una altra llengua, be per ocupacib en el buit, com s'es-

devenia en la Reconquesta, o be per imposicio d'una gran civilitzacio en paisos

en estat cultural encara primitiu, corn es el cas de la Romanitzacio. Sense la

invasio mahometana, Espanya seria, igual que es Franca, un tauler amb de-

senes de dialectes regionals. L'unitarisme de la monarquia visigoda fins el 711
no va impedir la diversificacio dialectal, i per aixo cal no considerar tampoc

com a prova d'una unitat lingufstica els vexes entre Catalunya i Provensa i el

fet que aquella pertangues despres a la didcesi de Narbona fins al segle xI.

El catala derivat dels germens llatins sedimentats en la romanitzacib de Cata-

lunya v6e desapareixer, en produir-se el replegament romanic per la invasio

Arab, el primitiu romans de Valencia i de la part meridional del Principat, i

despres, en la recuperacio del territori, for ell el qui s'hi va imposar.

Entre els dialectes d'ambdues vessants del Pirineu existi una clara comu-

nitat roananica, que era continuacio d'una altra gran comunitat pre-romana, de

la qual es supervivencia el base actual, comunitat que arribava adhuc al rnun-

tanyam cantabric. Els Pirineus, en comptes d'esser una barrera divisoria de

cultures i de llengiles, foren el baluard a que s'acollien els pobles propers en

les vicissituds historiques, i ensems han estat les muntanyes pirinenques el

solar multisecular d'un poble pastoril. Els parlars que s'expandiren des d'alli,

o que s'hi van restrenyer, son la clan de molts problemes linguistics.
Com que l'estrall en els parlars pirinencs del vessant frances es molt menor

que en el de 1'espanyol, i com que, mentre Franca conserva tots els seus altres
dialectes, els parlars mossarabs que hi hague a la Peninsula Iberica foren escom-
brats per 1'extensi6 dels dialectes del nord (el catala, el castella i el gallec), re-
sulta que la llengua catalana, que hague de tenir una gran semblansa amb

(vas, vasos ; bes, besos ; clos, closos) ; no s'expressa la funcio que les formes dels
pronoms personals exerceixen en la proposicib mes que en lacusatiu i el datiu de
tercera persona (gags. 43-46) ; el verb perdre es enumerat entre els que canvien
b per p en el radical del present d'indicatiu.
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