
.CUAD. CAT. M. UNAMUNO., 1-V - aHOM. MILLAS-VAL.LICROSA,

dalosament negligit pels espanyols , no ha de gaudir de cap dret oficial i, segons

creu i espera Unamuno. 6s destinat igualment a morir. En aquest capitol, ben

tracat i exposat corn 6s , trobo a faltar un cert esperit critic necessari per a

avaluar com es pertany i serenament les arbitrAries opinions d'Unamuno.

En el seu vocabulari Unamuno preten de copsar la pura espontaneitat, d'em-

prar les formes populars mes properes a la terra i les que ell creu m6s etimold-

giques. Arriba Adhuc a inventar popularismes artificials sobre la base de la

gramAtica histdrica , tals com SIGNIFICARE> aseniguar , FRUCTIFICARE> afruchi-

guar, seguint el model de MORTIFICARiE> amortiguar . Aquesta absurditat 6s,

crec, una mostra ben clara de com 6s de terriblement intellectual el culte de

1'espontaneitat tan car al gran Rector de Salamanca.

Les tipiques invencions verbals unamunianes , tals com nivola , intrahistoria,

cocotologfa , etc., son d'una categoria ben diferent , perque eorresponen a un

nou concepte literari, peril aquesta caracteristica degenera tamb6 massa sovint

en un joe etimoldgic de pedant estrafolari.

En parlar del concepte unamuniA de l'obra literAria - darrera secci6 de

l'estudi -, Huarte demostra una vegada mes 1'extraordinAria importAncia que

Unamuno d6na a 1 'etimologia , i explica curosament el seu conceptisme en el

gust d'ajuntar sindnims i antdnims - paz i guerra , todo o nada , v. g., les

antftesis i els capritxosos jots de paraules de que abusava tant . El seu menyspreu

absolut de l'estil i de la forma 6s, per a qui aixb escriu , un simptoma evident

de l'antiintellectualisme d'un home rematadament intellectual , i potser el de-

fecte capital de la seva creaci6 literAria.
Nom6s cal afegir a aquestes reflexions que l'estudi que els d6na origen 6s

en general equilibrat , seri6s i gaireb6 exhaustiu , i que hauran de comensar

amb aquest volum tots els qui voldran aprofundir el terra altament suggestiu

de les idees lingii.istiques d'Unamuno.

Geoffrey RIBBANs

4(Nomenaje a Milids-1'allicrosas. Vols. I-II Barcelona, CSIC, 1954-1956. 612 pags. ;

582 pAgs.

L'any 195o, el Prof. Josep M. MiilAs i Vallicrosa celebrava el vint-i-cinque
aniversari de la seva docencia universitAria. En aquesta avinentesa, amics i
deixebles de 1'illustre mestre reuniren en una miscellAnia d'homenatge setanta-
un treballs cientifics dedicats a expressar-li 1'admiraci6 que sentien envers ell
i la seva obra. El contingut de les setanta-una collaboracions gira a 1'entorn
de les tres directrius fonalnentals de 1'especialitzaci6 del Prof. Mi11As : cultura
hebr.aica, cultura arAbiga i historia de la ciPncia. La cultura romAnica no hi 6s,
doncs, directament representada, be que, per la interfer6ncia histdrico-cultural
dels pobles jueu, arAbic i romAnic, ben sovint els estudis sobre un camp
interessen els altres, i que el desig de fer acte de presencia en la miscellAnia
feu que alguns amics de I'homenatjat hi figurin amb aportacions de llur espe-
cialitat mes que no pas del mestre al qual apareixien dedicades. Ens proposem
de presentar acf els treballs publicats en la miscellAnia Mil1As que tracten de
ternes d'interes per a la cultura romAnica peninsular (liengua, literatura, his-
t6ria). Deixem, doncs, de banda, els estudis exclusivarnent dedicats a les
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cultures semitiques i a la histaria de la ciencia , encara que constitueixin el
nucli fonamental dels dos volums.'

Sobre la histaria del poble jueu o de ]'Islam , en relaci6 amb la nostra,
o dels jueus i Arabs que vivien a la Peninsula , o que en foren expulsats , trobem,
en primer lloc, l'estudi sobre Las comunidades israelitas bajo los primeros
Sacdfes ( I, 45-65 ), per M . ARRIBAS PALAU, que documenta divcrses noticies sobre
la vida dels jueus al Marroc durant la segona meitat del segle xvi , i la influencia

de Ilur acci6 al pais. - Les Ordenaciones relativas a los judlos gerundenses,
per LLuis BATI, LE I PRATS ( I, 83-57 ), s6n unes quantes disposicions , promulgades

a Girona als segles xiv i xv , dirigides a evitar influencies entre cristians i
jueus, algunes d'elles, corn tan sovint ocorria, ben vexants per als jueus resi-

dents ; interessants corn a documents linguistics . - F. CANTERA : klom6 Ha-
Levi, rehEn en Inglaterra en 1389 ( I, 301-307 ), publica un salconduit estes per
Ricard II d'Anglaterra , el 1388, que explica el veritable sentit del sojorn, abans
quelcom enigmatic , del conegut jueu burgales a Anglaterra . - E. GARCiA
GbMEZ : qtFl collar de la palomas v la medicina occidental ( 1, 701-7o6 ) assenyala
In relaci6 i 1'empremta que en obres de medicina poden haver marcat alguns

temes literaris , concretats aef en una anecdota sobre caracteristiques d'un

infant degudes a circumst 'ancies del periode de gestaci6 . - ANGELES MASH :
Aportaciones at estudio de Los . pastorelloss en la Corona de Arag6n (II, q-3o)

ens fa coneixer , sobre una bona collecci6 de documents , 1'afer dels pastorellos,
gents de baixa extracci6 social , aplegades amb el pretext d'organitzar una

croada a Terra Santa, pera que, en realitat , infligiren grups persecucions als

jueus ; ace veiem aquest cas aplicat a la nostra terra ]'any 1320, i les mesures

que les autoritats prengueren per tal d ' evitar excessos . - MICHAEL MOLIm :

Le Jndaisme grec en general et la communautd juive de Salonique en farti-
culler entre Les deux guerres inondiales ( II, 73-107 ) estudia el paper dels jueus

de Salanica en el primer periode del segle actual , en la vida econamica , intel-
lectual, politica , i les seves crisis i dificultats . - J. A. VAN PRAAG : La destruc-
ci6n de la comunidad sefardi de Amsterdam ( II, 187-196 ) d6na details de In
persecuci6 antisemita a Holanda durant la segona guerra mundial ( 1940-1944). -
DAVID ROMANO: Los hermanos Abenmenass6 al servicio de Pedro el Grande
de Arag6n ( II, 243-292 ) es un documentat estudi , sobre moltes peces de l'Arxiu
Reial de Barcelona , dels serveis , publics i privats , dels germans Abenmenass6
al Rei i a ] a Corona , des del carrec de metge reial al de diverses ocupacions de
caracter politic ; publica divuit documents . - CECIL, ROTH : The Spanish exiles
of 1492 in Ita.'!v ( II, 293-302 ) estudia la dispersi6 , per les terres d'Italia (NApols,
Genova, Roma), dels jueus expulsats a la fi del segle xv.

Dintre el grup d'estudis sobre els jueus espanyols escampats , des d'aquesta
epoca, per tot Europa, sobretot a 1'Est , i pel nord d'Africa, cal destacar, aquells
que ens interessen d'una manera especial per les dades que ens forneixen sobre
el parlar anomenat jueu -espanyol , que, corn es sabut , conserva , encara avui,
una serie de trets arcaics que ens permeten de coneixer determinades caracte-
ristiques del castella de la catorzena centuria. Aixi, M . J. BENARDETE : Cultural
erosion among the Hispano-levantine Jews ( I, 125-153) constitueix una notable
aportacib a la histaria cultural dels jueus expulsats , en la qual sobresurten

1. Dins els deferents grups de collaboracions ( establerts per nosaltres ), seguim
1'ordre alfabetic d'autors ; en 1'Homenaje hi ha un so] ordre alfabetic general, sense
cap classificacib ldgica.
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uses notes sobre la llengua, no pas de tipus gramatical, sin6 de la dita histbria
externa del parlar, sobre les vicissituds del seu eusenyament i assimilaci6. -
MORDECAI KosovER : Ashkena,..im and Sephardim in Palestine (A Study in
Intercommunal Relations) (1, 753-7788), tracta un important capitol de les rela-
cions entre comunitats jucves, pert ens interessa sobretot per la part dedicada
als pr6stecs del jueu-espanyol al yiddish de Palestina, i anib aquest caracter
svn esLudiats quaranta-chic mots, habituals en yiddish, que procedeiaen lens
dubte del jueu-espanyol, per raons fonetiques, textuals, histdriques i d'altra
indole que hom d6na ; notem que no sempre el mot manllevat 6s romanic, sin6
que n 'hi ha d'hebreus, peril en la forma tipica dell parlars sefardites. - MAX
A. LURIA : Judeo-spanish and Mexican speech (1, 7789-81o), 6s un curi6s treball
de comparaci6 interdialectal : tenint en compte que en el castellA de Alexic
concorren una scrie de factors d'histbria externa id6ntics als que han determinat
1'estancament i 1'arcaisme del jueu-espanyol d'Orient, hour ha establert els
parallellsmes entre els tractaments, sobretot fonetics, i de Inorfologia verbal,
en ambd6s dialectes, que coincideixen d'una manera que seria sorprenent si
el preambul no ens n'hagues demostrat la procedencia.

Una altra serie de contribucions ens fan abocar al fenonlen que ha estat
anomenat .hibridisule cultural hispanic.. El contacte entre dos mons tan
diferents t6 manifestacions tipiques, i aci ens n 'hem de fer ress6. SIMON BERN-
STEIN : Two unknown Hebrew-spanish (Lamentations . (I, 155-163) publica un
fragment inedit de les Lamentacions bibliques, amb la particularitat que, als
clams per la destrucci6 de Jerusalem i del temple, se n'hi afegeixen deu sabre
les persecucions dels jueus a Espanya, esmentant les ciutats on aquests Pets
havien tingut lloc ; les referencies van de la meitat del segle xli fins al 1412,
i seguranlent no acabava aci, si pensem en la manera brusca com ara el text
queda interromput. - J. BOSCH VILA : Escrituras oscenses en aljamia hebraico-
drahe (I, 183-214), € s un altre testimoni de la barreja cultural de les tres races i
religions : set escriptures redactades en Arab (amb f6rmales juridiques hebrai-
ques), peril en caracters hebraics cursius, i amb incrus`acions en hebreu-romanic
(nonls comuns, de persona i de lloc), dels segles xiii i xlv , a Osca. - 1RENE
GARBEIL : The pronunciation of Hebrew in Medieval Spain (I, 647-696) 6s un
treball molt important per a la histur.ia de la fonctica hebraica : estudia ]a
pronunciaci6 de l'hebreu a la Peninsula Iberica, a 1'6poca medieval fins a
1'expulsi6 dels jueus a ]a fi del segle xv ; peril aci 6s esmentat sobretot per
la relaci6 que t6 alnb la fonetica romAnica de la Peninsula ; en efecte, s6n, entre
altres, fonts d'infor111aci6 per a aquest article, les transcripcions de mots hebreus
en textos arabics, castellans i catalans , les transcripcions de textos i de mots en
aquestes llengfies per autors que escriuen en hebreu, i les rimes en poemes
en hebreu i bilingiies i trilingfies ; com 6s natural , 1'hebreu apareix sota di-
verses nlodalitats de pronunciaci6, segons la llengua a trav6s de la qual era
transcrit : aixi, a les terres de llengua catalana , la pronunciaci6 de l'hebreu
rebia la influencia del sistema fonetic catalA, i el mateix ocorria pertot. L'estudi
es basat molt sovint en dades toponimiques, i segueix l'ordenaci6 metddica m6s
adequada, tractant els sons, de primer consonantics, despres vocAlics, segons
llurs punts d'artieulaei6. - J. SCHIRMANN : Un nouveau poPme hebreu aver
vers finaux en espagnol et en arabe (II, 347-353), publica una muwa.fgaha
hebraica anlb la tornada en la tipica barreja d'Arab i mossarab ; en d6na la
transeripcib i una traducci6 francesa. - J. L. TEICHER : The Latin-hebrew
school of translators in Spain in the twelfth century (II, 403-444), estudia quatre
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traduccions del llati a l'hebreu (de Gumdissalinus, Isaac Israeli, Costa Ben

Lucas i Ibn Gabirel), com a mostra de l'activitat de l'escola ; de cadascun t6

en compte els i nanuscrits, caracteristiques de la traducci6, difusi6 de l'original,

estil, etc.). -- ELiAS Tcitgs : Atgunos aspectos de la etinulaci6n poetica en At-

A ndalus (II, 445-466), tracta de la reacci6 dels poetes andalusos davant el

cuitiu de la literatura oriental, de la qual culturalment depenien ; el treball

apareix centrat al volt d'una risala d'abu 'Amir b. 5uhayd.

Acostant-nos, ara, a aquells treballs que, per llur tematica, interessen m6s

directament les lletres romaniques, esmentem, en primer lloc, dues contribu-

cions sobre toponimia. La primera, de JAUME BUSQUETS I MULET : El c6dice

latinoardbigo del Repartimiento de Mallorca (texto drabe) (1, 243-300), 6s la

publicaci6 del text arabic del fam6s Repartiment de Mallorca, inedit, tret d'un

codex que en conte dues versions, una de llatina (ja publicada pen inateix

autor), i 1'altra, arabiga, que apareix publicada act ; hom discuteix la possi-

bilitat que aquest codex sigui l'original, perb almenys no hi ha cap dubte

que cont6 un dels textos Ines antics, i que 6s indispensable per a 1'estudi dels

cddexs restants ; ben coneguda es la importancia del Repartiment per al conei-

xement de la toponimia mallorquina i de la topografia urbana de Palma al

segle xII1 ; ultra el text arabic transcrit, hi trobem una fitil traducci6 castellana,

aixi corn una descripci6 del codex, indexs de toponims, apendix amb unes

correspondencies llatines, i bibliografia.1 - F. MATED i LLOPIS : Sobre ai iden-

tificaci6n toponimica de .Elota, (II, 31-39), estudia les diferents possibilitats

d'interpretaci6 del nom de floc Elda, a la provincia d'Alacant, en un illot de

castella dins el domini lingiiistic catala, des de tots els punts de vista : geo-

grafia rurnana, nulrismatica, historia eclesiastica, hist6ria politica, toponimia,

etcetera.

Dos treballs hi trobem dedicats a la lingiitstica i a la dialectologia cata-

lanes. A. M. BADIA I MARGARIT : KAlcaldev. Difusi6n de un arabismo en cataldn

(I, 67.S2) presenta la distribuci6 moderna d'alcalde, battle, i altres formes equi-

valents, en els dialectes catalans, justificant la prioritat moderna d'alcalde per

castellanisme, i fent veure que en la terminologia politico-administrativa la

llengua oficial t6 una influencia desconeguda en el vocabulari comu. -

A. GRIERA : Fortuna de onaurus, en cataldn (1, 721-724), assenyala la irradiaei6

de moro en catala, que en alguns casos (blat de moro, figuera de moro, torres de

moron) ha esdevingut ben caracteristic ; a continuaci6 insereix el vocabulari,

que m6s aviat peca de gener6s (amb el desig d'enriquir-lo), d'una setantena

de snots catalans formats damunt el primitiu moro.

Algunes contribucions pertanyen a la histdria litcraria romanica. A la

eastellana interessa la de TOMAs GARCiA FIGUERAS : E1 sacrificio de Isaac,

(Romance de asunto biblico) (I, 697-700), on horn reprodueix la versi6 d'aquest

romans, recollit a Larache, amb un brevissim comentari. - A la catalana, dues

collaboracions ben importants : JOAQUIM CARRERAS i ARTAU : Arnau de Vi.anova

y las culturas orientates (I, 309-321), estudia la natura de les relacions d'Arnau

amb la cultura arabiga (assimilaci6 dels sews coneixeinents, de la medicina

classica - en les obres arnaldianes de m6s to - i de les ciencies ocultes - en

les seves obres no academiques -), amb la cultura judaica (prescindi de l'aspecte

cientific, i es fortifica ell una actitud religiosa, antijudaica, la qual cosa no li

2. Cf., sobre aquest treball, la nota de M. SANCHIS I GUARNER, en aquest mateix

volum d'ER, pags. 195-196.
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impedi d'aplicar alguns procediments exegetico-gramaticals habituals entre els

jueus), i amb la cultura bizantina (menys conegudes aquestes relacions, Arnau

aprenguo un xic de grec ja gran, amb una finalitat complements ria de la

seva cultura ; es val de les seves relacions amb uns monjos del mont Athos

per a difondre el seu ideari a l'Orient bizanti). - L. FARAUDO DE SAINT-G'ER-

MAIN : El texto de los .Mil proverbiss de Ram6n Llull atribuido a Salom6n en

un c6dice valenciano del siglo XIV (I, 551-586), edita el text dels Mil proverbis

de Ramon Mull, segons la versio d'un manuscrit valencia, que tradicionalment

havia estat considerada com una de les moltes versions medievals dels Proverbis

de Salomo ; interessa aquesta segona versio d'un text que fins ara conside-

ravem Iinic, el del codex dominick, de Mallorca ; el ilenguatge del manuscrit

de Mallorca essent mes acurat que el del manuscrit valencia, ]'editor supleix

les diferencies d'aquest amb les dades d'aquell, sempre amb les indicacions

pertinents. - M. DE RIQUER : La leyenda de la Infanta Dona Sancha, hija de

Don Jaime el Conquistador (II, 229-241), estudia, partint de dos fets Ilegendaris

(les campanes que toquen soles i la carta identificadora de la Infanta morta),

que Juan Manuel atribueix a la mort de Sanca, filla del rei Conquistador, la

formacio i la difusio d'aulbdues llegendes, les quals apareixen documentades

en diverses peces literaries romaniques que hom analitza.

Assenyalem, finalment, dos treballs, no classificables en cap dels grups

anteriors, pert que esmentem perque es refereixen a ]a nostra terra i a la nostra

historia cultural : son Algunos problemas arqueol6gicos de la provincia de

Gerona durante el paleolitico y epipaleolitico, de L. PERICOT (II, 149-153), eomen-

taris sobre la situacio crucial d'aquest raco del nord-est de la Peninsula, ja en

epoca prehistbrica, i Actualidad de Luis Vives ante la pcdagogfa moderna,

de F. DE URMENETA (II, 471-4S2), fixacio d'una linia general de les idees de

Vives quant a 1'educaci6, tretes de les seves obres.

Aquestes son, doncs, les aportacions a la miscellania Millas que ens ha

semblat interessant de destacar acs, i que constitueixen nomes una meitat molt

escassa del conjunt d'articles dedicats a l'illustre home de ciencia, a qui, en

aquesta nova ocasio, reiterem la nostra adhesio i gratulacio.

A. M. BADIA i MARGARIT
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