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una questio de detail: en la discussio entorn els conceptes de llengiies avancades

i llengiies primitives, heretats d'una linguistica tipicament etnocentrica i eurocen-

trica, no es fa honor als noms de Boas, Bloomfield i -jo diria sobretot- Sapir, els

quals van oposar-se explicitament a la pervivencia d'aquell prejudici i van reeixir

a esbandir-lo de tot estudi linguistic serios.
Joan A. ARGENTE

ToMns AMOROs: Mallorca 1740-1800. Memories d'un impressor. A cura de CARME
Si m& Universitat de Palma: Seccio de Filologia Catalana. - Publicacions de
1'Abadia de Montserrat, 1983. 151 pags. (<<Biblioteca Marian Aguilo>, 4.)

Tot i que els dietaris i relacions constitueixen un dels generes mes prolifics de
la Mallorca del segle xviii, fins ara no han tingut gaire sort pel que fa a l'estudi
i l'edicio. Nomes per aixo, la publicacio d'un llibre corn aquest ja ha d'esser ben-
vinguda. Carme Simo, excellent coneixedora del tema, que prepara l'inventari i ca-
talogacib de la produccid dietarista mallorquina, hi edita integrament la Relacib
de algunas curiositats escritas, comensant lo any 1740 y prosehint cada any, per a
que el lector tenga present lo que, si olvida la membria, se trbpia en los papers, que
algunas vegadas servex o, per millor dir, es necessari per alguns casos, escrita per
impressor Tomas Amoros i Cerda.
La introduccib aporta noves dades sobre la vida de l'autor, alguns de les

quals resulten forta aclaridores per a la historia de la impremta a Mallorca;' re-
marca 1'interes del genere (<<una de les anelles que enllacen la prosa medieval amb
]a prosa del segle xix>> ); analitza la forma, encaminada a donar la visio que el
dietarista tenia de l'epoca historica que resumeix; analitza tambe la tematica, on
es destaca 1'actitud antilulliana d'Amoros, i on es reflecteixen les discriminacions
patides pels xuetes, els enfrontaments entre vaixells mallorquins i menorquins du-
rant la dominacib britanica de Menorca, les prohibicions dels primers borbons pel
que fa a Hs public del catala, aixf corn moltes altres noticies mes o menys anecdo-
tiques i amb forta referencies a la cronica negra de l'illa; i estudia exhaustiva-
ment la llengua des del punt de vista fonetic, morfologico-sintactic i lexic, la qual
es caracteritza pels seus trets dialectals i per la forta castellanitzacio.

L'edicib del text pren corn a base el manuscrit mes antic, es a dir, el que copia
Bartomeu Pascual el 1862, i es complementa amb l'altre manuscrit existent, copiat
el 1873, que pertangue a Pere d'Alcantara Pena. El full solt que tambe copia Pas-
cual es donat en apendix. La transcripcib, adientment anotada i amb l'aparat critic
corresponent, s'acompanya d'un glossari on es recullen de manera sistematica els
mots i expressions obscurs , i els arcaismes , llatinismes , dialectalismes , vulgarismes
i castellanismes no registrats al Diccionari General de la Llengua Catalana. La inclu-
sib d'un index onomastic fa el volum encara mes aprofitable.

August BOVER I FONT

DAVID J. VIERA: Bibliografis anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis
(1340?-1409?). Presentacio de MARTf DE RIQUER (Premi ex-aequo Ferran Sol-
devila 1979). Barcelona, Fundacib Salvador Vives Casajuana, 1980. 131 pags.

L'estudios David Viera es un dels investigadors moderns que contfnuament pu-

blica articles sobre diversos aspectes de 1'obra de Francesc Eiximenis . Es natural,

1. Veg. CARME SIM6, Tomas Amor6s i la seva <Relaci6 de curiositats escritas comen-
sant lo any 1740>>, <<Randa>>, 9 [ = <<Homenatge a Francesc de B. Moll>>, 11 (1979), 139-
146, especialment la nota 7, pags. 140-141.
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