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D'altra banda es fan algunes afirmacions inexactes o discutibles. Perexemple : aixi mateix i ara mateix no tenen igual significat ( pag. 20) ; cat.tambe (no tamben! ) no pot tenir anai el mateix sentit que tanmateix (pag, 24)la teoria que a1o mismo que serait done de meme que traduit en espagnolo esgratuita completament ( pags. 39-40) ; ades no pot voler dir `alors ' (pag. 49)les formes proprio i propio es barregen en el text amb referencia a l'espanvol,quan en aquesta llengua noines la segona es correcta (pans. 76-77) ; no veierncap necesitat d'explicar prov. enaysi per analogia amb enayssd (que) (pag. S7)esp. asi que pot tenir valor temporal 0 consecutiu pero no pot expressar laigualtat, que s'indica amb asi como (pag. S7). Les etimologies llatines sOndonades unes vegades amb desinencia (uNUS, AEQUAJ . IS, ADDENSUM ) i ones altressense (METIPSU, TANTU ) : ens hauriem estimat mes una unificaci6.Ultra aix6 la manca de determinats tipus d'imprenta ha enlletgit tipogra-ficament el Ilibre : quan hom ha posat accents - que no es pas, ni de molt,sempre que ha calgut -, han estat confosos els greus amb els aguts ; no hiha fi , in 11 ; les errades d'imprenta sovintegen, sobretot quan el text s'apartadel frances.
Malgrat les reserves , que produeixen una certa minva en el valor del llibre,l'obra que hem comentat es d'una gran utilitat i amb ella el Sr. hornelisSneyders de Vogel fa honor a la prestigiosa tradici6 romanistica del seu nom.

Jordi 'CARBONELL

FRIEDRICH SCH9RR : La diptongaci6n ibero-romdnica. Madrid, Centro de Es-tudios de Etnologfa Peninsular (CSIC), 1951. 12 pags. (RDTP, VII, 379-390.)
El Prof. Schiirr publica el 1936 un solid treball sobre Umlaut and Diphton-gierung in der Romania (RF, L, 275 as.), que no fou comentat a la nostra terraa causa de la Guerra civil. Suara, 1'il•lustre professor de la Universitat de Fri-burg n'ha publicat un ampli resum amb tot el que ateny les condicions ibero-romaniques de la diftongacid.
E1 tancament parcial causador del diftong pot produir-se per metafonia.L'articulaci6 d'una -1 o -U final, canvia E en i; 6 en d, mentre que en les obertesE i 6, naturalment una mica mes llargues, esdevingue tot d'una la rectificaci6:1$ i P¢; per aixo el resultat de ]a metafonia de t i 6 foren els diftongs ascen-dents 10 i ¢j.
Cal distingir entre la diftongaci6 per metafonia que va produir els diftongsascendents 146 i po , Tunica diftongacid general en la Romania, i la diftongaci6 perallargament (de E, 6 i A), que nomes s'esdevingue a una part, els resultats de laqual foren els diftongs descendents.
Segons es sabut E i 6 es diftongaren en catala davant palatal, corn en provenca],i els 1e + y i pb + y subsegiients es monoftongaren en f i 6. Les altres E i 6,les quals no han diftcngat en catala ni en sil •laba Iliure ni en travada, hanproduit 16 i V6 , en sil•laba Iliure , en frances, tosca, etc., i tant en sil•laba Iliurecom travada en espanyol, romanes, etc.; Scharr interpreta que aquesta diftongacidfou originada per generalitzacions posteriors dels diftongs procedents de metafonia.^Com explicar que els diftongs espan}c ols 1d i v6 en sil•laba lliure i travada,siguin generalitzacions dels diftongs nascuts davant y, si precisament el casteilaes caracteritza per la no diftongaci6 de E i 6 davant y? Schiirr no admet la teoria
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de Menendez Pidal que la y inflexionant o tancant les 0 i ¢ en ¢ i ¢ va impedir

llur diftongacio en castella (Manual, §§ 8 bis; 10, 3; 13, 3), sing que creu que en

el castella primitiu, en 1'epoca visigoda, s'havia product la diftongacio de t i lS

davant y, igual que en tota la Peninsula Iberica.

Durant el periode visigatic, a Toledo i altres regions d'Hispania, aquesta

diftongacio per metafonia venia generalitzant-se per analogia fonetica a totes

les E i 6, igual en sil•laba lliure que travada, encara que no sense vacil •lacions i

reaccions cultistes; amb tot, el castella primitiu, reclds al seu petit reco canta-

brie, no participa de la susdita generalitzacio de j$ i ttd procedents de metafonia.

Despres, el castella monoftonga davant la y i j^ > j^ > ¢ i p¢ > i¢ > ¢, tancant

el segon element sota la influencia del primer, i mentrestant conservava intactes

i ¢ en les altres posicions.

En estendre's cap al sud i 1'cest en el segle ix, el castella es barreja amb

dialectes ruossarabs i lleonesos, en els quals, amb vacil•lacions, diftongaven t

i 6 en sfl•laba lliure o travada, i el castella, tot i mantenint les seves ¢ i monof-

tongades davant y, decidi aquestes vacil•lacions reemplacant les seves i ¢ res-

tants per g¢ (> kA > ue).

He fet un extracte una mica extens d'aquesta teoria del Prof. Schiirr, tan

saviament argumentada, perque potser contribuira a projectar alum nova sobre

1'envitricollat problema del tractanlent de les E i E tdniques en els dialectes Cata-

lans. Maigrat que sigui nomes al vol de la ploma, es diffcil de sostreure's a la

temptacio d'assajar una aplicacid dels esmentats principis del Prof. Schiirr a

aquesta giiestid que es una de les mes enigmatiques de la nostra fonetica histdrica,

La diftongacio de les t i E tdniques en el catala preliterari, negada per alguns,

l'admeten Fabra (RHi, XV, 20) i Fouche (BDC, XIII, 30), peril suposant pro-

cessos evolutius distints dels que suggereix la teoria de Schiirr.

Es conegut el proces de la t davant y en tot el dornini catala: 6 + y > 1^1 >
j > j¢ > iv > i. Per a la 6 en les altres posicions, suposant la susdita generalit-

zacio analdgica dels diftongs creixents per metafonia i una monoftongacio final

sense dislocacio de l'accent, tindrieni : E > . > 1^ > 1$ > $, el qual proces hauria

estat interromput en alguns casos per l'accio de detenninades articulacions conti-

gdes que dificultaven el tancament de les vocals. El singular resultat obert de

la E en el catala oriental, implicaria un primitiu diftong decreixent per allarga-

ment de la $, el qual hauria conduit a lag mixta de 1'etapa intermedia: E > g >

ge > eg > > ^, i aquesta evolucio en el catala occidental nomes arriba a

realitzar-se plenament gracies a la influencia de determinats fonemes veins que

afavoreixen l'obertura de les vocals.

M. S.%xcros i GUA NER.

GYosario hispdnico de numism4tica , por FELIP'E MATEU Y LLOPIS. Barcelona,

,CSIC : Seccion de Estudios Medievales de Barcelona , I9q6 . xvi + 230 S.

+ 26 Abb.

Der Zusatz hispdnico im Titel soil besagen, dass bier in erster Linie die in

Spanien gepragten oder je im ^'mlauf befindlich gewesenen and in spanischen

Urkunden and literarischen Werken vorkonunenden Miinzbezeichnungen

verzeichuet werden. Hierin liegt der besondere Wert des Ruches, denn es

schliesst eine bisher klaffende Lucke, da die auslandischen Repertorien (Schrot-
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