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HANS RIIBINFELDER : Altfranzosische Grammatik. Erster Teil : Lautlehre.
Zweite, verbesserte and vermehrte Auflage.Miinchen, Max Hueber Verlag,

1953-1955. 352 gags.

El rotnanista de Munic ens dona, amb aquest llibre, una refosa del seu
manual de gramatica francesa antiga, aparegut 1'any 1936. Ha mantingut, en
preparar-ne la refosa que ara comentem, la concepcio i fins i tot 1'elaboraci6
de la primera edicio. Com aleshores, tambe ara el fibre apareix reduit a una
prilnera part, dedicada a la fonetica histdrica. Esperem que un dia no massa
Ilunya Rllcinfelder cotnpletara el sett manual amb les altres parts de la gra-
matica.

El llibre de Rheinfelder respon a una estructura logica i Clara, seguint la
metodologia tradicional de la fonetica historica. I s molt titil la presentacio esque-
matica de 1'evoluci6 de cada so, emmarcada, i seguida, despres, de les explica-
tions, details, exceptions, exemples, etc. Encara que es limita, aixi ens ho diu
ja el titol, a frances antic, hom hi troba, al costat de cada esquema de les evo-
lucions que tracta, 1'esquema, en caracters mes reduits, de 1'evoluci6 ulterior
corresponent, la qual Cosa permet de veure ]'estat antic corn un moment d'una
corba que no acaba fins al frances modern, i que ajuda a retenir les lleis gra-
maticals del frances antic. Una cinquantena de planes d'fndexs assegura la
utilitzacio del llibre.

A. M. BADIA i 11MARGARIT

IIANS-ERICH KELLER : Etude descriptive sur le vocabulaire de Wace. Berlin,
Akademie-Verlag, 1953. 436 pags. (DA WB : VIRS, VII.)

Els lingiiistes formats a l'escola de W. von Wartburg - a Leipzig, pri-
merament ; a Basilea, mes tard - ens han anat oferint diversos vocabularis
francesos, ades de contingut tecnic, ades a base d',un escriptor determinat, on
l'ordre alfabetic dels mots es substituit per grups i subgrups de conceptes,
que trobem algunes vegades exposats simplement a tall de diccionari descriptiu,
peril que d'altres - mes sovint - son redactatg raonadament, en forma d'estudi.
Recordem : a) els reculls lexics d'A. Kuhn sobre el comers del segle xvi, de
H. Sckommodau sobre el llenguatge psicologic de ]a segona meitat del se-
gle xvIII, de H. Heidel sobre les finances del segle xv, de W. Bartzsch sobre
la vida p6blica en temps de Lluis XI : tots ells vocabularis especialitzats ;
b) els de F. Haschke sobre la correspondencia epistolar de Richelieu, de
H. Kunze sobre els traductors de ]a Btblia Jacques Lefevre d'Etaples i Pierre
Robert Olivetan, de G. Heidel i K. Heilermann sobre els cronistes Philippe de
Commynes i Georges Chastellain, respectivament : dedicat cadascun a un sol
autor ; c) els d'E. Poppe sobre Gilles Picot, senyor de Gouberville i del Mesnil-
au-Val, i de W. Runkewitz sabre el TrQsor des chartes du Comte de Rethel, les
caracterfstiques lingiiistiques dels quals perviuen en part en el dialecte normand
actual, les d'aquell escriptor, i en el del comtat de Rethel, les d'aquest aplec
documental.'

x. Tots aquests vocabularis han estat publicats dins la serie linguistics dels
(Leipziger Romanistische Studienv, dels quals formen respectivament els volums I,
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Darrerament ha vist la hum el vocabulari de Wace, trouvcre anglo-normand

del segle xii , ordenat, cowl els anteriors , d'acord amb les directrius assenyalades

per Saussure i Bally i rues enca per Wartburg i Hallig. Hans-Erich Keller hi

reuneix el vast tresor lexic de Wace - t source riche de vie et de substance,

de renseigncments de tout genre et du plus grand interet . -, en tres grans

apartats dedicats a l'univers i la natura ( pags. 29-155 ), a ]'home creador , ( i56-&)

i a ]''home en relaci6 amb l'univers (287-374). Dins la primera part trobem

agrupats succcssivament , en diversos capitols, els plots que es refereixen a

l'espai celeste , a la terra, a la vida organica ( les plantes , els animals , ]' home

com a part integrant de la natura ) ; dins la segona : les societats i els grups

humans, la fam]lia i el parentiu , el Ilinatge i 1'extracci6 ( amb la situaci6 social

i els rangs i titols ), la vida social , la monarquia i la cort, ]a vida cavalleresca,

1'administraci6 i els imposts, els qualificatius per a dignataris i funcionaris, la

vida religiosa, la vida juridica, la propietat, ]'habitaci6 , els oficig i les profes

sions burgeses , les comunicacions i els transports , la moral, les conveniencies,

les relacions dell homes entre ells, la presa de posici6 dels individus i de les

comunitats ; dins la tercera : l'existencia , ] es propietats de la materia , la rela-

tivitat, 1'ordre , la quantitat , l'espai i ] a posici6 dins 1'espai, el temps, la causa-

litat , el moviment , el canvi. Per, a comprendre la importancia d'algun d'aquests

capitols , que soviet apareixen dividits i subdividits repetidament , en grups

diversos , basta d'observar que el dedicat a la vida organica ( I, 3) abrasa cent

vint-i-una pagines, mentre que el de la vida religiosa ( II, 9) i el de les relacions

dels homes entre ells (II , 17) n'abracen divuit cadascun , i d'altres, com el

de l'espai celeste ( I, I) i el de les societats i els grups humans ( II, 1), n'abra-

cen poc mes d'una.

La principal dificultat amb que I'autor ha hagut de lluitar en I'acompliment

de la scva tasca ha residit seas dubte en el destriament dels diversos sentits

que cada mot pot contenir i en la classificaci6 d'aquells d'una inanera justa i

precisa. En aquest aspecte, els resultats de H.-E . Keller semblen en ge-

neral convincents , be que alguna vegada puguem pensar si no hauria estat

fitil, per tal d'evitar confusions , d'extremar la precisi6 de leg definicions , sabre-

tot per als mots o girs que apareixen en Wace amb una significaci6 secundaria

o figurada , com per exemple venir avant 'commencer a dire qch .' ( pag. 81),

texte 'livre des Evangiles ' ( 186), arami ' tres vif' ( 272), raenyon ' possibilite d'e-

chapper ' ( 282), etc.
Keller ha despullat les obres de Wace partint de les edicions d'A. E. Fran-

cis (La vie sainte Marguerite ), de W. R . Ashford (La conception notre Dame),

d'E. Ri5nsjo ( La vie saint Nicholas ), d'I. Arnold ( Le roman de Brut) i de

H. Anderson (Le roman de Rou et des ducs de Normardie ), peril ha tingut

tambe presents - i I'aparat a peu de pagina testimonia amb quin profit -

les recensions ales importants que destacats estudiosos - G. Paris, H. Suchier,

W. Forster , M. Roques, W. Suchier , H. Nicol , B. Malmberg , C. Fahlin -

ban dedicat a algunes d'aquestes edicions . t s interessant d'assenyalar , encara,

II, XV i XVII ; VII, XI, VIII i XIX ; XII i XVI. Cf. les meves recensions de les

obres de Kuhn, Sckonlmodau, Haschke i Heidel, AOR, V (1932), 325-327, i VII

(1934), 261-264. Podem afegir, encara, a aquesta Ilista, el vocabulari del Decameronc

estudiat per TONI RFINHARD, el qual en publica el 1931 la part referent a ]'home

(vegeu-ne la recensi6 d'A. M. BADIA I MARG.ARIT en el present volum d'ER,

pagS. 191-192).
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les repetides confrontacions que 1'autor fa, per a bon nombre de mots, amb els
diccionaris essencials de La Curne, Godefroy, Du Cange, Littre, Hatzfeld-
Darmesteter, etc.

L'inventari lexicografic de Wace va precedit d'una introduccio (pags. 9-28)
en la qual Keller, ultra explicar i justificar el seu metode de treball, examina

el problema que plantegen les diferents parts del Roman de Rou. A la fi d'a-
questes pagines proemials, l'autor assaja, amb encert, de caracteritzar. breument

la llengua del poeta estudiat : .Abstraction faite de 1'impression (fausse du
reste) de naivete que nous donne toujourg 1'ancien frangais, Wace fait preuve
de force, de precision, de quelque chose de soutenu et de net. Il est etonnant
de voir a quel degre sa langue est une langue de transition dans les formes,
ce qui n'empCche nullement l'auteur de s'exprimer avec fermete. La richesse
on la pauvrete deg mots dont disposent les differents chapitres montre bien

a quel point le moyen age etait peu intellectuel, mais aussi combien it etait
vivant et actif. Tout ce qui est acte, geste, cri est abondamment represents.
La qualite de Normand de Wace prete aussi a des constatations captivantes.
On sent la tout un courant d'echanges intellectuelg entre les savants et les
littorateurs de 1'epoque.s

En els sis apendixs que segueixen el vocabulari de Wace , als quals l 'autor,
prudent, reconeix un caracter provisori, peril la gran utilitat dels quals ss
evident a tothom, son anotats : a) mots i expressions que nomes es troben
en Wace, b) mots i expressions que es troben per primera vegada en Wace,
c) mots i expressions l'accepcio indicada dels quals es troba unicament en
Wace, d) mots i expressions 1'accepci6 indicada dels quals es troba per primera
vegada en Wace, e) mots i expressions l'us indicat dels quals es troba unica-
ment en Wace, i f) mots i expressions l'us indicat del' quals es troba per
primera vegada en Wace. A la bibliografia posada a continuacio son registrades
les diverses edicions de les obres de Wace i elg diccionaris i altres obres
- mss d'un centenar - consultats per l'autor.

El llibre es clou amb un index alfabetic, dresat per Alfred Thierbach, que
permet de trobar rapidament els mots inventariats en aquest dens vocabulari.

En resum : un treball excellent, que no solament els linguistes ans els
estudiosos tots de 1'Edat mitjana francesa - i tambe els de la dels altres
paisos romanics - consultaran sempre amb profit.

R. ARAMON i SERRA

S. ULLMANN : Precis de semantique francaise. Berne, Editorial A. Francke, S. A.,

1952. 334 pags. ( BR, Series prima, IX.)

Segons ens diu el mateix autor, aquest llibre es una aplicacio concreta de
les idees generals exposades en la seva obra Principles of Semantics. L'aparicio
d'una obra dedicada a l'estudi sistematic d'una llengua romanica des del punt
de vista semantic constitueix un esdeveniment que cal subratllar. Horn no pot
menys que pensar en la conveniencia de fer estudis semblants en les nostres
llengiies peninsulars.

Sota el titol Orientation genlrrale 1'autor ens recorda alguns dels principis
essencials de la seva concepcio de la semantica. Aquest primer capitol consta
de dues parts : Notions fondamentales i Semantique et linguistique . De primer,
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