
RHEINFELDER: ALTFRZ. GRAMM. - KELLER: VOCABULAIRE DE WACE

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

1953-1955. 352 gags.

El romanista de Munic ens dona, amb aquest llibre, una refosa del seu
manual de gramatica francesa antiga, aparegut l'any 1936. Ha mantingut, en
preparar-ne la refosa que ara comentem, la concepcio i fins i tot l'elaboracio
de ]a primera edicio. Com aleshores, tambe ara el llibre apareix reduit a una
primera part, dedicada a la fonetica historica. Esperem que un dia no massa
llunya Rheinfelder coinpletara el seu 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. As molt fitil la presentaci6 esque-
matica de 1'evoluci6 de cada so, emmarcada, i seguida, despres, de les explica-
tions, details, excepcions, exemples, etc. Encara que es limita, aixi ens ho diu
ja el titol, a frances antic, horn hi troba, al costat de cada esquema de les evo-
lucions que tracta, l'esqueina, en caracters mes reduits, de I'evolucio ulterior
corresponent, la qual cosa permet de veure 1'estat antic com 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'indexs assegura la
utilitzacid del Ilibre.

A. M. BADIA i MARGARIT

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

Els linguistes formats a l'escola de W. von Wartburg - a Leipzig, pri-
Inerament ; a Basilea, mes tard - ens han anat oferint diversog vocabularis
francesos, ades de contingut tecnic, ades a base d'un escriptor determinat, on
l'ordre alfabetic dels mots es substitu t 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. Sckominodau sobre el llenguatge psicologic de la segona meitat del se-
gle xvni, de H. Heidel sobre les finances del segle xv, de W. Bartzsch sobre
la vida pliblica en temps de Lluis XI : tots ells vocabularis especialitzats ;
b) els de F. Haschke sobre la correspondencia epistolar de Richelieu, de
H. Kunze sobre elg traductors de ]a Biblia 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
caracteristiques linguistiques dels quals perviuen en part en el dialecte normand
actual, leg d'aquell escriptor, i en el del comtat de Rethel, les d'aquest aplec
documental.'

i. Tots aquests vocabularis han estat publicats dins ]a serie linguistica dels
cLeipziger Romanistische Studienb, dels quals formen respectivament els volums I,
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