
per matisar un xic aquesta afirmació.41 – Montserrat Barri Masats («“Carrota” i “carlota”: dos gal·li-
cismes del català», p. 587-599) analitza les causes de la introducció d’aquests estrangerismes. Puc
afegir que fins els anys 50 jo no vaig conèixer l’existència de carlota a Castelló de la Plana, on sem-
pre havia dit i sentit dir safanòria. Avui es fa la distinció que assenyala bé l’autora: les safanòries
es donen als porcs i les carlotes són les que es destinen al consum humà.42 És clar que molts ens
resistim a fer nostra aquesta distinció que no jutgem massa útil. – Miquel Duran i Ordinyana
(«Gerrets i xucles: els noms dels peixos de la família centracanthidae», p. 601-637) desembolica el
caos terminològic que hi ha en la ictionímia dels centracàntids i estudia detingudament els noms
del gerret fabioler, del gerret ver, de la xucla blanca i de la xucla vera, esclareix sinonímies i pro-
posa explicacions etimològiques noves per gerret i xucla;43 també té en compte el castellà caramel,
que Coromines el voldria manllevat d’un inexistent mot portuguès.44 – Pere Vallribera i Carles Rie-
ra («A propòsit de l’etimologia d’un terme del llenguatge científic: pultaci –àcia», p. 639-646) ex-
pliquen satisfactòriament que pultaci no té res a veure, com s’ha cregut, amb polpa, ans bé amb el
llatí PULTES ‘farinetes’; addueixen bona documentació antiga. – Xavier Favà i Agud, «Del montònico
napolità al montona balear. Etimologia i variació d’un nom de vi català», p. 647-662) a partir d’un
magnífic coneixement de la terminologia ampelonímica, Favà demostra convincentment la pro-
cedència italiana del vi montònec de Catalunya i del montona de les Illes; en fa una exposició exem-
plar de les moltes variants catalanes i refusa les superficials propostes dels diccionaris etimològics
catalans i italians que voldrien partir d’un derivat romànic del radical MONT- ‘muntanya’. – Míkel de
Epalza, «Sa Ràpita de Campos, a Mallorca, topònim araboislàmic i document històric», p. 663-679)
tanca brillantment les contribucions d’aquesta miscel·lània fent una excursió sobre el topònim Ràpi-
ta, que trobem al poble del nostre homenatjat i a molts altres indrets de les terres de parla catalana, i
es deté a considerar les característiques de Sa Ràpita de Mallorca i les possibilitats en el pla arque-
ològic i dels aqüífers que podria tenir l’existència del topònim de Campos.

GERMÀ COLÓN I DOMÈNECH

Institut d’Estudis Catalans
i Universitat de Basilea

SOLÀ, Joan (ed.) (1999): L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge. Amb la col·la-
boració de Narcís Garolera, Ernest Rusinés, Antoni Tobella. Sabadell: Fundació Caixa de
Sabadell, 313 p.

Joan Coromines, si no m’erro, ha estat l’únic dels més grans romanistes dels nostres temps a
qui no ha estat mai oferta una miscel·lània d’estudis d’homenatge, tot i els seus llargs i fecunds no-
ranta-dos anys de vida consagrats amb quasi absoluta exclusivitat a la lingüística. D’altres col·le-
gues seus, n’han rebut més d’una, i amb menys anys. Ell, cap. Per què?

Alguns han pogut assegurar que és comprensible, perquè les miscel·lànies d’homenatge dedi-
cades als savis investigadors solen ser promogudes i preparades pels seus col·legues i alumnes
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41. P. ex. les Actes del Congrés de Lingüística i Filologia Romànica de Mallorca, Palma, 1982, I, p. 68-69.
42. Val a dir que no era corrent que es mengessin les safanòries. Encara recordo com el 1957 una dona de

Castelló exclamà: «Pobre xiquet, safanòria!» en veure que una mare donava aquest aliment al seu fillet.
43. Sap greu que en un treball tan ben fet com aquest hagi de dissentir de les propostes etimològiques. Me

n’ocupo en un article d’aquest mateix número d’ER.
44. Ultra la documentació mallorquina de gerret del DCVB, tenim gerret al Llibre del Mostassaf d’Eivis-

sa, ed. A. Soberanas, Madrid, 1977, fol. XVrº, ratlla 1; vegeu encara el capítol «De smaride pisce» d’Amatus
Lusitanus, In Dioscoridis de medica materia, ed. d’Estrasburg, 1554, p. 189); tingueu en compte el que en diuen
el DEI de Battisti-Alessio (s. v. gèrro) i el FEW, IV, p. 123.



agraïts i admirats pel seu mestratge. I Coromines potser no va saber atreure’s el reconeixement es-
pontani i afectuós dels seus col·legues a causa del seu caràcter. D’altres afirmen que alguns intents
de preparar-li en els darrers anys alguna miscel·lània foren refusats i avortats pel mestre, que no en-
caixava de gust actes honorífics adreçats a la seva persona. Fins i tot sembla provat que el senzill
volum laudatori que li van preparar l’Ajuntament de Pineda de Mar i Curial Edicions Catalanes en
ocasió dels seus noranta anys li va desplaure.

Potser sí que Coromines era veritablement al·lèrgic a tota mena d’honor i homenatge. No val
gaire la pena d’escatir-ho. El que no es pot discutir, però, és que la seva vida i la seva obra immen-
sa de filòleg romanista, màximament apassionat per la seva llengua catalana, mereixia i mereix tota
mena de reconeixement.

Pocs dies després de la mort de Joan Coromines, la Fundació Caixa de Sabadell, l’Ajuntament
de Sabadell i la Universitat de Barcelona van demanar al professor Joan Solà la preparació d’algun
homenatge a la memòria del gran filòleg desaparegut. Joan Solà va tenir el gran encert de preparar
i organitzar un cicle de conferències sobre els diversos i variats aspectes en què s’ha manifestat tota
l’obra científica de Coromines.

Els professors invitats a prendre part en aquest homenatge, més que oferir treballs d’investiga-
ció personal, com se sol fer en miscel·lànies per a ocasions semblants, havien d’aprofundir amb la
més rigorosa objectivitat en tota l’obra de Coromines. Havien de procurar sintetitzar i donar a
conèixer amb la concisió més rica les diverses aportacions que el gran mestre ha fet a la filologia
romànica i sobretot catalana.

Les catorze conferències d’aquest cicle, més dos altres estudis que no es pogueren presentar al
cicle, constitueixen aquest llibre, enriquit amb unes notes biogràfiques i una bibliografia exhausti-
ves del gran filòleg.

Cal donar l’índex d’aquesta obra:

Paraules d’obertura. Presentació. Alberto Várvaro: Joan Coromines y la lingüística románica.
– José Manuel Blecua y Gloria Clavería: La lexicografía castellana, antes y después de Coromi-
nes. Lluís Bonada: Les idees literàries en l’obra de Joan Coromines. Francisco Villar: Joan Coro-
mines y los substratos prerromanos de la península Ibérica. Federico Corriente: Las etimologías
árabes en la obra de Joan Coromines. Joan Soler: Repercussió de l’obra de Joan Coromines en la
llengua catalana actual. Josep Moran: La gramàtica històrica catalana en l’obra de Joan Coro-
mines. Carmen Barceló: El mozárabe en la obra de Joan Coromines. Alberto Blecua: Joan Coro-
mines, editor del Libro del buen amor. Xavier Renedo: Joan Coromines, editor de textos catalans
i occitans. Joan Veny: Joan Coromines i la dialectologia catalana. Ernest Rusinés: Crítica inter-
nacional de l’obra de Joan Coromines. Jürgen Untermann: Joan Coromines y la onomástica de la
Hispania antigua. Joan Solà: L’obra de Joan Coromines. María Teresa Echenique: La lengua vas-
ca en la obra de Joan Coromines. María do Carmo Henríquez: As fontes galego-portuguesas no
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Joan Pujadas i Marquès: Notes biogràfiques
de Joan Coromines. Josep Ferrer i Costa: Bibliografia de Joan Coromines. Joan Ferrer: Materials
de Joan Coromines pendents d’edició, i propostes d’estudi. José Antonio Pascual: Joan Coromi-
nes. La dulce fuerza de su mirada. Paraules de clausura. Notícia dels autors. Índex de noms de per-
sona i de matèries.

El lector sabrà fer-se ben bé càrrec, amb els títols, del contingut i l’abast de cada estudi. Es fa-
ria massa llarg de fer-ne un resum crític de cada un. Però val la pena de fer-hi algunes remarques.
Tots els estudis han estat elaborats amb gran competència per cada autor. I això no és cap tòpic fà-
cil i còmode, perquè les firmes soles ja es porten l’aval. Però, a més, tot i haver estat redactats amb
un gran respecte i una sincera simpatia per l’homenatjat, no han plangut el rigor crític més objectiu
en la valoració de la seva obra, sobretot la d’alguns àmbits de la seva dedicació, com són el del
substrat preromà, les etimologies àrabs i els mossarabismes.
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Una obra tan ingent i complexa com la de Joan Coromines difícilment pot ser abraçada i expo-
sada amb gaire satisfactòria exhaustivitat. Sempre quedaran aspectes per a ser més aprofundits i
més ben interpretats i valorats, com ja suggereix un dels treballs que complementen el recull de
conferències que integren el llibre. Però el professor Joan Solà, ànima i coordinador d’aquest cicle
d’estudi i homenatge, amb els col·laboradors que va saber triar-se, poden sentir-se ben orgullosos i
satisfets d’haver assolit el que, ara per ara, podem considerar el millor, més complet, més crític va-
demècum sobre la figura i l’obra de Joan Coromines.

JORDI BRUGUERA

Barcelona

A. V. (1998): Pa Proû. Giochi infantili in area francoprovenzale. BERETTA, N. / TELMON, T
(ed.). Torino: CEP Edizioni.

L’opera è il frutto di una ricerca promossa dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Let-
terature Moderne e Comparate dell’Università di Torino, dal Consorzio Estero Piemonte, che si è
fatto carico di proporla alla Commissione Europea, con la collaborazione dell’Assessorato alla cul-
tura della Regione Piemonte, il suo omologo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, l’Uni-
versità di Grenoble, la Società Cinematografica “I cammelli di Torino”, oltre a numerose istituzio-
ni locali, associazioni culturali e organismi scolastici.

L’oggetto della ricerca è rappresentato dai giochi popolari nell’area che linguisticamente si ca-
ratterizza come francoprovenzale: nel settore politicamente italiano il territorio che va dalla Valle
d’Aosta a nord fino alla Valle di Susa e del Sangone a sud; in Francia il territorio che comprende
Savoia, Alta Savoia, Lionese, Forez e, in Svizzera, i Cantoni romandi.

I risultati della ricerca sono presentati in un film documentario che privilegia i giochi primave-
rili degli adulti e da un volume dedicato in particolare ai giochi infantili.

Il film, girato con la regia di Daniele Segre a Six-Fer à Cheval (Alta Savoia), ad Arpouylles e
a Brissogne (Valle d’Aosta), a Mattie e a Meana (Val di Susa) nel 1997, è un documentario in tre
versioni sottotitolate rispettivamente in italiano, francese e patois, in cui sono girate scene relative
ai giochi del fiolet praticato in Valle d’Aosta, del cornichon praticato in Alta Savoia e del fèr prati-
cato in Valle di Susa.

I giochi sono accomunati dalla presenza di strumenti costruiti con il materiale più usato dalle
comunità contadine, il legno, e dal periodo del loro svolgimento, allo scioglimento della neve.

La prima parte del volume è dedicata ad un saggio di cartografia sul gioco infantile a cura di
Sabina Canobbio il cui scopo è quello di mostrare convergenze e variazioni linguistiche di alcuni
giochi e rispettive denominazioni nell’area francoprovenzale.

Segue la sceneggiatura del film nelle tre versioni originali: un documento molto interessante
dal punto di vista sociolinguistico, da cui emerge il pluriliguismo dei parlanti e l’uso del tutto libe-
ro, apparentemente casuale, del repertorio a loro disposizione.

La parte centrale del libro, intitolata “Giocario” a cura di N. Beretta, I. Cunéaz, S. Favre, A.
Rostagno, T. Telmon e P. Tirone, consiste in numerose schede di giochi infantili, ottenute attraver-
so un’inchiesta promossa per l’occasione presso le direzioni didattiche dell’area francoprovenzale
cisalpina.

La struttura delle schede è rigida e articolata in: numero dei partecipanti, età, tipo di gioco, luo-
go, tempo e regole di svolgimento e finalità del gioco. Le schede sono inoltre corredate da un ap-
parato di etnotesti in patois e in italiano (spesso infatti non si tratta di vere e proprie traduzioni in
quanto prodotti in modo autonomo in coda ai testi forniti in patois) e da illustrazioni prodotte dalle
scolaresche.
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