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convenient, d'historiar l'activitat historiografica desenvolupada al llarg dels
segles dins del nostre ambit cultural.

M. COLL i ALENTORN

.Revtce des Langues Romanes., Tome LXIX [1940-1947]. Montpellier, Faeult6
des Lettres de l'Universit6, 1945-1947. 400 pags.

Interrompuda 1'any 1939, a causa de la guerra, la publicacib d'aquesta vella
i prestigiosa revista que compta en el seu historiai amb tants serveis magnifies
prestats a l'estudi de les llengues i les literatures romaniques, horn ha reeixit,
en 1945, a fer-la apareixer de nou. Els tres fascicles publicats en 1945, en 1946
i en 1947 (el primer corresponent als anys 1440-1945), en constitueixen el seixanta-
nov6 volum.

Una noticia preliminar (pags. 5-6) ens posa al corrent dels canvis esdevin-
guts en la revista aquests ultims temps. Fundada per la Soci6t6 des Langues
Romanes i publicada durant molts anys a cura d'ella, apareixia darrerament sota
la personal responsabilitat del Prof. Maurice Grammont. En Esser represa, amb
aquest volum, la seva publicacib, se n'ha fet carrec la Facultat de Lletres de la
Universitat montpellerina, la qual ha designat el mateix Sr. Grammont corn
a Director - el qual, perb, mart el 17 d'octubre de 1946, a penes ha pogut pre-
parar la nova etapa de la revista: -, el ,Prof. Jean Bourciez, de la Universitat de
Montpeller, corn a Secretari general, i el Sr. Enric Guiter, encarregat de curs
a la mateixa Universitat, corn a Secretari adjunt.

El volum s'obre amb les Tables g6nerales des volumes LX' a LXVIII de
la .Revue des Langues Romaness (192o-1939), dregades pel Sr. ENRIC GQIT$R
i les Srtes. PAm. 'n$ DRL$NNE i ARMANDE CAMO (gags. 7.65). Concebut i esta-
blert sobre el mateix pla amb que el Sr. P. Hogberg realitza el dels primers sei-
xanta volums de la revista, aquest index esta dividit en tres parts : la primera
cont6 una taula alfab6tica d'autors, editors i anbnims, amb indicaci6 dels articles
originals i les recensions ; la segona, una taula d'articles bibliografics i recen-
sions critiques, posada per ordre alfabetic dels autors ressenyats ; la tercera, una
taula de matcries dels articles originals. L'escrupolositat i exactitud amb que
han estat elaborats aquests indexs i la doble entrada sota la qual se'ns hi ofe-
reixen tots els estudis i les recensions, els fan d'una gran utilitat. Seria de
desitjar, nom6s, que, semblantment al que s'ha fet amb la .Romaniap i la
.Zeitschrift ftir Romanische iPhilologieD, algii, completant aquestes Tables,
s'emprengu6s la tasca d'inventariar tots els mots estudiats en els diversos volume
de la RLR, amb la qual cosa podrien Esser aprofitats mds facilment els abundo-
sos i interessants materials linguistics aplegats en aquesta revista.

Dos articles necrologies posen una nota de dol en la joia del volum de la
represa : en un d'ells, sota les inicials de la revista - indubtablement redactat
pel seu actual director, Sr. JEAN BOURCIEZ- ens 6s recordada breument la vida
i l'obra del gran fonetista montpellerf que durant llargs anys fou l"Anima
d'aquesta publicaciG i que amb una major constancia ompll les seves pagines :
Maurice Grammont, (page. 2557t-263) ; en un altre - Edouard Bourciez , pel Sr.

i. Sicl Cal corregir aquesta xifra en LXI ; el volnm LX havia estat ja buidat
en les taules aparegudes l'any 1926 (RLR, LXIV).
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GORGES MILLARDI:T (gags. 309-315) -, trobem exposats els fets mes importants

de la vida academica de l'illustre d'ialectoleg de Bordeus.

El Sr. ENRIC GUITER, en el seu Etude sur la sonorisation du K initial Bans

les langues romanes (pkgs. 66-79), examina els doble6, d'origen dialectal, que

algunes llengues romaniques presenten, a base de la conservaci6 de la K inicial,

d'una banda, i de la seva sonoritzaci6, de 1'altra (ex. : fr. courge i gourde <cu-
CURBITA, occ. cabiron igaburion< CAPRION$, cat. sorb i gorb <CORVu, etc.), i les

alternances consonantiques del mateix tipus que hom pot observar en llengues

romaniques diferents (ex.: fr. chamois i cast. gamo < prellat. KAM, fr. caille

i cat. guatlla < francic QUACCOLA, fr. cravate i port. gravata < CROA'rA, etc.).

Aquest proses de sonoritzaci6 no resta limitat Iinicament a les velars, be que

aquestes siguin les que el presenten amb mes fregiiencia (cf. cast. - port. trapo

i fr. - occ. - cat. drag < prellat. *TRAPPU). L'autor es proposa de determinar :
a) la natura del substrat etnic la influencia del qual ha pogut provocar aquesta

mutaci6 ; b) la zona del domini romcnic on aquesta influencia s'ha fet sentir.

La distribuci6 geografica del fenomen estudiat i el fet de la sonoritzacio de les
explosives sordes inicials del base, menen el Sr. Guiter a atribuir aquests canvis

a algun dels elements constitutius del poble base. Remarca les coincidencies

lingufstiques d'aquest amb Sardenya, no cols en la indicada sonoritzaci6, sin6

encara en la perdua de la r inicial (tret coma tambe al gasc6 i al castella) i en

la no fricaci6 de les oclusives velars seguides de vocal anterior. Quant a la

intensitat del canvi, el Sr. Guiter constata, per a les llengues literaries, els se-
gilents percentatges de mantenimelit de les sordes : frances i romanes, Ioo ;
occita, 6o; italic, 55 ; catala, 22 ; castella, 16; portugues, 13. Anota aixi

inateix que el canvi sembla afavorit pel fet d'anar la k seguida d'una a, i que

els mots d'origen crab Homes hall sofert la mutaci6 en les tres llengues de la
Peninsula Iberica. L'extensi6 geografica del fenomen, fixada a base d'elements

fornits principalment pels atlas en els dominis linguistics que en posseeixen

(Franca, Italia i Catalunya), ha estat graficament plasmada en un mapa per

ulitja d'algunes isoglosses (cattu-gattu, crapaua-grepau, cage-gabi, creche-grcpi,

Cresson-greixes, corvu-gorvu). El resultat ha estat de constatar lines zones de

lorta sonoritzaci6 als Pirineus centro-orientals i la vall alta del Garona, a Sar-
denya (exceptuant la zona del dialecte gallures) i a 1'antiga Sabina (Italia cen-

tral) amb dos petits illots mes al nord, i tambe unes altres zones de sonoritzacio
ales extenses, que son precisades, per als mots on la k es seguida d'una r.
L'autor relaciona tots aquests fets amb els diferents substrats, i apunta la idea

que les diverses invasions d'ibers, celtes, italics i etruses poden haver reduit

o fragmentat una vella poblaci6 lftica que hauria sonoritzat les sordes inicials.

Les teories exposades pel Sr. Guiter en aquestes pagines, que, be que manifes-

tades amb circumspecci6, no deixaria de qualificar d'arriscades, es compliquen

encara mes amb el problema dels noms de la cama (fr. jambe), que ell mateix
planteja i que intenta de resoldre a base de dues hipotesis. En un complement
d'aquest article, titulat A propos de la sonorisation du K inicial daps les lingues
romane. (pags. 169-171), el Sr. Guiter reporta i comenta unes notes del Prof.
Louis Roussel (en les quals aquest d6na compte d'un cas de sonoritzaci6 de sorda
inicial en grec antic i modern i del fet de fonetim sintaetica amb que intenta

(I'expliear-lo) i tin fragment del Manual de fonetica romanica... del Sr. Tache Pa-

pahagi.

Entrant en el terreny de la lexicografia, hem d'anotar 1'estudi del Sr. CI1AR-

LBS CAMPROux que dun per nom Un prefixe meconnu: bar (pags, 271 -297), en el
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qual es comunicada l'existencia d'un adjectiu occita desconegut bar, fem. barQ,

viu avui encara en els parlays del Gavalda, usat principalment en el 6entit moral

de °gener6s', perb tambe, be que mes rarament, en el material d' abundant,

que produeix molt, ric en...', que l'autor relaciona amb la partfcula inseparable

bqr, indicadora d'exces, citada per Mistral en el seu Tresor dou Felibrige, com

a derivada de la preposici6 llatina PER. El Sr. Camproux creu que bar, prefix que

les llengiies romaniques posseien per a indicar l'abundancia, improductiu ja abans

de finir l'Edat Mitjana, es una vella rel estesa per diverso6 pobles en epoca pre-

llatina ;' amb ella vol explicar una serie de mots occitans (en Ilur major partida

recollits per Mistral, les etimologics del qual, que ell rectifica, qualifica d'obscu-

res o manifestament fantasistes) i tambe d'altres llengues romaniques. Els mots

occitans que l'autor considera formats en composici6 amb el prefix bar, son els

segiients : baragogno; barbela; barbou$ina; bardumba; bargagno; barguigua;

bargalie; barlac; barlias; barmtt; baroumado; baroustarie; barranca; barrasc;

barrassego; barrula, barroula, barrouLLa, barrounla; bartourino; barufQ; barus-

cla; barusco; barandello; barandet; barantolo; barbaia, barbalha, bambaia, bant-

balha; se barboucha, barbochi; barlico-barloco, barlingo-barlango, baringo-ba-
rango; barreja, barreia, barria, barrea. El Sr. Camproux recull tambe alguns

mots d'altres Ilcngiies romaniques on creu veure el prefix bar. Per 1'italia

anota : barabuffa; barbaglio; barbugliare; a bardosso; barlume; baruffa; ber-
nocchio. Per l'espanyol : barbulla, barbullar; barredera; barrumbada; barraao-
near; barzoque; barrueco; berrocal. Pel portugues : barroca. Pel romanes :
bnrfeala. 1'el frances, que presenta correspondencia en occita i alguna vegada
en altres llengues romaniques : oce. barat, barato, barata, fr. baraterie, baratte,

esp. barata, it. barattare, baratto; fr. barbouiller, oce. barbouia, barboulh_a,
it. barbugliare, esp. barbullar (occ. bourbouia, bourboulha, fr. bourbouiller tin-
drien un altre origen, be que mes endavant es confonguessin en part semantica-

ment amb aquells) ; fr. barbQter, bourbeter, occ. barbata, barbouta, bourbouta;

fr. berlue, occ. barlugo; fr. breloque, occ. barloco, berloco; fr. barguigner (fr. ant.
bargaignier), occ. barguigna, bargagna; fr. barioler, occ. bartoula, baric.Quja,
bericoula; fr. barbouquct. He volgut sitar en detall tots els mots estudiats pel
Sr. Camproux per tal que hom pugui fer-se ben be carrec de 1'extensi6 que
l'autor ha donat al seu estudi i de la diversa valor que els seus raonaments
presenten. ^En alguns dels mots occitans adduits, com barbela 'palpiter demo-
tion, panteler de convoitise', o be barbousina 'fourmiller, picoter entre cuir et
chair', o encara barlaca changer en lac, transformer en lac, plonger dans l'eau,
tremper', la composici6 bar+ bela Iregarder complaisamment, admirer, convoi-
ter, desirer', bar+ bousina ' picoter, elancer en parlant d'un abces, fourmiller par
1'effet du froid', bar+laca 'former un lac, croupir, etre stagnant', podria arri-
bar a esser aoceptada. En molts d'altres, perb, la maxima cautela s'imposa.
Encara que 1'autor ens indiqui que cen general les rr se simplifient en r sauf en
certaines regions du Languedoc, du Limousin et de la Gascogne,, fet que podria
resoldre per exemple les dificultats bar+ramado> baroumado, har+roust > ba-
roustarie, bar+rusco > barusao, bar+rioula > barioula, aixb no es admissible
per al catala ni per al castell3 en barata, on el compost bar+rat hauria donat
barrat. Les dificultats que presenta el pas bar+ rigare > cat. barrejar no poden
esser explicades a base d'un manlleu als dialectes occitans del nord (malgrat la

z. En una nota afegida a darrera hora suposa que es tracta de la base preindo-
europea bar - bara - barra, que hom troba en el gal. barro 'sommet'.
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denominaci6 de llemosina que ha estat donada algun cop a la llengua dels cata-

lans, fet que el Sr. Camproux recorda, la influencia llemosina damunt del catala

es gairebie nulla). Al costat de Pit. barlume cal recordar 1'existencia del cat. bes-

llum, .claror que deixa passar un cos translticidh (Fabra), Alum reflectida, lluni

incerta o atenuada per la distancia...' (Alcover-Moll), que postula una base eti-

ntoldgica distinta de la proposada aquf. El cast. barredera es indubtablement

un postverbal de barren lesc'ombrar'. El Sr. Camproux ens diu que les seves

recerques han estat un pot rapides i que un estudi mes aprofundit i mes extens

dialectalment li podria perrnetre de precisar i ampliar la repartici6 geografica

(Paquest fet per tot el domini romanic. Malgrat el meu escepticisme, benvin-

guda sera tota nova aportaci6 sobre aquest terra.

I,'artiele Deux gallicismes surprenants dans un texte de Cahors de 1468,

del Sr. JEAN StGUY (pans. 147-156), fa referencia : a) al mot poas ( pw>s), que

l'autor considera corn un manlleu, de caracter individual, al frances pois, moti-

vat per l'homonfmia resultant, en occita, de 1'evoluci6 normal de risu > pes

i P1;NSU > pes; b) al mot yoga, entes foneticatuent coil a igia, que provindria

(le iuwia o iwiya • fens. de jui 'jueu'. Les raons segons les quals, a judici del

Sr. Seguy, horn hauria estat induit a Pius d'aquests dos termes, no son sdlides

ni absolutament convinceuts. Els conflictes linguistics plantejats a causa d'al-

guna homonimia acostumen preferentment a resoldre's dins de la mateixa llen-

gua ; la justificacio, en aquest cas, de l'tis del mot frances no queda prou clara.

Respecte a la designaci6 autoctona del jueu, be que l'autor indiqui que no ha

estat forta, en terres occitanes, mes que ally on radicava una colonia jueva per-

manent, es fa dificil de creure que un mot tan viu en la boca del clergat catdlic

hagues d'esser precisament en els sermons en llengua vulgar -en el segle xv! -

que inicies el seu cami d'afrancesament.

En unes notes morfologico-sintaetiques -Le subjonctif synthetique en ca-

talan (gags. 157-168) - el Sr. ENRIc GUITER examina successivament el valor

significatiu del mode subjuntiu, les formes i its del subjuntiu Ilati, els avatars

de la fase romanica primitiva, 1'evoluci6 de les desinencies i dels radicals del

subjuntiu, el subjuntiu catala i el seu As. Clou l'article un apunt sabre un cas

curi6s de derivaci6 a partir d'una forma subjuntiva (el verb hajar °donar, tier a

mans', creat sobre haja < IIABEAM, entes no ja coin una forma de desig, sing corn

una ordre). Redactat amb la finor habitual en el seu autor, aquest estudi es

ressent potser un xic de la limitaci6 de les fonts documentals utilitzades - re-

duides per a la llengua antiga als coneguts reculls d'Alart i de Calmette- i de

la manca d'atenci6 envers els textos dels segles xvii i xviii, que poden explicar

la reducci6 moderna, i sobretot envers la diversa varietat dialectal que hauria

estat facil de posar a contribucib utilitzant el treball La flexi6 verbal en els dia-

lectes catalans, d'A. M. Alcover i F. de B. Moll, AOR, 11 (1929), 73-184 ; III

(193o0, 73-168 ; IV (1931), 4-104 ; V (1932), 9-72. Aquest oblit dels dialectes porta

el Sr. Guiter a donar coin a forma tinica actual del present de subjuntiu ]a termi-

nada en -i, essent aixf que els escriptors valencians acostumen a usar encara en

]es seves obres literaries, preferint-les a la forma mes estesa del catala central,

les terminations -e (primera conjugaci6) i -a (altres conjugacions). Quant a

l'imperfet de subjuntiu, cal no oblidar tampoc l'tis que alguns escriptors mallor-

quins fan encara de les formes en -as de la primera conjugaci6, i sobretot 1'exis-

tencia a Valencia, amb manifestations literaries, de l'imperfet en -ara, -era (cf. en

la llengua literaria comuna les formes f6ra, etc., del verb Isser , amb valor de

conditional).
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Sota la rl brica Faits de Syntaxe, el Sr. J. BouRCiEZ estudia, en una nota
titulada Italien non the au sens de anon modoe (pags. 177-181), el prods sin-
tactic que ha portat non the a significar 'non seulement' i 'non seulement non'
i ho relaciona amb el non modo llatf.

La filologia esta representada en aquest volum per una contribucio del
venerable mestre A. JEANROY, Le poil du loup (ou de fours) symbole de per-
jidie (Pour 1'histoire d'une locution) (pa',-,S. 265-270), on es analitzat el sentit
i l'evolucio atenuant que la frase all y a ici du poil du loupe (o ade fours.)
presenta en una sorie d'exemples antics que son reproduits i comentats. Segons
ells, la locucio voldria dir ' it se trame ici quelque machination, it y a ici des
Bens suspects de trahison ; nous devons nous tenir sur nos gardes'. L'autor
creu que el fet que el pel d'un animal corn el flop (1'6s sorgiria despres per
substitucio) hagi pogut r sser escollit corn a emblema de la perffdia i de la
traieio es deu a una faula del tipus de La cabra i el llop, molt estesa en tots
els reculls isopics de 1'Edat Mitjana.

El Sr. PAUL LABORDE publica un estudi de literatura comparada -- Un
problemc d'influence: Marivaux et aEl si de las ninase (pags. 127-145) -, on
vol precisar, establint confrontacions i parallelismes, que entrc les fonts d'Et
si de has ninas de Moratfn -ultra Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla,
la comedia sentimental i el drama burges, la realitat mateixa (Francisca Ger-
trudis Muiioz y Ortiz i la seva mare Maria Ortiz) - cal collocar, i en Iloc pre-
ferent, L'Jcole des mPres de Marivaux, de la qual creu que la comedia de
Moratfn, tot i conservar el seu caracter d'obra de cap de brot del teatre espanyol
del segle xviii, no es mes que una adaptacio particularment reeixida.

Una seccio, dins les Varidtes, dedicada als textos dialectals, ens dona
dos contes rossellonesos - Les sorpreses de 1'ensenyament, de JIARIE-LOUISE
ROUZAUD (de Thuir), i Es ell, ... en Tisto, de SIMONA BORRELL (de Mosset)
(pags. 173-176) -i una narracio gascona- Per ua grutha!, de MIQUtU DE
CAMELAT (pags. 301-308), versio bigordana segons el parlar d'Arrens, acompa-
iiyada d'un petit glossari, de Per u grulh!, el text bearnes de la qual es troba
en el volum Bite-Bitaute (Pau 1937).

Completa la seccio de miseellania : Voyelles claires et voyelles sombres
(Un jugemcnt de Ferdinand de Saussure a propos du aVers francais)i) (pags. 299-
300), on son publicats fragments d'una carta de F. de Saussure a M. Grain-
mont, datada el 29 desembre 1904, en la qual queda posat de manifest coin els
dos grans linguistes arribaven a les mateixes conclusions sobre l'harmonia
vocalica.

Mes de la meitat del volum, seguint la bella tradici6 informativa de la
RLR, esta dedicada a notes bibliografiques (pags. 80-126, 183-25S, 317-393).
Un centenar llarg de recensions - aixi corn un bon nombre d'analisis de revis-
tes - signad^s pels Srs. Jean Bourciez, Enric Guiter, P. Villeneuve, Pierre
Jourda, L. Roussel, Andre Peyrefitte, C. Rostaing, J. Seguy, J.-B. Aquarone i
P. Laborde, ens tenen al corrent de les obres mes importants aparegudes entre
els anys 1938 i 1946 en el camp de la romanfstica. Per les remarques que hi
son fetes o per les dades noves que aporten ens cal assenyalar les segiients
Geographic phonetique du Forez i Etudes de Geographic morphologique our
les patois du Forez, de P. GARDETTE (pags. 80-85: Bourciez) ; La phrase et
he vocabulaire de J. K. Huysmans, de M. CRESSOT (pags. 88-91 : Bourciez)
Etud_ de linguistique historique du dialecte minorquin , d'E. GUITER (pags. 102-
1o6 : Bourciez) ; Istoria limbii romdne, d'A. RosETTI (pags. 1o}111 : Bourcicz)
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Gramnlaire catalane, de P. FABRA (pags. I15-12I i 223 : Guiter) ; Etude sur les
prepositions franfaises od, atout, avec, depuis les origines jusqu'au seizj,Pme
siPcle, de G. LO FGREN (pags. X98-201 : Bourciez) ; La langue de Cahors, des
origines a la fin du XVIe siPcle, de S. D'OBELMANN (pags. 217-220: Seguy) ;
Manual de fonetica romanica, rom.ina, italiana, francesa ;i spaniola, de T. PA-
PAHAGI (pags. 232-236 : Guiter) ; Le manuel des peches: Etude de litterature
religieuse anglo-normande (XIIIe siPcle), d'E.-J. ARNOULD (pags. 322-328:
Guiter) ; La vida de sank Ilonorat, poeme provenfal de Raimond Feraud, per
I. SUwE (pan-s. 380-382: Bourciez) ; Le style et se$ techniques, de M. CRESSOT

(pags• 390-393: Bourciez).
R. ARAMON i SERRA

(.4nuari de l'Oficina Romanies dc Lingiiistica i Literatura.. Vols. V (1932),

VI (1933), VII (1934). Barcelona, Biblioteca Balmes. 392 pags.+ I mapa

300 pags. +I lam. ; 356 pags.

La guerra civil vingue a interrompre la publicacio d'aquesta interessant re-
vista d'estudis ronlanics dirigida pel P. Josep Calveras.' El vol. V, correspo-
nent a l'any 1932, aparegue el 1934 ; el vol. VII, corresponent a 1934, aparegue
el 1935 ; el vol. VI, que conte un recull d'estudis de Pere Barnils, aplegats en
homenatge a la Inemoria del destacat fonetista catala amb motiu de la seva mort

(1933'), no pogu6 veure la llum fins l'any 1939, i encara aparegue sense el proleg
i sense els inde-xs que horn havia preparat.

La major part dels treballs publicats en aquests tres volums es refereixen
a la llengua i a la literatura catalanes.

El Sr. FRANCESC DE B. MOLL prossegueix la publicacio del seu estudi La
flexi6 verbal en els dialectes catalans (V, 9-72) que havia iniciat en el vol. II.
Compren els verbs sortir, anar, dir, dur, eixir, Isser, estar, fer, haver, Inorir,
poder, saber, tenir. - Mn. A. GRIERA aplega, en la primers serie dels seus
Etudes de geographic linguistique (V, 73-119), seixanta-quatre casos d'homoni-
mia, ordenats alfabeticament, en els quals estudia les evolutions fonetiques,
canvis semantics i creacio de nous mots a que aquella ha donat lloc, sobretot
dins el domini catala. En alguns casos exposa la distribucio geografica dels
mots. Es troben refosos en aquest treball, be que un xic modificats, e16 estudis
Poll (publicat abans dins la •Miscellania Prat de la Ribas, I, 211-218), Solum et
Sole (aparegut en a Menendez'Pidal., I, 689-696), L'aranya i la gra-
nota (.Melanges A. Jeanroy,, 85-68), i Sill6-sella (BDC, XVIII (1930), 99-I0O).
No totes les homonimies de que Mn. Griera s'ocupa son indiscutibles, i horn fare
be d'utilitzar amb cautela aquest estudi. - El dialecto de Alguer y su posici6n
en la historia de la lengua catalana, del Sr. H. KUEN (V, 121-177; VII, 41-112),
6s un dels millors estudis dialectals catalans que posseirn fins ara. Despr6s
d'unes pagines de caracter historic, el professor austrfac explica el seu procedi-
ment en l'arreplega de material feta a l'iAlguer mateix, descriu detalladament
el sistema fonetic algueres, que illustra amb transcripcions fonetiques d'un
conte popular, i inicia l'estudi de l'evolucio de les vocals ; en aquest capitol
s'interromp el treball, la continuacio del qual esperem amb gran inters. L'obra

r. Vegeu la recensio del Sr. R. A[RAMON] i S[ IRRA] sobre els quatre primers
volums, en AIEC, VIII (19'27-1931) [1936], 586-588.
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