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gestiva i s'ave amb l'us posterior del mot. Pel que fa als fets histories docu-mentals la tesi del Sr. Aebischer es forca assenyada : cataid apareix primerament
corn a cognonl, cosa que s'ave perfectament amb un mot derivat del nom d'uncastell ; els derivats mes antics de catald apareixen per primera vegada en elpoema llatf de 1'expedici6 pisana amb Ramon Berenguer III contra les illesBalears (catalanensis, catalanicus i Catalania). Potser fora tin error de creureque des d'aquell moment els sdbdits del comte de Barcelona ja s'anomenaven
catalans, puix que aquest us Ilatf erudit nom,es es una prova de 1'existencia
del mot, pero no prova pas que el seu us fos general ni popular. L'origenerudit de catala explicaria, doncs, la I. dissimilada i ]a T no sonoritzada. Sembla
evident que el mot existia des d'antic. El problema que no estudia el Sr. Aebi-scher es d'explicar corn de mica en mica el nom de Catalunya, que devia ori-ginariament designar el pla de Barcelona per oposicio a la ciutat, arriba aestendre's corn a denominacio de tota la comarca ; despres, de tot el conrtat, i,
finalment, de tot el principat. Aquest proces d'extensio havia d'esser lent perforca, be que tal lentitud no esta pas en desacord amb els fets histories, puix quecal suposar que fits oral popular era sempre mes retardatari que Pits escrit
cancelleresc.

Clou el volum que comentem un estudi sobre els derivats de l'adjectiu
MARITIMUS, -A, amb especial atencio a la toponfmia ; un altre estudi dels de-
rivats de poma i macana, i un darrer treball referent a 1'etimologia del Frances
vigrnoble, que sembla esser la segiient : parallelament al Ilati classic VITICOLA
es crew una forma VINICOLA amb la variant vINICULA, ique se substantive en
VINICULU, amb les variants ViNUCULu i VINUBULU, les quals formes expliquen
perfectament - amb el creuament del so g de vinya -les formes catalana
vinydvol, occitanes vinhogol i vinhovol i francesa vigaoble.
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Les mots d'identitd et d'egalitd daps les langues romanes. Proefschrift ter
verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan
de Rijksuniversiteit to Groningen ... door KORNELIS iSNEYDERS D$ VOG$L.
Wageningen, Ponsen & Looijen, I947. '144 PAP.

El Sr. Kornelis iSneyders de Vogel divideix el seu ampli estudi sobre Lesmots d'identitd et d'dgalite daps les langues romanes en dues parts, precedides
d'una breu introduccio. Aquesta darrera compren unes indicacions sobre elcontingut del Ilibre i sobre el camp d'estudi de l'autor, el qual no es proposa
d'estudiar els problemes sintactics sing unicament els mots ; tambe hi ha unes
disquisitions de caire general sobre les idees d'identitat i d'iguaitat i Ilur relacioamb les que fan referencia a la demostracio.

Dins la primera part, l'erudit holandes estudia 1'expressio habitual d'ipsii IDEM en les llengiies romaniques i les, supervivencies que horn hi ha constatat
d'aquests dos mots llatins. Entre els derivats romanics de METII'su i METIPSIMU,
les formes que mencionem a continuacio son objecte d'atencio especial : catala
tanmateix, fr. a mane, de mCCme, tout de mc'me, quand m0me, mfnze (amb
els seus equivalents en espanyol, italic i frances antic), memement, aparmelnes,
esp. to misino (que), alguns mots italians derivats de medesilno, els pronoms
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derivats d'ILLE+IPSE (ret. less, esp. ant. eleiso, cat. ant. eleix, port. elesso),

d'ISTE+IPSE (it. stesso), de sE+IPSE, SIBI+IPSI i SUU+IPSE (esp. ant. sese, sisi,

sziyose, ret. svess), d'ACCU+IPSE (sard. cussu, it. mer. quessu, port. ant. i esp.

ant. aquesse, cat. aqueix), d'ID+IPSU (it. desso, rom. dinsul), i tambe dotze

formes dubtoses. Tambe son analitzats una serie de mots que substitueixen

IPSE (fr. ant. tors, demaine, els pronoms personals, moy de moy, endroit i

altres expressions que serveixen per a posar de relleu i, finalment, fr. propre,

esp. propio, it. proprio, prov. propri) i tres que reemplacen IDEM (rom. acelasi,

fr. identique i els sews derivats i els derivats romanics d'uNU).

La segona part es dedicada a la igualtat. Despres de referir-se breument

a les propositions, 1'autor estudia els mots aillats i fa una analisi detallada

dels derivats romanics de SIC, TANTU, TALE, AEQUALE, PAR, SIMILE i SIMUL, QUASI

i QUOMODO. Hem concedeix 1'atenci6 tamb46 a determinats mots o expressions

que nomes apareixen (o 1'autor nomes els cita) en algunes llengues romaniques,

tals com esp. calai o ; fr. crache i altres expressions semblants ; dito, double,

analogie, f els sews derivats ; conforme i els sews derivats ; parallele i els sews

derivats ; a l'instar de, autrement i scion ; it. sovrapponibile. I sota els

apartats :Quelques mots et locutions pour 'feindre', .Bien et tambikn, i rQuasiD

son estudiades les expressions corresponents en diversos punts de la Romania.

El volum es clou amb unes remarques finals, seguides d'un glossari i d'una

llista de les principals obres consultades.

L'estudi que comentem, mds que no .pas, un treball de recerca de primera

ma, es una obra de sfntesi on son recollits i sistematitzats els. resultats obtin-

guts per la investigacio anterior. El llibre del Sr. Sneyders de Vogel to un

merit fonamental : el de sistematitzar, comentant-los i completant-los, una gran

quantitat de materials sobre el tema, que altrament romandrien dispersos i

desarticulats, amb la qual Cosa ha prestat un servei molt estimable als futurs

estudiosos de la materia. Gravies a aquest treball, hem pot partir d'una base

solida per a l'estudi de la identitat i la igualtat amb un esquema basic ben

pensat, cientfficament i clarament disposat i de forsa extensio. I damunt

les recerques anteriors l'erudit holandes ha aportat de vegades nous materials

i ha fet algunes correccions estimables.

Una vegada establerta la valor positiva del llibre, hem de fer-hi tambe

reserves, d'una banda quant a la quantitat de materials acumulats i a les obres

consultades, i de 1'altra quant a alguns aspectes del contingut.

En primer lloc, Les mots d'identitE et d'egalite dans les langues romanes

es liulita, de fet, a un estudi extensiu basat sobre el frances, amb frequents

referencies a l'italia, algunes a 1'espanyol i el provencal, i, molt rarament, a

les altres llengues romaniques. Concretament, les allusions al portugues son

quasi nulles, i ben poc frequents les cites de catala i de romanes. Les omis-

sions de termes o expressions catalanes son tantes que no caben en una recensi6.1

t-s perfectament comprensible que l'autor no estigui familiaritzat amb totes les

llengues romaniques i que la bibliografia a l'abast de la seva ma sigui defi-

citaria quan s.'a-parta del frances i l'italia ; pero aleshores potser hauria valgut

mds de dollar un titol mes restringit al Ilibre.

i. Utilitzant en bona part el treball del Sr. Sneyders de Vogel, hem aplegat els

mots catalans que fan referencia a la identitat i la igualtat en un article que pensem

publicar al BSCEH. Aixd ja es, per part nostra, una reconeixenca de les qualitats

i de la utilitat del ilibre que comentem.
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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.mai el mateix sentit que tanmateix (pag. 24)la teoria que alo mismo que serait done de manic que traduit en espannol» esgratuita completament (pags. 39-40) ; ades no pot voler dir 'alors' (pag. 49)les formes proprio i propio es barregen en el text amb rcferencia a 1'espanvol,quan en aquesta llengua nom6s la segona 6s correcta (pags. 76-77) ; no vciemcap necesitat d'explicar prov. eiiaysi per analogia amb enayssd (que) (pag. 87)esp. asI que pot tenir valor temporal 0 consecutiu pero no pot expressar Inigualtat, que s'indica amb asi coma (pag. S7). Les etimologies Ilatines sondonades unes vegades amb desinencia (uxus, AF2uar.rs, ADDENSUM) i unes altressense (METIPsu, TANTU) : ens hauriem estimat m6s una unificaci6.
Ultra aixo la manca de deterniinats tipus d'imprenta ha enlletgit tipogra-ficament el lliure : quan hom ha posat accents - que no 6s pas, in de molt,sempre que ha calgut -, han estat confosos els greus amb els aguts ; no hiba n, iii i ; les errades d'imprenta sovintegen, sobrctot quan el text s'apartadel frances.
Malgrat les reserves, que produeixen una certa minva en el valor del lliure,l'obra que hem comentat es d'una gran artilitat i amb ella el Sr. KornelisSneyders de Vogel fa honor a la prestigiosa tradici6 romanistica del seu nom.

Jordi 'CARBONELL

FRIEDRICH SCHORR : La diptongaci6n ibero -romdnica . Madrid, Centro de Es-tudios de Etnologia Peninsular (CSIC), 1951. 12 pags. (RDTP, VII, 379-390•)

El Prof . Schiirr publica el 1936 un solid treball sobre Umlaut and Diphion-gierung in der Romania ( RF, L, 275 ss .), que no fou comentat a la nostra terraa causa de la Guerra civil. Suara, I'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 diftongaci6.
El tancament parcial causador del diftong pot produir - se per metafonia.L'articulaci6 d'una -1 o -U final , canvia E en i; 6 en u, mentre que en les obertesE i 6, naturalment una mica mbs llargues , esdevingu6 tot d ' una la rectificaci6:

1 i k¢; per aixd el resultat de ] a metafonia de E i 6 foren els diftongs ascen-dents 10 i ¢j.
Cal distingir entre la diftongaci6 per metafonia que va produir els diftongsascendents 16 i v6, Tunica diftongaci6 general en la Romania, i la diftongaci6 perallargament (de E, 6 i A), que nom6s s'esdevingu6 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 provengal,i els J6 + y i p6 + y subseguents es monoftongaren en i i ii. Les altres t i 6,les quals no han dift0ngat en catala ni en sil • laba Iliure ni en travada, hanprodult 16 i trb , en sil • laba Iliure, en frances, tosca, etc., i tant en sil • laba lliurecoin travada en espanyol , romanes, etc .; Schurr interpreta que aquesta diftongaciofou originada per generalitzacions posteriors dels diftongs procedents de metafonia.iCom explicar que els diftongs espanyols 16 i v6 en sil•laba lliure i travada,siguin generalitzacions dell diftongs nascuts davant y, si precisament el castellaes caracteritza per la no diftongaci6 de t i 6 davant y? Schi rr no admet la teoria
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