
.PIRINEOS,, 1-VII.

.Pirineoss . Revista de la Estaci6n de Estudios Pirenaicos . Tomos I (1945),
II (1946), III (1947), IV (19416), V (i94g), VI (1g5o), VII (ig5i). Zaragoza,
Estaci6n de Estudios Pirenaicos (CSIC).

En aquesta revista s6n aplegats diversos articles ' i noticies de llibres sobre
geologia , botInica , zoologia, geografia , dret , arqueologia, art, antropologia,
etnologia , filologia i literatura referent als Pirineus . En lee notes que segueixen
donem compte Anicament dels treballs relacionats amb lee dues Iiltimes
disciplines.

A) Filologia. - MANU$4 AI.vAR s 'oeupa de Palabras y cosas de la Aezcoa
(III, '5-38, 263-315 ). Subratlla Is. gran quantitat de 18xic aragones i Is deca-
dencia del base en aquesta regi6 de Navarra , que descriu geogri ficament.
Estudia lee relacions bilingi es ( influi ncia de Is fonPtica basca , adaptaci6 de
formes basques , mots castellans amb elements bases, formes hibrides ), Is. fone-
tica , Is morfologia i Is sintaxi . Analitza , doncs , l'adopci6 d'una. llengua romil-
nica dins una zona linguistics bases , Is qual Cosa permet el plantejament
d'interessants problemes relatius al superstrat i al substrat . its assenyalada
la importilncia decisiva que el dialecte aragoncs tingub en Is romanitzaci6
de la zona i el car'dcter eminentment pirinenc dels elements de cultura popular.
En la segona meitat trobem un capitol dedicat al IPxic (on es descrita Is vida
material de la regi6) i un vocabulari ordenat alfabPticament. Al final, indexs
de paraules i matPries . - FRANCISCO INDURAIN estudia i edits vuit documents
d'un veil manuscrit guardat a l'arxiu de 1'esglesia de Santa Maria de Sanguesa
(IV, 323-354). Els documents s6n datats entre 1337 i 1473 i reflecteixen una
fase important de la invasi6 progressiva del castellk (a observar Is difer@ncia
entre els m6s antics i els mbs moderns : aquests darrers , per exemple, en
comptes de les solucions dialectals ct, ly i qwa , ofereixen lee castellanes) i s6n
una mostra del llenguatge parlat a la localitat, puix que, malgrat llur origen
eclesiastic, s6n peens de formes populars i bdhuc vulgars. En els documents
apareixen mots provencals i francesos, que sembla que cal atribuir a 1'origen
de lea coses que designen. - En Javier-Chabarri, dos dialectos ibtricos'

(V, 375-387), R. MRN*NDEz PIiA1, remarca l'abundilncia d'aquests top6nims en
el Pirineu i la divisi6 dialectal que hom pot establir partint de llur forma.
El problems entra en el camp de l 'ib&ic. La forma africada 6 ocupa l'ilrea
occidental , i la que 0 d fricativa , 1'oriental . El segon element berre / barri ens
mostra dues formes adjectives que signifiquen ' nou', de lea quals Is primera
domina en el centre i Ilevant de la Peninsula , i Is segona , en el territori
que ocupen lea actuals provincies basques . Aixb dun Menendez Pidal a consi-
derar dos dialectes ibi rics , un d'oriental i un altre d 'occidental, en la repartici6
de lee formes estudiades . - J. [no I.] de C. S$RRA-RIPol.s, en Legislaci6n me-
dieval en un vane pirenaieo : Las .Ordinacions de la vita d'Agers en el aft 1298
(V, 219-251), ens d6na una edici6 d'aquest interessant text . - MANUSI. ALvAR

1. [No comprenem per que horn ha de fer segnir eta estudis publicats de resume
en Frances , angits i alemany. La categoria internacional del casteilil , llengua en qut
is redactada gaireb6 totalment la revista , els fa ben innecessaris . - R. A. i S.]

2. Aquest treball ha estat publicat tamb6 dins Its .Actas de la Primbra Reuni6n
de Toponimia Pirenaicas (cf. ER, II, zs(pp-ao) i darrerament en el Ilibre Toponimia
hispana prerromana (Madrid 1950).
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estudia la Toponimia del alto vaiid del rio Arag6n3 (V, 389.,40). Posa en rellen
la necessitat d'una sistematitzaci6 de lea bases pre-romance i de relacionar lea
teories dels sufixos ; subratlla la manta de repertoris onomastics i d'indexs
de toponimia menor ; es refereix ales centres de poblaci6, que formen cinc
pobles : Canfranc (que pot baser reduit a tres tipus : Campo Franco, Camp-
/ranch i Ca/taint), Villanfia (que aignifica 'lloc de •vilana ' i s'oposa, aixf, a
I'anterior), Cenarbe (designat en els documents antics Acenarbe, Icinarbe i
Cinarbi, que poden tenir una relaci6 remota amb arve 'curs d'aigua' i arvunn
'prat'), Arator6s (que mostra un primer element llati amb un sufix ib8ric) i
Castiello (designaci6 recent en el quadre de la toponimia aragonesa ). Segueix
una exposici6 de lea particularitats fisiques del terreny (orografia , hidrografia,
depressions , etc.), manifestations vitals (vegetals , animals i l 'home) i I'antro-
ponfmia (oficis , noms propis , denominacions familiars , etc.). En la conclusions
6s remarcat l'origen ilati de lea denominations cronogrisfiques, una antiguitat
m6s gran d'alguns noms relatius a la hidronimia i I'existbncia de noms pre-
Ilatins en la denominations d'elements primaris comuns a les dues vessants
pirinenques , la qual cosa ens fa pensar en la unitat cultural pirinenca primi-
tiva . L'antroponfmia ens mostra aspectes de l'antiga estructura social de la
vall i l'inventari lingfilstic d6na exemples de trets tipicament aragonesos.
Index alfab6tic de mots . - PAUL, A$BISCR$R analitza el mot Crexenturri
(VI, 67-8o), el qual 6s considerat sobre la base antroponimica Craxantus,
d'acord essencialment amb el Sr. Pericay. L'origen celtic de Farrel sembla
indiscutible ; el canvi -ant > -ent s 'explica , probablement, per contaminaci6
amb Crescens, Crescentius, Crescentinus ; al final -urri, que alternh amb -uri
durant molts segles , 6s d'origen base. L'autor es pregunta si es tracta d'una
localitat habitada per bases o hi hagu6 al Pirineu oriental una poblaci6 que
.parlava el base o alguna llengua aff . - R. V1oLANT Y SIMORRA , en El arado
traditional de la comarca de jaca y el esculpido en el claustro de San Juan de
la Pena (VI, 187-215), d6na una Contribuci6n at estudio de los arados radiates
de la Peninsula Iberica y at Atlas Etnogrdfico del Pirineo , d'interPs lexieo-
grbfic. - G. Roams ens d6na una traducci6 de diferents treballs, ja publicats,
sobre Los su/ijos en los dialectos pirenaicos (VII, 471-526). Assaja un estudi
dels dialectes pirinencs de Is. vessant francesa, des del punt de vista de la
formaci6 per mitj3 de sufixos . L'interh del treball s'est6n tamb6, natural-
ment , a l'altra vessant . Els sufixos s6n estudiats sota diferents punts de
vista : etimologic, semantic , de geografia lingufstica , Is qual cosa permet
d'obtenir una visi6 dinfimica dels problemes.

B) Literatura . - Jost M. CASTRO Y CALvo publica (I/1, 29-61) la seva
eonfer6neia Verdaguer, poets pirenaico . ' Fines divagacions impressionistes de
la poesia de Verdaguer, especialment de I'Atldntida i del Canig6. - Jost
M. LACARRA , amb Particle Rutas de peregrinaci6n. Los pasos del Pirineo y
el camino de Santa Cristina a Puente to Reina (1/2, 5-27), d6na un avans del
llibre Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. s S6n precisades les dues
vies de peregrinaci6 que responen a dos camins naturals pels quals ja passaven
lea vies romanes de Bordeus-Astorga i del Bearn-Saragossa : la de Roncesvalles

3. Publicat tamb6 en les mencionades aActass (cf. ER , II, 224).
4. Publicada tamb6 , llengerament retocada, en Jacinto Verdaguer (Barcelona 1945).
5. En collaboraci6 amb L. Vizquez de Parga i J. Urda Rin. Tres volume (Ma-

drid 1948-49)
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i la de Santa Cristina - Puente la Reina , que es descrita amb detail . Fotografies
i un pla de les dues vies. - JAIME VICENS VIVEs, en unes Notas sobre el de-
sarrollo de la Historiografla de la Edad Moderna en Barcelona (IV, 9I-Ic ),
examina rapidament l'estat precari dels estudis d'histbria moderns a Barce-
lona, les sexes causes i proposa un pla per a realitzar una labor positiva en
aquest sector de la historiografia catalana. - Amb el titol de La leyenda de
.El Comte Arnaus en Gombreny y sus alrededores (IV, 221-250), Jost Romicu
FIGUERAS publica el capitol v del seu llibre El mito de .El Comte Arnau, en
la canci6n popular, la tradition legendaria y la literatura .° Indicacions to-
pograffiques de Gombren i els seus voltants ; estudi del Comte Arnau corn a
•aparegut•, de les constructions del Montgrony que se li atribueixen, de la
tradici6 arnaldiana en la topografia del focus de Gombren, de l'anella i les.
petjades d'Arnau en el Montgrony, de la histbria escrita i la llegenda arnal-
diana, del comte Arnau i lea monges de Sant Joan, del fet que el comte
substitueixi personatges d'altres tradicions i d'altres Ilegendes. Amb fotografies.
- Amb un article sobre Roncesvalles (IV, 355-381), Jost M. LACARRA d6na un
nou fragment del seu llibre sobre Las peregrinaciones a Santiago. El pas de
Roncesvalles es el cams natural per aquella zona dels Pirineus . Estudia les
edificacions del pas : la Crux Caroli ; el monestir de S. Salvador de Ibaiieta, que
fou conegut ben aviat amb noms carolingis : Capella Caroli Magni (11127-1132)
i Capella Rollandi (1174), i es remuntada la seva fundaci6 a l'epoca carolingia ;
Burguete o Villa Roscidavallis ; el gran hospital de Roncesvalles, fundat per
Sancho de Larrosa (1124-1142), bisbe de Pamplona, cap a IIZ7-1132, que sofri
posteriors transformacions, i que en la Guia de Pelegrins es conegut per
Hospitale Rotolandi ; etc. Nombroses fotografies. - Amb la seva conferencia
sobre La cultura pirenaica en la Alta Edad Media (IV, 385-407), PEDRO PuJOL
reuneix una serie de notes sobre sant just, bisbe de la Seu, Felix d'Urgell,
acta de consagraci6 de la catedral d'Urgell i sobre donacions i inventaris bi-
bliografics (un de 1147 i un altre de 166o). Descriu cinc manuscrits anteriors
a l'any iooo i conservats a la diocesi. - Jost RoMEU FIGUERAS inventaria i
estudia en Mitos tradicionales pirenaicos (Alto Ripolles y Valle de Ribas de
Freser) (VI, 137-179) alguns mites generals. (el mal Cacador i el Sabater),
mites locals (el del Mariner de Sant Pau de Segfiries, el de Pla Falgars i el
de Mauner), contes locals, que en rigor pertanyen a Ja literatura popular mes
que al tema estudiat ( solament els referents a Sim6 de la Badia), essers fan-
tAstics (les encantades, els follets i el dimoni). Fotografies. - ANTONIO UBIETO
ARTE'rA publica unes Notas sobre la Cr6nica de San Juan de la Pena (VI, 463-490).
Ddna idea del contingut de la crdnica, sotmet a critica l'edici6 de Ximenez
de Embun i enumera tots els manuscrits conservats ; precisa, fins ally on es
possible, les fonts (creu que si les branques primitives de la crdnica havien
estat escrites en aragones i catal5, el text definitiu oficial ho havia estat en
Ilati). Intenta de precisar el proces genetic de la crdnica. Contra l'opini6
sustentada per J. Rubio i Balaguer, creu que el titol ha d'esser Cr6nica General
de la Corona de Aragon. Tres li mines. - ELIE.LAMBERT exposa sumariament,
en Les routes des Pyrenees Atlantiques et leer emploi au tours des ages
(VII, 3315-378), lea circumsti ncies histdriques que han fet variar a traves del
temps I 'us de les rutes naturals que permeten de travessar els Pirineus at-
lantics, entre la desembocadura del Bidasoa i el Pic Midi d 'Ossau, principal

6. Barcelona 1948.
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ment per les de Bayona - Costa atlantica , Port de Cize o de Roncesvalles i
OOloron -Jaca . Mapa dels camins a Santiago . - I,'article de CH. HIGOUNi r
Une carte des relations monastiques transpyreneennes au Moyen dge (.Revue
tie Commingess , LXIV) es traduit per ANTONIO UBIETO ARTETA amb el tftol
Un mapa de las relaciones mondsticas trenspirenaicas : en la Edad Media
(VII, 543-552). Es refereix als segles xi i xII.

Al final de cada volum es troben abundoses recensions, principalment
informatives , a les quals no ens podem referir per manca d'espai.

J. RocA i PoNs - Joaquim MOI,As
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