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corretja., corriola, darrera, Ferreries, escorredor, soterrani, etc. El signe F o rr

no figura en el quadre de consonants de la pag. 45.
En les etimologies i en la manera de donar les formes del llatf vulgar

o del romanic primitiu corresponents a les catalanes, el Dr. Guiter demostra

una formacio extensa i domini de la tecnica. Nomes trobem algunes etimolo-

gics errades : enlpelt < aµicsao, (pag. 32), allot < Arab EWLED (pag. 8r), an

data < IN DE DEORSUM (pag. 277) en floc de IN IEIUNU, i sunmont [sic] < AD

c; Nc MONTE (pag. 279) en lloc de AD ILLU MUNDU.

En la pag. 128 es nota una confusio del cast. arrabal, procedent de l'arab

RABAD, amb el menorqui rafal que ve de l'arab RAHAL. s dificil d'admetre

que sigui arabic l'origen Adel mot freginal, citat en la matcixa pagina com a

arabisme.
En el capitol dedicat a la morfologia verbal, a la part baixa de les pa-

gines 259-274, l'autor explana una aNote relative a la representation des temps

et aspects verbaux par des nornbres complexes, que sembla que den Esser

el dernier cri de la lingiifstica psicologica convertida en maternatica, amb

abscises, ordenades, formules algebraiques i equacions, que surt dels limits

de l'estudi dialectoldgic per a teoritzar damunt questions de gramatica general.

A la part alta de les mateixes pagines continua i acaba 1'exposici6 del verb

menorqui amb un capitol sobre Evolution du verbe : emploi des formes.,

classificant aquestes en quatre aspects (aaspect du presentD, aa. du passe.,

ca. du futur,, aspects successifss) i cadascun dels tres primers aspects' sub-

dividit en tres repc'res (arepere actuelD, arepere passcD, arepere futur),). En els

paradigmes de l'aspect du present i de 1'aspect du passe (pags. 270-271) es

Posen com a menorquines quatre formes verbals compostes que no existeixen

ni han existit en la nostra liengua : nant di , na di ; nant eve dit, nk eve

dit 'avant diT, anar dir ; anant haver dit, anar haver dit'. Semblen haver

estat creades per una obsessio sistematitzadora. Cal considerar-les suprimides

si no volem que el lector es formi una idea falsa de la morfologia i sintaxi

verbal catalana.
Les tres pagines d'Errata que clouen el llibre subsanen molts dels lapsus

comesos en el text, sobretot de transcripcions fonetiques equivocades. Val

a dir, pero, que no sempre es aixi, ans prou sovint es donen com a errades

forms correctes i es diu que cal llegir-les d'una altra manera, que resulta

precisament la falsa : per exemple, son dolentes les correccions rel, ekzant, ego,

anses, tars , 2uzap , sadza, uttan
En resum, hem de reconeixer en el Dr. Guiter una forta vocacio, una

preparacio teorica intensa i una indiscutible laboriositat, qualitats excellents

que ens en fan esperar altres produccions indubtableuient valuoses i enriqui-

dores dels nostres estudis.
Francesc de B.

PIERRE-LOUIS 13ERTIIAUD : Bibliographie gasconne du Bordelais. Preface de

M. EDOUARD BouRCIEZ. [Bordeaux, Taffard impr., 1942.] XX + 92 pags•

Bl Sr. P.-L. Berthaud, excellent coneixedor i conreador literari de la liengua

parlada a Gaseunya, ha aplegat en llibre, despres d'haver-la publicada en el

aBulletin de la Societe des Bibliophiles de Guycnnc', una interessant biblio-
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grafia gascona de la regi6 de Bordeus. Horn hi troba recollides prop de quatre-

centes fitxes, agrupades en tres parts : a) fonts bibliografiques ; b) textos

gascons ; c) estudis sobre els dialectes gascons. La major part de titols van

acompanyats de concises pero suficients indications sabre Ilur contingut. De

tots els Ilibres i revistes que existeixen a la Bibliotheque Nationale de Paris

es donada la cota sota la qual s'hi troben catalogats, i la mateixa cosa es feta
amb els que pertanyen a algun altre diposit public o collecci6 particular, idea

certament folic que vindra a estalviar enutjoses perdues de temps als estudiosos

clue tinguin necessitat de consultar les obres aquf ressenyades.
L'autor ens din, en l'advertiment initial, que el seu recull, corn s'esdevc

en tota empresa d'aquesta plena, no sera complet ; pero E. Bourciez, en un
proleg cordial - on subratlla les belles qualitats del treball del Sr. Berthaud i,

tot resumint les consegiiencies que per a la historia de la llengua i de la litera-

tura poden extreure-se'n, assenyala les novetats que aquell conte - afirma

que no creu que els suplements que siguin fets.a aquesta publicaci6 puguin
C6ser ni gaire rics ni molt copiosos. La qual cosa, per a una obra de varacter
bibliografit, constitueix el millor elogi.

La Bibliographie gasconine du Bordelais eompren fins al 194o. Esperenl
que, per als anys posteriors, el Sr. Berthaud voldra de temps en temps donar-

nos les addicions que l'aparici6 de nous llibres i de nous articles fara necessaries.

R. A. i S.

GIUL.io C.APPUCCINI - BRUNO IIIGLIORIN1 : Vocabolario della lingua italiaiia.

[Prima ristampa riveduta .] Torino ..., G. B. Paravia & C., [1947]. XVI +

1820 pag6.

L'any 1916 sortia a Hum la primera edici6 del vocabulari de la llengua
italiana del professor roma G. Cappuccini, a qui diverses generations d'estu-
diants ban degut Bur formaci6 lingufstica. L'obra tingue tin gran exit. Mort
l'autor el 1934, als setanta anys, les novel estampacions del vecabulari prosse-
guiren encara, i el 1942 s'arriba a la seva quinzena edici6.

Encarregat el Prof. B. Migliorini de la revisi6 i la refosa d'aquest diccio-
nari - al qual havia calgut addicionar un apendix, mes ample a cada non
tiratge -, el 1945, despres d'una labor de mCs de sis anys, reapareixia refet
totalment, i pot temps mes tard se n'havia de for ja una nova edici6.

Aquest bon acolliment per part dell estudiosos de l'italia estava d'acord
amb 1'excellencia del vocabulari : dins el sea caracter reduit, el recull lexical
de Cappuccini, de destinaci6 escolar, contenia tot el que es necessari per a]
coneixement essential d'una llengua.

-La versi6 primitiva d'aquesta obra es caracteritzava per la gran riquesa
d'exemples de la parla viva, els mots de la qual quedaven clarament destriats
(leis que tenien un us nomes literari o be dels que acostumaven a eser utilitzats
en altres camps ; horn acollia amb interes i amb agraiment les indications de
comii, no comic, popular, literari, etc., que 1'autor havia posat i que assenyala-
ven per a cada paraula 1'ambit en el qual era usada. El Sr. Migliorini ha
respectat totes aquestes anotacions de Cappuccini, i ha aconseguit encara d'afi-
nar-les, reduint ]a significaci6 de literari als mots que generalment s'usen cii
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