
R. ARA1IOti I SERRA

A continuacio anoto els apartats en que la bibliografia es troba dividida
i els estudiosos que han tingut cura de cada un d'ells : A) Bibliografia general
i I-Iistoria de la Filologia romanica, per Walther Ebisch. - B) Lingiifstica :
1) Lingiifstica general i indogermanica, amb inclusio de la Fonetica general,
per Curt Beyer ; 2) Llengiies substrats, per C. Beyer ; 3) Llatf, especialment
11. vulgar, 11. tarda i 11. medieval, per C. Beyer ; 4) Llengii.es superstrats, per
C. Beyer ; 5) Lingiifstica romanica en general, per Werner Hering ; 6) Romanes,
per Martin Block ; 7) 'Italia, per 'Erich Pope (despr6s en collaboracio amb Arno
Tausch ; despres per Heinz Martius) ; 8) Sard, per E. Pope (despres per
H. Martins) ; g) .Reto-romanic, per Heinrich Kuen ; Io) Frances i gallo-romanic
en general, per W. Hering ; ii) Provencal, per W. Hering; 12) Catala, per
R. Aranion i Serra (despres en collaboracio amb Alwin Kuhn) ; 13) Fspanyol
i ibero-romanic en general, per A. Kuhn ; 14) Portugues, per A. Kuhn. -
C) Historia literaria : 1) Literatura general i romanica, per A. Kuhn ; 2) Litera-
tura llatina iiiedieval, per C. Beyer ; 3) Literatura ronianesa, per Al. Block ; 4) Li-
teratura italiana, per August Buck ; 5) Literatura reto-romanica, per H. Kuen ;
6) Literatura francesa, per A. Buck, A. Kuhn i Daniel Honsberg (despr6s per
A. Kuhn) ; 7) Literatura provencal, per W. Hering ; 8) Literatura catalana,
per R. Aramon i Serra (despr6s en collaboracio amb A. Kuhn) ; 9) Literatura
espanyola, per A. Kuhn ; io) Literatura portuguesa i brasilenya, per A. Kuhn.

Uns bons indexs d'autors (de 82, 49 i 47 pagines), posats al final de cada
volum, faciliten molt el maneig d'aquesta indispensable bibliografia.

R. A. i S.

The Year's Work in Modern Language Studies. By a number of scholars. Edited
for the Modern Humanities Research Association by WILLIAM J. ENTWISTLE,
with the assistance of L. W. TANCOCK. Vol. V. Oxford University Press-Lon-
don, Humphrey Milford, 193'5. vIII +214 gags. - Vol. VI. Cambridge, At
the University,Press, 1936. VIII +2'28 pa.gs. - Edited for the Modern Humani-
ties Research Association by WILLIAM J. ENTWISTLE, L. W. TANCocK and
A. GILLIEs. Vol. VII. Cambridge, At the University Press, 1937- VI-1-282
pagines.

Amb aquests tres volums 6s continuat, per als anys 1933-1936, l'esforc
que la Modern Humanities Research Association havia fet de recollir organica-
ment la bibliografia lingiifstica i literaria m6s important de les llengues mo-
dernes.' La responsabilitat de la direccio, que fins al vol . IV pesava exclusi-
vament damunt les espatlles del Prof. Entwistle , la comparteix aquest en els
vols. V i VI amb el :Prof. Tancock, i en el vol. VII amb els Profs . Tanoock I
Gillies.

La bibliografia es divideix en els sis grups essencials que presentava ja
el vol. IV, es a dir : estudis de llatf medieval, llengues i literatures romani-
ques, estudis germanics, estudis celtics , estudis eslaus i estudis de grec modern.
Aci ens interessen especialment els dos primers.

Els diversos capitols d ' aquests son redactats pels segiients estudiosos
Estudis de Ilatf medieval , per F. J. E. Raby. - Estudis italians : Filologia

r. Vegeu la meva recensio dels quatre primers volums , AOR, VII (1934) 264-266.
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italiana (amb inclusio del sard i del reto-romanic), per B. lliigliorini ; Litera-

tura italiana fins al Renaixement, per C. Foligno (rubricat despres Pre-Renai-

xement i redactat per W. LI. Bullock) ; Humanisme i Renaixement, per A. Un-

garo ; Segles xviIl i xix, per E. R. P. Vincent. - Frances i Provencal : Filo-

logia romanica, provencal, frances, per A. Ewert ; Literatura francesa medieval,

per C. I. Wilson (despres per B. A. Francis) ; Segle xvi, per H. W. Lawton

Segle xvii, per K. T. Butler ; Segle xvlu, per 1-1. Bibas ; Perfode romantic,

per M. B. 1. Robertson (despres per L. W. Tancock, despres per R. Niklaus)

Segle xix (post-romantic) i actual, per G. T. Clapton (despres per L. W. Tancock,

despres per ^R. Niklaus) ; Estudis provencals, per H. J. Chaytor. - Estudis his-

panics : Estudis catalans, per Ig. Gonzalez-Llubera ; Filologia espanyola, per

1g. Gonzalez-Llubera ; Literatura medieval espanyola, per Ig. Gonzalez-Llubera

Literatura classica i moderna espanyola, per W. C. Atkinson ; Estudis portu-

guesos, per A. A. ,Rodrigues ; Base, per R. Gallop (despres per \V. J. Entwistle).

- Estudis rom3anesos, per W. J. Entwistle.
No cal aci insistir sobre 1'excellencia i el bon sentit critic d'aquests diver-

sos butlletins bibliografics annals, ni tampoc sobre la utilitat dels Indexs amb

que cada volum es clou. Quant a la seva estructuracio, no em sembla niassa

cncertada, des d'un punt de vista estrictament cientific, la inclusio dins de

l'italia dels estudis dedicats al card i al reto-romanic. I s aixf mateix discu-

tible, i es presta a confusions, el fet d'agrupar en un sol apartat la bibliografia

lingiifstica romanica general amb la francesa i la provencal. D'altra banda, In

formacio de grups de capitols amb un criteri preponderantment geografic no

sembla massa defensable en una obra de caracter linguistic. Respecte a aixo

no sabria deixar de cridar l'atencio sobre l'estructuracio de ]a bibliografia

.omanica de la ZRPIi publicada darrerament sota la direccio del Prof. Alwin

Kuhn.2
R. A.IS.

Sintaxis histbrica de la lengua. latina, por M. BASSOLS DE CLIMENT. Tomo I

Introduccidn, Geuero, X' mero, Casos. Tonto 11, 1 : Las fornnas personales

dcl verbo. Barcelona, Qnstituto Antonio de Nebrija (,CSIC), 1945-1948.

xxx+512 pags. ; xxxii+668 pags.

L'empresa del Sr. Bassols de Climent, professor de la Universitat de Bar-
celona, es veritablement ambiciosa en els dominis de la filologia classica. Cinc

toms - els dos primers dividits cada un en dues parts - formaran el corpus de

la seva sintaxi historica del llati , una de les mes extenses que fins ara s'hagin

intentat . Veus aci 1'esquema total de 1'obra : I. Les categories nominals : i. In-

troducci6, genre, nombre i cas ; 2. Adjectius, pronoms, adverbis. II. Les cate-

gories verbals : i. Les formes personals del verb ; 2. Les formes nominals del

verb. III. L'oracib simple. IV. L'oracib complexa. V. Estilistica. D'aquestes

set parts han sortit fins ara la I, I (1945 ) i la II , i (1948). Potser fins al moment

de redactar aquest tiltim volum , objecte del present comentari, no s'havia adonat

el Prof. Bassols de la importancia que revesteix una obra de tal condici6 taut

per als filolegs en general com per als romanistes . Si l'exposici6 del genere, del

nombre i del cas servia , mes aviat , tie punt de partida per a registrar una serie

2. Cf. In recensio anterior.
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