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Nieuxe onderzoekingen over Nederlandsche woorden in Ronlaansche tale)).
Methode. Resuttaten. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleeraar in de Romaansche taalkunde aan de R. E. Ilniversiteit to
Nijmegen op 2 mei 1947 door Dr. B. E. ViDOS. Nijme,en-i?trecht, Dekker
& van de Vegt N. V., 1947. 16 pats.

El lingiiista hongar&s B. Elemcr Vidos entrava l'any 1932, coin a docent de
filologia italiana i espanyola, a la Universitat Catolica de \imega ; en aquella
ocasio publicava una llic6 inaugural, en italic, sobre el terra La forza d'espan-
sione della lingua italiana.' Quinze anys despres, amb motiu del seu nomena-
inent com a professor ordinari de lingUistica romanica, el Sr. Vidos ens dona,
aquesta vegada en holandes, tin discurs titulat Noves investigations sobre riots
holandesos en les llengues romaniques.

.Aquesta penetraci6 lexical, reflex de lcs relacions economiques entre els
Paisos Baixos i les terres del Sud, es manifesta principalluent en els noms de
teixits. Les paraules romaniques anotades pel Sr. Vidos son, entre altres :fr. Prize, esp. frisa ; esp. gante ; port. ipli, ipre, cat. ipre ; fr. doukc ; fr.-esp.-
port. brabante, cat. Brabant ; etc.

Cal remarcar les interessants consideracions metodologiques que l'autor fa
de dalt a baix del seu tieball.

El Prof. Vidos prossegucix, amb aquest discurs, les sexes activitats en elcamp de la Lchnxorterkunde, de que ens havia ofert ja una magnifica mostra
amb la seva Storia delle parole snarinaresche italiane passate in francesc (Ge-
neve-Firenze 1934). i. Ens farce encara esperar molt, dcspres d'aquest tast,l'obra gennana de ]a Scoria, que no dubtem que ens prepara, sobre les relacions
ling Istiques entre Flandes-Holanda i els paisos romanics ?

R. A. i S.

Contribution a la toponimia drabe de Espana, por MIGUEL AsiN PALACIOS.
Segunda edition. Madrid, Instituto Benito Arias Montano (CSIC), 1944.
156 pags. («Publicaeiones de ]as Escuelas de Estudios Arabes de Madrid
y Granada)), Serie B, Num. 4.)

Se sentia la necessitat d'una llista general dels topanims hispanics d'origen
arab, i I'opuscle del Prof. Asin vingue a satisfer-la. La seva vasta coneixen9a
de la lexicografia Arab permett a Asin d'esclarir nombroses etimologies, senzilles
reahnent, pero que resultaven enigmctiques per a molts clels qui ens interes-
sem per la filologia romanica, i que de 1'Arab nomes en tenim uns rudiments.
La gran majoria de les etimologies recollides o proposades per Asfn semblen
definitivcs, encara que, corn es ldgic, tambe n'hi ha bastants de controvertibles,
i Adhuc algunes d'inacceptables. La discussio d'aquestes etimologies fora massa
llarga i dificil, i resultaria aci, a mes d'inoportuna, incorrecta. Sembla con-
venient, pero, de fer alguns comentaris sobre metodologia.

Asin ha fet el seu recull de topanims espanyols damunt el Diccionario Geo-
grdfico de Madoz, i aixd Ira motivat que la toponimia menor no hi sigui a penes
representada; hauria ealgut afegir-hi almenys els del Nonaencldlor de la Direc-

r. Cf. la meva noticia en AOR, V (1932), 331-335.
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ciGn General de Estadistica. Sembla que no havia d'haver prescindit Asin dels
topdnims arabigoportuguesos, per tal corn al-Andalus constituf una unitat poli-
tics, i tots els noms de iloc hispanics -6s a dir, peninsulars - d'origen crab
(catalans, castellans, portuguesos i mossarabs) estan fntimament relacionats;
llur omissio no esta justificada pel fet que David Lopes hagues publicat en 1902
la seva Toponymia arabe de Portugal (RHi, IX), i hauria estat molt interessant
que Asin hagues fet una crftica detallada del breu peril suggeridor estudi de 1'ara-
bista portugues.

Asin ha aplegat nombroses grafies medievals (drabs i romaniques) dels to-
p6nims que tracta, peril no s'ha preocupat gaire de liur prondncia popular efec-
tiva en l'actualitat; cal no oblidar que les formes oficials dels topdnims adop-
tades per l'Instituto Geografico son de vegades arbitraries, i que especialment
la toponfmia catalana hi resulta adulterada molt sovint; Asin no hauria propug-
nat 1'etim BANI GAMA`A per a Beneixaina (s. v. Benejama) si hagues tingut pre-
sent la prondncia popular beni§uma amb § fricativa sorda, d'aqueix topdnims;
corn que Betxi (s. v. Bechi) es pronuncia be% amb '$' africada sorda, no es pot
admetre l'etilnologia d'Asin que el suposa el gentilici de Beja bota < (PAX JULIA)
PACE; aixo mateix cal dir de Benasau, pronunciat benezu , amb z alveolar
sonora, i que Asin (s. v. Benasdn) fa venir de IBN 'ASSAB. A mes d'aquest hi
ha hagut nombrosos errors de copia importants : Adera per Adern, Benacaucil
per Benacauzil, Benifallin per Beni/allini, Benitandas per Benitandas, Cairolola
per Gairola, etc.; ]a grafia defectuosa Alcibi per Alziri ha induit Asin a propo-
sar una etiuiologia erronia; els toponims Benifato, Benissili i Bufali son paro-
xitons, encara que Asin els accentua indegudament en la darrera sil-laba.

Alguns dels toponinls catalans que Asin afirma o sospita que son Arabs
son evidentment rouianics, corn Albareda (s. v. Albareda) < *ALBARETA `boss
d'Albers', Burg (s. v. Burch interpretat erroniament bur, auib t final palatal)
< BURGUS `vila fortificada', Alrnoina < ELEEMOSYNA, Boixar (s. v. Bojar) <
BIXARE `camp de boixos', Deia < DIDIUS + -ANUS, Meliana < AEMILIUS + -ANA,
_llillena < AI:MILIUS + -ENA, etc.

M. SANCHIS i GUARNER

fhe Spanish Language, together with Portuguese, Catalan and Basque, by
WILLIAM J. ENTWISTI,E. London, Faber & Faber, [1936]. vi+368 pAgs.+b
niapes. (UThe Great Languagesv, [IV].)

Aquest llibre pertany a una serie de manuals de lingiifstica con^_Iguda amb
el titol generic de The great Languagesn, on horn es proposa de donar en
sintesi una descripcio de la formacio, historia, estructura i fesomia resultant
de cadascuna de les llengues de gran interes i difusi6. El llibre del Prof.
13ntwistle es polifacetic, per tal corn estudia tota la familia lingiiistics peninsular,
o sia que, ultra el castella, examina el portugues, el catala i el base.

El procediment expositiu del Prof. Entwistle segueix el fil de 1'evoluci6
historica externa dels pobles de la Peninsula, metode que havia de seguir,
despres, encara que amb una orientacio i finalitats diferents, el Prof. Rafael
I,apesa en la seva excellent Historia de la lengua espanola. Aixi, doncs,
l'autor obre el sell llibre amb un capitol de presentaci6 de les llengues pen-
insuiars, llur extensio geogrAfica, demogrAfica, etc. (gags. 1-13), pero passa
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