
Al VAR: LOS NOMBRES DEL ARADO EN EL PIRINEOs

bestimmte Richtung ihrer Bedeutung festgelegt waren, sondern einfach eine

charakterisierende • dazugehoriges Ableitung darstellen sollten , erst sekundar

haben sie unterscheidenden , augmentativen oder -diminutiven Sinn angenommen,

aus dem dann mit hinzutretender Bewertung pejorative Oder kartitative Farbung

werden konnte (cf. -one im Kapitel .Suffixes RLiR, XI).

Ein knapp gehaltenes Beispiel eines Cuestionario de Toponimia schliesst

den (wie aus der Lange der Recension ersiohtlich ) inhaltsreichen Band der

Actas des jacetaner Kongresses von 1948 ab.
Alwin KUHN

MANUEL ALvAR : Los nornbres del .arados en el Pirineo. (Ensayo de Geografia

lingiilstica.) Buenos Aires, Instituto de Filologfa Romanica, 1950. (.Filo-

logics, II, 1-28.)

Bell treball de geogralia lingiifstica en que han estat aplegades leg diverses

denominations d'aqueixa eina en els dialectes de la vessant pirinenca meri-

dional i el Rossello, i se'n delimiten les arees lexiques. Gairebe tots els noms

referits van documentats amb textos antics i moderns, i acompanyats de bones

illustrations amb dibuixos i fotografies dels tipus actuals i amb reproduccions

dels capitells, miniatures, tapissos, etc., que representaven les formes d'arada an-

tigues. A la pag. 27 hi ha un quadre resum, agudament comentat, amb els

noms de 1'arada en el ibasco-romanic, 1'alt -aragones i el catala septentrional.

Encara que tot el treball esta elaborat amb el rigor habitual en el jove pro-

fessor tAlvar , ens permetrean algunes observacions referents a la dialectologia

catalana. Quasi tots els punts aragonesos en que TALC (mapa 135, l'arada)

consigna la forma aladro , que el Sr. Alvar inclou en el domini linguistic ca-

tala (pag. 19), no son prdpiament de llengua catalana, corn Benasc (punt 2),

Campo (i), Graus (17), Fong (15) i Binefar (16). 11 El mot arreu no es, adhuc

en l'accepcio Varada', solament propi de les regions frontereres d'Arago,

segons considera l'autor (pag. 19), puix que, a mes d 'esser ja bastant interiors

algunes de les localitats esmentades d'aquell mapa, corn Sort (punt 7), Tremp

(22), Balaguer (41), Artesa de Se-re (23) i Lleida (4o), s'endinsa pregonament

aqueix mot arreu ( i la forma secundaria reu) pel Principat , arribant al catala

oriental, per tal coin, segons el Diccionari Alcover-Moll (II, 20), compareix

tambe amb l'esmentada accepcio a l'Alt i Baix Urgell (Organya, Ponts, Pradell),

el Bergueda (Pobla de Lillet, Baga, Casserres), i fins i tot a Tarragona. 11 La su-

posada forma valenciana apex, leina de llauransa en general', que el Diccionari

Alcover-Moll (I, 727) va copiar del Diccionario valenciano-castellann, de Cons-

tants Llombart, s. v., no es cap provensalisme directe, corn apunta el senyor

Alvar (pag. 19, n.), sing unicament un talc servil del castella apero, fet per

Escrig i admes per Llombart i per Alcover. 11 La forma de Girona coltell (secun-

dariament contell ), que Mons. Griera identifica amb la rella de 1'arada (BDC,

XI, 88), identificacio de la qual el Sr. Alvar dedueix conclusions importants

(pag. 27), no n'es, en realitat, mes que una peca accessdria, una .especie de ga-

nivet que s'aplica a 1'arada i serveix per a obrir la terra pel cirn i facilitar la

penetracio de la rellas, segons la deseripcio del Diccionari Alcover-Moll (III,

273). II La grafia reya d'un document medieval de Santa Coloma de Queralt

no es propiament aun case, de yefsmos, corn interpreta el Sr. Alvar

227



M. SANCHIS I GUARNER - ENRIC GUTTER

(pag. 9), sin6 que y era i es el resultat normal de G'L (i L+ Y) -diferent de

b <'LL - a les Illes Balears i gran part del catala oriental (BDLIC, 'V, 268 ;
BDC, VIII, 22). 11 Encara que l'autor exclou del seu estudi les formes catalanes
no frontereres (pag. 18), caldra comptar tambe entre els tipus d'aquesta eina
pirinenes 1'arada mussa asimetrica de fusta, propia de l'Alt Emporda, que ha
estat descrita recentment pel Sr. R. Violant i Simorra (Sintesis etnogrdfica
del Pirineo espanol y problemas que suscitan sus dreas y elementos culturales,
Zaragoza 1950, pag. 27). J1 -Cal tambe advertir alguns petits errors en la trans-
cripei6 dels mots catalans, coin coltel (pa-s. 19, 21, 25, 27) per coltell, i Ilaure
(pag. 25) per llaura ; el proverbi rossellones citat aCalpas many posar Pape
davant dels bous• (pag. 8), es, en realitat, Cal pas mai passar Paper davant
dell bousn.

Aquests petits details no entelen l'excellencia de 1'assaig del Prof. Alvar,
el qual presenta l'estimable novetat d'atendre a les arees lexiques, i no limi-
tar-se als limits fonetics i morfolvaics, com Bolen fer quasi tots els investigadors
de geografia lingufstica.

M. SANCHIS i GUARNER

ARMANDO DR LACRRDA : Andtise de expressoes sonoras de compreensro. Coim-

bra 1950. 248 Pags. (aActa Universitatis Conimbrigensisv.)

El Sr. Lacerda havia publicat anys enrera tin treball sobre els Compor-
tartientos tonales vocdlicos en espanol y portuguEs (1945, amb la collaboraci6
de la Sra. M. J. Canellada) i uns Estudios de fonetica y fonologia catalanas
(1948, amb la collaboraci6 del Sr. A. M. Badia i Margarit).' 1 s, dones, un
especialista de les questions de fonetica peninsular el qui publica el present
volum.

L'autor tracta de resoldre el problema seguent : 1'entonaci6 significativa
-ell en din. 1'aexpressi6• - d'una frase, d'un mot, va o no va Iligada als
fenbmens ffsics i fisioldgics que acompanyen la seva emissi6 ? Un mateix fo-
nema, a, per exemple, pot expressar molts sentiments diversos (dubte, fastig,
sorpresa, entusiasme, etc.) ; el Sr. Lacerda es pregunta si existeixen relacions
constants entre els caracters del fonema a i els sentiments que pot traduir.

L'element fisiologic queda determinat per l'tis dels aparells d'enregistra-
ment grafic de la fisica moderna : totes les modalitats sonores, fins i tot les
menys importants, tenen correspondc-ncia en la corba obtinguda.

L'element psicoldgic es objecte d'una classificaci6 analitica preliminar.
Q,'autor identifica uns cinquanta tipus diversos d'aaspectes de 1'expressi61 (rapi-
desa, precisi6, satisfacci6, sorpresa, acceptaci6, incertesa, interrogaci6, d'escrip-
ci6, tristesa, estima, menyspreu, hostilitat, admiraci6, etc.). Per tal d'estu-
diar-los enregistra la veu d'un subjecte parlant, que prova de posar-se en
circumstancies imaginaries convenients. La veu enregistrada, despres d'una
preparaci6 seriosa del subjecte, es escoltada diverses vegades per notar-ne els
caracters subjectius ; per altra Banda, 1'autor estudia el cronograma de la ma-
teixa paraula. Obte la linia tonal (fregiiencia del so en funci(5 del temps), a la

r. Vegeu recensions d'aquestes dues obres, per A.-M. BADIA I MARGARIr i
M. SANCHIS I GUARNER, en ER, I (1947-1948), 203-204 i 225-226, respectivament.

228


