
cumentació de què disposàvem; Ignés és un compromís entre Agnès, Ainès, Inès; sortija ‘sortilla’
(«córrer la sortija») és un castellanisme antic, documentat al s. XVI quan el castellà tenia el fonema
/Z/ o /S/ però no /x/, mentre que navaja ‘navalla’ respon a una correspondència, en àmbit bilingüe,
de cast. /x/ → cat. /Z/ (com cast. brújula → cat. brújola ‘brúixola’) (cfr. J. Veny, Contacte i contrast
de llengües i dialectes, València, 2006, p. 79 i 82); aposiento per estudiar, no induït per la font,
representa una ultracorrecció, pel que fa al diftong, del mot castellà introduït en el català (re-
cordem l’alguerès posento ‘habitació’); tremelga ‘tremolosa, Torpedo torpedo’, evident castella-
nisme (< tremielga), és un pont entre la documentació de Lacavalleria i la de Verdaguer, que el de-
gué prendre de Labèrnia; tercera ‘arcabota’ mostra la vigència, el s. XVIII, d’aquest arcaisme; faina
[faïna] («marta o faina»), variant de fagina, recollit a Ribesaltes i documentat el s. XIII al Rosselló
(DCVB), constitueix un graó documental entre els dos reculls. Dues precisions: Pungant (p. 36)
‘punta metàl.lica d’una sivella’, efectivament és original de l’autor i és mot viu (cfr. DCVB), deri-
vat de puga ‘pua’ (DECat); només punxant pogué influir en la seva estructura. Certament el llen-
guado deu ser un castellanisme (p. 33), que ha substituït palaia al Principat, nom que s’usa a Bar-
celona aplicat a una espècie diferent, més petita que el llenguado.

En suma, estem davant una magnífica edició d’un diccionari bilingüe, influït sovint per les en-
trades de Sobrino, però també amatent al lèxic genuí, enriquit amb un excel.lent estudi lingüístic Un
total de 4.260 entrades que forneixen un ric material valuós per a la història del lèxic català i de la
lexicografia catalana i romànica. Tanquen el llibre quatre pàgines facsimilars, dues extretes del dic-
cionari de Sobrino i dues del Méthodo publicat, així com un índex dels mots d’interès lèxic i/o
semàntic.

Joan VENY

Universitat de Barcelona
Institut d’Estudis Catalans

VENY I CLAR, Joan (2006): Tradició, traducció i interferència en el Diccionari Mallorquí
(1840) de Pere Antoni Figuera. Estudi introductori de Bartomeu Font Obrador. Palma:
Consell de Mallorca.

Aquesta nova aportació de Joan Veny i Clar ens acosta el primer diccionari prefabrià publicat
a Mallorca, el Diccionari mallorquí de Pere Antoni Figuera. El Dr. Veny, amb la bonhomia que el
caracteritza, va desglossant punt per punt totes les parts del diccionari, extraient del seu cabal lèxic
tota la informació pertinent.

Hi trobem la descripció de la macroestructura amb esment als referents obsolets, als augmen-
tatius, als diminutius, als superlatius, als participis, als noms geogràfics i també a les subentrades,
abreviatures i onomatopeies. Després entra a parlar amb més detall de cultismes, castellanismes,
italianimes, francesisme i llatinismes amb la referència a les possibles fonts de les quals pogué
pouar l’autor. En totes aquestes referències, Veny aporta el seu saber lexicogràfic amb comentaris
i matisacions, i també exposa alguns desacords amb els autors que abans havien portat a terme un
estudi del diccionari.1 Cal dir que cap d’aquests autors no havia fet una anàlisi tan exhaustiva, per
la qual cosa és normal que una visió més aprofundida doni peu a rectificacions sobre alguns co-
mentaris que marcaren la consideració que es tenia del Diccionari mallorquí de P. A. Figuera.
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1. CORBERA POU, Jaume (1985): «La lexicografia mallorquina dels segle XIX». Estudis Universitaris Cata-
lans, XXVIII (Actes del Col.loqui internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, 1994, p. 211-228); CO-
LÓN, G. i SOBERANAS, A. J. (1986): Panorama de la lexicografia catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana;
RICO, A. i SOLÀ, J. (1995): Gramàtica i lexicologia catalanes:síntesi històrica.València: Universitat de Valèn-
cia (Biblioteca lingüística catalana).



En l’apartat de la microestructura ens detalla totes les categories gramaticals que s’inclouen a
cada entrada lèxica, així com també les definicions i accepcions, algunes prou simples, altres amb
influències de les fonts castellanes, i d’altres basades en el coneixement directe de l’autor: “So-
merèta del Bôn Jesús ô de la Mare de Déu. Insêcte de moltas câmas y qui, si lo tôcam, se arrufa y
se pôsa côm una bôlla. Cochinilla, milpies ô sanantón.” No cal dir que el diccionari conté força cas-
tellanismes, alguns propis de la parla mallorquina d’aleshores i d’altres introduïts per influència de
les fonts utilitzades, majoritàriament del Diccionario de Autoridades i del de Nuñez y Taboada, tal
com mostra Veny. L’apartat de fraseologia és força important per la quantitat d’unitats fraseològi-
ques que apareixen en el cos de l’obra, la qual cosa ja havia estat valorada per Bastardas Parera i
Bastardas Rufat.2 En el diccionari de P. A. Figuera també hi ha un bon recull de refranys, concreta-
ment setze pàgines d’adagis amb la correspondència castellana, una bona mostra dels quals són co-
mentats per l’autor, que n’assenyala la font.

Un dels últims apartats del llibre tracta de l’ortografia usada per l’autor. Sabem que les qües-
tions ortogràfiques foren molt controvertides durant el segle XIX, un cop perduts els referents del
codi escrit tradicional. I foren controvertides per causa de l’interès que suscitaven, ja que no es pot
escriure una llengua sense un codi establert. Una bona part dels erudits il.lustrats mallorquins tam-
bé s’hi interessaren, com demostra la poesia que Josep de Togores i Zanglada, comte d’Aiamans
(1767-1831), dirigeix a Tomàs Aguiló i Cortés (1775-1856), autor de la Rondaya de Rondayes.

«Senyor Tomas Aguiló:
La Rondaya mallorquina
Es per mi cosa tan fina
Qu’en voldria se autô.
No som estat escriptô;
Però encar heu provaria
Si voste, còm jò volria,
Em digues per quin motiu
Per quinas reglas ò empriu
Ha fixat l’ortografia»3

Figuera fa servir una manera pròpia d’escriure, ell mateix diu: “He escrit los termes mällor-
quins axí côm se pronuncían vuy en dia segons lo estil familiar”. Aquesta manera d’escriure ens
permet saber a grans trets les característiques fonètiques del català de Mallorca de mitjan segle XIX.
Així, doncs, el diccionari no tan sols ens dóna informació lèxica, morfològica i fraseològica, sinó
també fonètica.

En aquesta publicació trobem una introducció de Bartomeu Font Obrador, «Dades de la vida i
l’època de Fra Pere Antoni Figuera (1772-1847): l’ideal seràfic i la dèria lexicogràfica», i un apèn-
dix documental amb la reproducció facsímil de la «Recopilació de alguns termes mallorquins ab el
seu corresponent español per F.P.A.F.T.R.F.O. añy 1814». Aquesta «Recopilació» ha estat recent-
ment estudiada per Guillem A. Amengual i Bunyola,4 que ha sabut veure que sota les sigles s’hi
amagava Fra Pere Antoni Figuera Tomàs, Regular Franciscà Observant. A partir de l’estudi d’Amen-
gual es trenca el desconeixement que hi havia respecte a l’autoria d’aquesta «Recopilació» per una
mala interpretació de les sigles.
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2. BASTARDAS PARERA, J. i BASTARDAS RUFAT, M.R. (1997): «El diccionari mallorquí-castellà de Pere Anto-
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ra: la Recopilació de alguns termes mallorquins ab el seu corresponent español». Estudis Baleàrics. Govern de
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El més important de l’estudi del diccionari, segon el meu parer, no és exclusivament l’anàlisi
estricta de les seves entrades, sinó una nova visió crítica del Diccionari mallorquí de Pere Antoni
Figuera. Veny sap situar-se en el món que envoltava el franciscà, sap fer-nos veure que la feina ím-
proba d’un sol home va donar els seus fruits: unes 6.000 entrades en una llengua que no havia estat
mai recollida ni sistematitzada abans. Citant les pròpies paraules de Veny valorarem millor el que
hi podem trobar i el tarannà que ha guiat l’autor: «El que cal valorar no és el que hi falta sinó el
que hi ha, un preciós corpus del lèxic mallorquí dels segles XVIII-XIX, resultat d’una observació di-
recta de la llengua viva, i no d’una còpia descarada d’altres diccionaris, com tant s’estilava (i s’es-
tila); recordem que tenia a la biblioteca del seu convent diccionaris bilingües català-llatí (Nebrija,
Pou i Lacavalleria) en els quals hauria pogut pouar».

Aquest nou llibre de Joan Veny no pot fer més que esperonar els estudiosos de la lexicologia
mallorquina per tal que els altres diccionaris prefabrians, com el de Joan Josep Amengual, Diccio-
nario Mallorquin-Castellano-Latin (Palma, 1859), el de Unos Amigos, Diccionario Manual ó Vo-
cabulario complerto Mallorquin-Castellano (Palma, 1859) i el fins ara anònim5 Diccionari Ma-
llorquí-Castellá(...) per un mallorquí aficionat á sa seva llengua ab col.laboració de varios literats
entesos y cultivadors de s’idioma de sa seva patria (Palma, 1878), siguin objecte d’un estudi ex-
haustiu per situar-los degudament en la tradició lexicogràfica catalana.

Catalina MARTÍNEZ

Universitat de Barcelona

PEYTAVÍ DEIXONA, Joan (2005): Catalans i occitans a la Catalunya moderna (Comtats de Ros-
selló i Cerdanya, s. XVI-XVII). Presentació històrica i transcripció del fogatge català de
1553, del registre de la taxa del Batalló de 1643 i de les dues llistes dels immigrants oc-
citans de 1542-1543 i 1637, a la zona de la Catalunya del Nord. Barcelona: Òmnium Cul-
tural. 421 + 443 p. (Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana, 136-137).

Amb aquests dos gruixuts volums Joan Peytaví fa un regal inestimable als filòlegs, particular-
ment als estudiosos de l’onomàstica i la llengua catalanes, als historiadors i estudiosos de la història
de la població i, en general, a la cultura catalana i, especialment, a la de la Catalunya del Nord.

Les aportacions de Joan Peytaví ja eren prou conegudes entre els qui s’interessen per l’onomàs-
tica, a través de les seves publicacions sobretot referides a la Catalunya del Nord, en revistes espe-
cialitzades. Ara, després d’haver defensat la seva tesi doctoral a la Universitat de Perpinyà el 2002,
publica el que n’havien estat les fonts; o, més aviat, una part de les fonts perquè l’autor ha utilitzat
en la seva tesi una documentació molt més extensa que inclou registres parroquials i altres fonts a
més de les llistes nominatives que ara publica. Ens alegrem de constatar, tal com es diu en el prò-
leg (p. 14, n. 1), que també s’està preparant la publicació de l’estudi que constituí en el seu moment
la tesi doctoral.

El llarg títol d’aquest llibre ja és prou il.lustratiu pel que fa al seu contingut: es tracta de l’edi-
ció, precedida en cada cas d’un estudi, d’aquests quatre documents arxivístics de la segona meitat
del XV i la primera del XVI. Ens detindrem en cada un d’ells.

En primer lloc se’ns presenta l’edició de les col.lectes de Perpinyà, Vilafranca del Conflent i
Puigcerdà del fogatge de Catalunya de 1553 (p. 27-317). El restant d’aquest fogatge havia estat pu-
blicat pel benemèrit Josep Iglesias en els anys 1979 i 1981, justament en els volums 59 i 70 d’aquesta
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5. Tradicionalment aquest diccionari ha estat considerat obra de J. Tarongí, però crec que no tenim per ara
informació suficient que avali la seva autoria. Vegeu: Catalina MARTÍNEZ i TABERNER (2000): La llengua catala-
na a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX, Barcelona: PAM i UIB, p. 34-346.


