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[1]∗

Una altra mica d’eixida filològica (1-27)
Janer. Dia 1
Cap a Barcelona

En bon dia de Cap-d’any prenc el vapor cap a Barcelona; i passat la
Dragonera, tot deixant les costes de Mallorca, trobam una mar tan
avalotada i desinvolta, que ha fet ballar el navili de mala manera. Basta
dit que havíem d’arribar a les sis i mitja a Barcelona, i hi som arribats a
les nou. ¡Vaja quin perboc!

Dia 2
Distinció entre la b i la v

Trob a Barcelona més fret que no havía deixat a Mallorca. Feim
sessió a l’Institut de la Llengua Catalana, a on veig tota la gent trempada
i xaravella, gracies a Deu, i treüllant quiscún an el seu redol i fora vessa!
En Pompeu Fabra me presenta un enfilall ben llargarut de paraules
catalanes a on hi ha el sò explosiu-billabial-sonor (b) i el sò fricatiu-llabi∗
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dental-sonor (v), que casi totes les comarques catalanes confonen, com
els castellans i casi tot el mig-dia de França, pronunciant b o  (una b
fricativa) i que els Balears no confonem mai, ni els del Vendrell, bona part
del Camp de Tarragona i de Ribera d’Ebre i casi tot el reine de València.
La qüestió es que ara En Fabra per encàrrec de l’Institut fa un Vocabulari
Ortogràfic per que tot hom puga sebre cada paraula com s’ha d’escriure,
segons les Normes Ortogràfiques del mateix Institut i altres Normes
complementaries que forçat s’hauràn d’adoptar, perque les acordades i
publicades fins aquí, no resolen ni d’un bon troç totes les dificultats: no
son més que la primera passa en ferm, això sí una passa ben llarga cap a
l’engirgolament [2] complet, així com poren esser completes les obres
humanes, de l’ortografia catalana.
Doncs bé, per això de distingir si cal escriure b o v, els mallorquins
som mestres, som oracles, i En Fabra, senyant-se amb la man dreta, ens
ha presos els mallorquins per guies de la distinció d’aqueixes dues lletres,
que pertoca mantenir per lo quant eren dins el llatí i son dins totes les
llengues neo-llatines, i les hi han conservades tots els gramàtics,
maldement en la

pronuncia

no distingesquen els sons que elles

representen, a fi de no desfigurar massa la fesomía visual de la llengua.

Dia 3
Cap a Escornalbou. —La vella abadía. —La gent d’ara. —Fret maleit

A les nou i busques prenc el tren correu cap a Reus, i de d’alla fins a
la boca de la gran foradada de l’Argentera, la més llarga d’Espanya. Top,
an el baixador de Dues-Aigües, el Rt. Sr. Rector de l’Argentera, una mica
de poble encastellat a un ressingle d’aquelles muntanyes (hi ha devers
setanta families, tot en gros), i llavó un fill, pubil, de mon amic del cor
N’Eduard Toda, que ens férem coneixents a Londres i romanguérem tan
entrebaulats de cor. El seu fill no l’havía vist mai jo; es digne de son pare,
desxondit, agradossísim, llevent. Feim una estoneta d’estació a la
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Rectoría, obsequiant-mos-hi ferm lo Rt. Sr. Rector; i ja som partits amb lo
cavall d’En Cama i la mula d’En Taló, això ès, a peu, perque, si tenim la
mala sort de pujar dalt una bistia i anar-hi cavalgant, ens seríem gelats
de fret sensa apellació, per motiu de la fredor horrorosa que feia. I ¡hala
per amunt[!] ¡cap an el Castell d’Escornalbou, que seu casi a la cuculla
d’una muntanya d’uns vuit cents metres, castell dels sarraïns, que els
cristians, quant els ho prengueren devers el sigle XII, hi feren una abadía,
primer de monjos agustins i després de franciscans-recolets-missioners,
que els selvatges de l’any 1835 aboliren i se feu mal-bé tot l’edifici
venerand, i que En Toda fa devers sis anys que ho comprà, i se posà a
restaurar-ho com a bon fill de la Patria, magníficament, esplèndidament.
Enfilats per aquell caminoi de cabres, pero ben empedregat i ben
encitronat del novell propietari, al cap d’uns tres quarts som estats dins la
veneranda abadía reviscolada, i on ens han rebuts amb els braços uberts
l’estimadissim Toda, el pare, amb la seua mare, de vuitanta anys, pero
absolutament jova d’esperit i plena de briu i agilidat corporal, que se pot
riure de molts de [3] joves en quant a sanitat, i delit. També hi ha hagut
l’altre amic benvolgut, D. Pau Font de Rubinat, tan benemèrit de la
bibliografia catalana, President de la Sociedat de Bibliòfils Catalans,
publicadora de tants de monuments antics i gloriosos i capdals de la
nostra llengua. En Font posseeix una de les millors llibreries catalanes que
hi haja. Hi havia també altres parents propins d’En Toda i un fill i dues
filles d’En Font, tots enrevoltats d’un magnífic escaufa-panxes a on feien
flamada, renouera, delitosa i ballugadissa, tot un munt de tions i estelles;
i vos assegur que hi feia un estar de reis amb aquell fret aborronador,
senyor absolut d’aquelles altures.
Conversa qui conversa, hem compostes les bases per la feinada
morfològica de demà, demà-passat i demà-passat-l’altre, per alló de que
un previngut val per cent, i lo que s’ha d’empenyorar, que se venga.
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Dia 4
Llenya a la conjugació de Reus

Dita missa i berenats (allò d’armorzar que diuen els catalans
continentals no passa per la nostra duana, perque fa una pudor
castellanenca massa dolenta), com En Toda, la seua familia i els seus
hostes, tots son reusencs, fora jo i un fill de l’altre amic estimadíssim, D.
Fidel de Moragas de Valls, que també ens acompanya, començam l’estudi
de la conjugació de Reus.
Entre el fill i les filles d’En Font de Rubinat, que son molt joves, i la
nora d’En Toda, que també ho ès molt, i la mare d’ell, que ja en té prop
de vuitanta com he dit, tots molt aixerits i desxondits i reusencs ben
naturals, ja son partits ells a conjugar els verbs que els indic i jo escriu
qui escriu tot quant me diuen, després d’assegurar-me ben bé de que les
formes que’m donen son tals com les me donen, escoltant amb tota
atenció les discussions que sobre qualque forma d’aquestes s’arma entre
ells i els altres qui escolten i que hi diuen la seua sempre que s’ès mester.
I amb aquesta feina ens passam tot lo sant dematí i tot lo sant de-capvespre i tota la vellada, perque aqueixes discussions sobre conjugació en
duen d’altres sobre pronuncia i us d’un enfilall de mots y frases, que vos
assegur que’m fan fer córrer la ploma per llarc demunt les planes de les
meues llibretes de notes.
Sols posam forqueta primer per dinar, llavò pel tè a mitjàn capvespre i finalment per sopar i anar-mos-ne a jeure, desitjant per tots una
bona i santa nit. Amèn. [4]

Dia 5
La conjugació de Vilanova d’Escornalbou. —Quatre fenòmens
notables d’aqueixa conjugació. El Val-Deu a la conjugació de Reus

Bot del llit abans d’anar en-lloc, i de bona hora enllestesc una partida
de feines; devers les nou dic missa, i devers les deu ens compareixen
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quatre nois de Vilanova d’Escornalbou, un poblet d’assí baix de la banda
de mig-jorn: quatre nois de dotze a quinze anys, triats dels més
atxaravits i llevents de l’escola, que fan tots un cap ben viu i van ben ulls
espolsats. Jo volía anar-hi a Vilanova d’Escornalbou per estudiar-hi la
conjugació que tenen; pero En Toda, per que no li fogís i per més
obsequi, va dir: —No, home! ja farem pujar gent de Vilanova, la que mos
convenga. —I així ho ha fet, enviant a demanar aqueix escabotell de
vilanovins, tan plaents i trempats.
Ens tancam amb ells dins una cambra de molt de sol i una gran
focateria a un escaufa-panxes que hi ha, sentint siular a la descosida el
vent, sensa rebre cap de les seues avalotades i geladores xicotines, una
venteguera maleita que, allà on toca, talla i salseix i fins socòrra. Explic
an aquells nois què ès lo que cerc jo; aviat se’n fan càrrec i ja son partits
conjuga qui conjuga verbs, i jo escriu qui escriu fent deixar a la llapidera
el caminar pel córrer.
Aquells nois tenen una gran seguredat en lo donar-me totes les
formes de cada verb; armen també llurs discussions; pero com van de
bona fe, com hi van sempre els nois, aviat se concorden, i jo puc colletgir
ben bé quina ès en cada cas la forma verbal que corre per Vilanova
d’Escornalbou.
Amb gran sorpresa meua resulta que an aquesta vila hi caplleva la
primera persona singular de present en -uk devora la -u. I així diuen:
kantU i kàntUK, sobre tot dins frase; a final de frase no ho diuen tant.
Poc m’ho esperava jo trobar aqueixa desinencia -uk per assí; la creia
ben exclusiva de la regió de Girona. Es que l’escorcoll llingüístic complet
de totes i cada una de les comarques del territori de la nostra llengua ens
ne reserva moltes de sorpreses, altament aclaridores i llampants per la
nostra llingüística.
També resulta un altre fet notable: l’ausencia absoluta de l’imperfet
de subjuntiu en -ís (sntís, prtís) dins el dialecte d’aqueixa vila; hi
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domina exclusivament la desinencia -iés (-igués): sntigés (sentigués),
prtigés (partigués).
Una altra cosa també ben notable: el dialecte de Vilanova [5]
d’Escornalbou no fa el present de l’auxiliar haver: he, has, ha han, sino j,

s, , n (j vist, s vist,  vist, m vist, w vist, n vist). També m’ès
vengut molt de nou tal fenomen.
Finalment, el dialecte de Vilanova d’Escornalbou lo mateix que el de
Reus, forma casi sempre el gerundi i participi de present damunt la rel
pura del verb i no damunt el subjuntiu. Per això no diuen: escriguent,
moguent, venguent, ponguent, etc., sino escrivin(t), muven(t), punen(t).
Per lo meteix conserven millor la tradició llatina que no totes les
comarques pirenenques i les illes Balears, a on formen avui casi tots els
gerundis damunt el subjuntiu, casi mai damunt la rel pura del verb.
¡Bé n’hem feta de veta amb aquells nois de Vilanova d’Escornalbou!
Just hem posada forqueta per dinar; i de la taula ¡altra volta més que
depressa cap a conjugar verbs! I ens hi som pegats fins el sol post, que
se’n son anats aquells quatre valents vilanovinets, contents i alegres amb
la alegració que els ha donada el senyor de la casa. Amb aquest temps
tan curt han CONJUGATS XEIXANTA NOU VERBS de cap a cap! ¿Ah idò?
I llavò a entrada de fosca, hem refermada sa tasca amb aquell jovent
de Reus per fer el Val-Deu de la conjugació reusenca, que l’havíem
deixada a mitges astes anit passada, i li hem donada matraca fins devora
les nou, que l’hem arribada a acabar, gracies a Deu i gracies a
l’amabilidat i a la paciencia heroica de la familia d’En Toda i dels seus
hostes, que ja teníen re-de-motiu d’estar-ne de conjugacions fins partdemunt el cap. ¡Ventura de la seua amabilidat i amor a la llengua
catalana a prova de bamba [sic per bomba]!
Hem sopat i després ¡a jeure manca gent!
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Dia 6
Comiat a Escornalbou. —Cap a Reus. —Una gramàtica catalana del
sigle XV. —L’arxiu de la ciutat de Reus

Avui no hi ha hagut gaire escorcoll llingüístic. Després de dir missa i
berenar fort, perque havíem de tocar soletes cap a Reus, hem conversat
una bona estona amb aqueixa bona gent del Castell d’Escornalbou, que
m’han fet prometre de tornar-hi aquest estiu qui vé, si som vius. Encara
que aqueis dies hi faça aqueixes ventades tan escandaloses, dins la casa
fa un estar de reis perque està endergada i encitronada així com els
inglesos polents enderguen i encitronen llurs cases, amb un sentit pràctic
de ben estar i de vida regalada que els àngels hi canten. Pero encara hi
ha una cosa millor dins aquell castell: la gent que hi comanda i que hi
cap-lleva, En Toda i los seus, que m’han [6] tractat verament com un
Papa, de lo qual les he fetes grans mercès de tot cor, i n’he pres comiat
prop de mig-dia, i ja li hem hagut estret per avall cap a l’Argentera amb
un germà de la nora d’En Toda i un criat que’m duia la maleta. Bé vos
assegur que n’hem trobat de vent tot devallant per avall per avall, un
vent rabiós i més fret que la neu.
A l’Argentera ens aturam a la Rectoria a saludar Mn. Josep Pamies,
Rt.

Sr.

Rector

de

tal

parroquia,

que

ha

tenguda

l’amabilidat

d’acompanyar-mos fins devora l’estació; es arribat el tren-correu de
Madrid, hi puig, i de d’allà cap a Reus, a on he trobat que m’esperava a
l’estació l’amic benvolgut D. Pau Font de Rubinat, que m’ha volgut a caseua, i ha començat a mostrar-me els seus llibres, que en té molts, més
que mots no hi ha a Matines. Basta dir que passen de 25.000, i casi tots
son llibres selectes: llibres en català o sobre Catalunya o curiosidats
bibliogràfiques i d’arqueología literaria i artística. Es una vertadera
meravella aqueix aplec magnífic de llibres d’En Font de Rubinat.
N’hem fulletjats una partida de catalans del sigle XV i XVI, edicions
raríssimes i que ja en queden pocs exemplars ferm. N’hi ha hagut un qui
m’ha robat el cor: una Gramàtica catalana del célebre gramàtic castellà
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del sigle XV N’Antonio de Nebrija, que també engirgolà un diccionari de la
nostra llengua. Se veu que an aquell temps els castellans en feien més
cas que no ara del català, li demostraven més amor. ¿N’hi hi cap de
castellà modern que haja seguit l’exemple d’En Nebrija? Si qualcú en sab
cap ¡que alç el dit! i ens diga el nom, per poder-lo alabar, com sería el
meu desig. D’aquesta edició de la Gramàtica d’En Nebrija no’s coneix altre
exemplar que aqueix d’En Font de Rubinat, que ha feta la fantasia de
deixar-lo’m per l’Obra del Diccionari.
Amb això se presenta un senyor molt respectable i ple de delit, En
Puig i Alguer, arxiuer de l’Ajuntament de Reus, amic fervent de papers i
llibres vells. Me’n mena a la Casa de la Vila, an el seu arxiu, i m’ha fet
veure un bell grapat de còdics manuscrits, que valen ulls per mirar. M’ha
cridada molt l’atenció un volum en fol, ben gruixat, unes Ordinacions de
Reus dels sigles XIV i XV, que venen a esser unes Ordenances Municipals,
un còs de lleis municipals que els Jurats de Reus a poc a poc anaven
engiponant. N’hem lletgits troços, i hi hem aglapides una partida de
paraules i frases que avui ja no s’usen a Reus, i en camvi se diuen per pa
i per sal a Mallorca, lo qual ès un de tants d’indicis de que Mallorca es allà
on

s’ès

conservat

millor

el

català.

Entre

altres

mots

d’aqueixes

Ordinacions record: [7] missatges en sentit d’homes llogats que fan feina
a les masíes i fer tala aplicat an el bestiar que fa mal o dany menjant-se
lo d’altri o lo que no li pertoca.
Aquestes Ordinacions son un tresor de llengua, i sería una gran cosa
que l’Ajuntament de Reus les fés estampar. ¡Quin servei no prestaría a la
nostra llengua estimadíssima l’Ajuntament reusenc si posava fil a l’agulla i
fés aqueixa publicació! ¡Amèn que s’ho posin dins el cap de fer-ho els
Retgidors de Reus! ¿No son majoria els catalanistes? ¡Hala idò! ¡coratge,
bona gent!
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Día 7
Cap a Valls. —Estudi de la conjugació vallenca. —Conferencia a la
Associació Catalanista

Dita missa i pegat un roec, m’espitx a l’estació, acompanyant-m‘hi
l’honorable Font de Rubinat, a qui he fetes grans mercès de tant com
m’ha obsequiat; li he dit ¡a re-veure! ¡amb Deu siau! pujant an el tren
que venía de Tarragona; i ¡cap a Valls manca gent!
Arrib a Valls a les nou i quart, i trob a l’estació que m’esperava l’amic
estimadíssim D. Fidel de Moragas, benemèrit de la Patria, meritíssim de
l’Obra del Diccionari, que hi ha fetes prop de DOTZE MIL CÈDULES, i totes
ben selectes i bufarelles. En no esser l’altre amic benvolgut Mn. Bernadí
Mateu de Mancor (Mallorca), cap collaborador hi ha que haja omplides
tantes de cèdules com D. Fidel.
Me’n som alegrat fora mida de trobar-lo tan fort i tan xaravello com
ara fa onze anys que el vaig conèixer. Només l’havía tornat veure an el
Congrés de la Llengua, fa set anys. Me’n ha menat a ca-seua; he
saludada la seua distingida i cristiana familia, i ja li hem hagut envelat
cap an el Collegi que els Germans Gabrielistes de França tenen a Valls,
ple

d’allotea

ben

atxaravida

i

llevent,

que

s’educa

i

s’instrueix

admirablement baix de la direcció de tan destres educadors i eminents
mestres.
I ¿que hi som anats a fer an aqueix Collegi? Jo ja havía escrit dies
abans a D. Fidel que me tengués triats quatre o cinc nois d’onze a quinze
anys, tots ben nadius de Valls, per estudiar jo amb ells la conjugació de
Valls. Així ho ha hagut fet D. Fidel: encara no som estats dins el Collegi,
com ja s’ès presentat el Germà Director, un francès del nort, molt amable
i desxondit, enrevoltat de cinc o sis allotells, ben ulls espolsats i amb un
cap ben viu.
Entram dins una càtedra que el Germà Director ha posada [8] a
compte nostre, ens asseim, explic una micoia an aquella allotea què era
lo que volía d’ells, i aviat m’han comprès de lo més bé, començant a
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conjugar-me verbs i verbs, tal com ho fan a Valls, i eren com cadellets de
molí de via que feien. I allà los hauríeu vists armar les gran disputes
sobre si tal forma flexiva se deia a Valls, dins la ciutat o a la pagesía o si
just era cosa de la canalla, això ès, de la gent menuda que comencen a
córrer i a embarbollar.
Aquestes disputes sempre acabaven bé, perque els disputadors
anaven de bona fe, com hi van sempre els nois, que son la gent més
plana, més sencera, més lleal, més amatent, amb qui jo sempre me som
campat millor, sobre tot en materia d’escorcolls llingüístics.
Hem donat ventim a la conjugació vallenca fins a hora de dinar; i a
les tres hi som tornats, i ¡hala a conjugar verbs fins a les sis tocades! I
aquells dianxes de nois sempre ben frescs i plens de delit i amb unes
bones rialles desiara, i gens cansats.
Ho he comprovat mil vegades que els nois, per poc que un els
distrega sovint amb una berba o una potxa, tenen molta més resistencia
que no els grans en materia de respondre an els llargaruts interrogatoris
que un llingüísta necessita fer per estudiar qualsevol ram de la ciencia
dialectològica.
D. Fidel de Moragas ès el President de l’Associació Catalanista de
Valls, i m’ha proposat d’anar-hi a dir quatre paraules després de sopar.
¡Ja hu crec que he dit que sí! i devers les deu ens hi entregam, trobant-hi
una bona partida de socis. Els saludam i me demanen que parl.
Els he parlat de com se troba l’Obra del Diccionari, que no s’ès
aturada un moment, per més que encara no haja començat a sortir el
Diccionari tan sospirat. Molt, moltíssim, els he dit, ha fet la gent catalana
pel Diccionari, pero no tot lo que s’era mester per poder començar tal
publicació, que no ha començat senzillament perque no s’es feta encara
dins totes les comarques de la nostra llengua la replega de tot el cabal
llingüístic que hi ha, el parlat i l’escrit. Si de totes les poblacions catalanes
ens fos vengut tant de cabal recullit com de Valls, degut a la collaboració
heroica de D. Fidel de Moragues, a hores d’ara el Diccionari ja hauría
començat a sortir. Ara ja tenim gent ben trempada per posar les mans an
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aqueixa obra: els joves pensionats que la Diputació de Barcelona envià a
Alemanya i a París a estudiar filología romànica, dos dels quals tornaren
amb el grau de Doctors en tal ciencia i seràn el nostre braç dret per dur a
bon terme tal obra, que ha presa ara com a cosa seua l’Institut de la
Llengua Catalana. [9]
Aquell estol de socis son romasos ben contents i satisfets d’aqueixes
bones noves que els donava; i han pres coratge i m’han demanat de les
Normes Ortogràfiques de l’Institut. I no sols son estats ells que me’n han
parlat, sino altres persones ben respectables, pregant-me que els
espinzellàs una mica allò d’haver suprimida la h no etimològica i la y per
representar la conjunció et, posant-hi i, i allò de representar amb ll el sò
de la l prolongada, i finalment el separar la doble preposició per a en lloc
de pera.
Amb

molt

de

gust

he

espinzellades

aqueixes

questions

dius

l’Associació Catalanista i fora de tal Associació, en converses particulars.
Vetassí lo que els he dit en sustancia:

§a
La supressió de la h no etimológica

Molt de feina ha duita sempre la h an els gramàtics llatins i neollatins. Com fa notar el doctíssim historiador de la llengua llatina Lindsay
(The Latin Language. An historical Account of latin Sounds, Stems and
Flexions, Oxford, 1894, § 56), la h durant l’època prehistòrica tendría el
valor de ch alemanya derrera a (el valor de , grega, el de la j castellana
actual); durant l’època literària se reduí a una mera aspiració (spiritus
fortis), i deixà de pronunciarse dins els llatí vulgar a mitjàn sigle III abans
de Jesucrist. Rebaixada tal lletra a la categoría d’un signe purament
ortogràfic, sensa cap valor fònic, se’n feu un us abusiu: uns la posaven
per tot, altres no la posaven en-lloc, altres un cop en posaven i un altre
cop no. Els gramàtics s’hi veien negres dictant regles per son bon us, pero
tals regles no s’observaven; i, com més anà, més va crèixer el desgavell.
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Serví més envant amb certa regularidat per representar amb la c, p i t el
sons aspirats grecs , Φ, θ que no existíen dins el llatí, i amb la h
s’indicava llur aspiració (CHaritas, triumPHus, THeologia); també la h
l’encoblaven ferm amb la c dins mots no grecs, tant si la c era inicial, com
medial com final.
En temps de Cèsar no posaven h inicial maldement ho permetés
l’etimología (J. M. Guardia et J. Wierzeyski, Grammaire de la Langue
Latine, París, 1876, § 41, note 2). En temps de la República, baix
d’August i els primers Emperadors, la regla ordinaria era de just posar la
h si l’etimología ho demanava; després del sigle IV els qui escrivíen se
desentengueren de tota regla en l’us de tal lletra, i l’usaven a la
bordellesca, sensa cap ni centener. I així seguiren les coses durant tota
l’edat-mitja dins les llengues neollatines, acabant l’italià per suprimir tal
signe, [10] el castellà també li pegà una bona esmotxada, conservant-lo
el francés més o menys. Els escriptors catalans l’usaven ben sovint a la
baballana, desgavelladament. Ho demostrà el P. Jaume Nonell dins son
apreciable Analisis fonològich-ortogràfich de la Llènga Catalana antiga y
moderna,

Manresa,

1896,

§

316-322,

fent

notar

que

devegades

l’encletxaven dins els mots per denotar l’ausencia o perdua d’una lletra, i
així escrivíen pahor per paor (< pavore), plaher per plaer (< placere),
malehit per maleit (< maledictu). A lo millor aquells bons d’escriptors
nostres clavaven la h a mots com estol, ull, avorrir, usar, oir, irem (futur
d’anar), restituïr, abominable, succeïr, a on la h hi deia tant com un joc
de pistoles a un Sant Crist. Escoltau aqueix raig de casos d’això que el P.
Nonell retreu: «Per tant los genovesos ab tot lur hostol sen tornaren a
Genoua», Boades (sigle XV), p. 252; —«E ab tres jorns arribà tot lestol
dels genouesos...» id. ib.; —«...fins a tant que yo veja ab los meus hulls
aquell gloriós Tirant», Joanot Martorell (sigle XV) Tirant, c. 123; —
«Guardats vos d’aquells qui hauorreixen nostre cor», Jafuda Cresques
(sigle XIII) pl. 28; —«Hobeyx prechs de cell quit demana perdò...», id. pl.
21; —«Hus d’alguns exarops, quant sent que fa calor», Eiximenis, Terç
del Chrestià; —«Aquell hom hoy (oí) en leuangeli, com deus (Deu) mana
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a hom amar son enamich..., B. R. Lull, Felix, Ed. Aguiló, pl. 59; —«Ans
que de díes dorma, hoig mos auçells cantar... », Eiximenis, i b.; —«...
eixía de hoyr missa…», J. Martorell, Tirant, c. 6; —«Com la Comtessa li
hohi dir tals paraules» id. i b. cap. 22; —«Mon germà e yo nos hirem a
dinar... », id. i b. c. 6o; —«tu vehist < (vidisti), Febrer, Dant, Paradís,
XXIX v. 56; —«… lo qual menyspreha totes les paraules... », B. R. Lull,
Felix, pl. 258; —«...la qual condició es fort abhominable», Eiximenis, i b.;
—«Ella es Semiramis, de qui hom lig que suchsehi a Nino...», Febrer,
Dant, Infern, V, v. 59; —«huns a una part, los altres a l’altra». J.
Martorell, Tirant, c. 206; —«lo hu e l’altre...», id, i b. c. 45; —«no tinch
res que de armes sía ho de guerra... », id. i b. c. 24; —«Ahy (ai) e quan
cauts homens esser dehuen...», Febrer, Dant, Inf. XVI, v. 118.
Lo que el P. Nonell feu amb aqueis autors, ho poríem fer amb
moltíssims d’altres, i trobaríem lo mateix: que empraven la h sensa regla
ni seny, a la bordellesca. Citarem alguns exemples:
El magnífic còdic del Llibre de Contemplació del Bt. R. Lull que hi ha
an el Collegi de la Sapiencia de Palma de Mallorca, sens dupte del sigle
XIV a primería del XV, no sol posar cap h en lloc de les lletres perdudes ni
quant ho demana l’etimología, ni derrera -c final devegades; i així hi
lletgim: «beneit» (<Benedictu) [11] L. I, c. II «axi com lome embriach»,
id. i b.; «encara ya (hi ha) altra marauela», id. i b.; «adoncs» (passim);
«aut» (hagut) ben sovint.
I no eren sols els manuscrits que baubetjaven i trampoletjaven en
quant à l’us de la h; an els impresos les ne solía prendre lo mateix. El
Liber Elegantiarum d’En Joan Esteve de València, estampat a Venècia
l’any 1489, posa tot això: «Ab enganosos affalaxs so estada enganada»,
«foncH» «amicHs», «locH», «merescH», «blancHa», «floroncHo», «bocHa
chicHa», «clocHa», «closqUa», «derroqUament», «tanqUadura».
Aquest Esteve se veu que era molt afectat de h. En camvi, el
Diccionari d’En Nebrija de l’any 1522 no’n posa casi cap mai; ventassí uns
quants d’exemples: fol. 65 «loc en lo bany», «pou o loc», «per lo lac»;
fol. 13 «per lo arc», «que fa arc»; —fol. 36 «ric»; —fol. 103 «de loc sec»;
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—fol. I (prolec», «prolech»; —fol. 25 «larc o lonc»; fol. 89 girat
«pertenyent a porcs», «per lo porc»; —fol. 3 «ebraic», «en arabic», «en
grec»; —fol. 33 «poc»; —fol. 40 girat «trucs», «joc», «truc petit»; —fol.
25 girat «lec: un sagrat no letrat»; —fol. 5 «amarc», «amich»; —fol. 38
girat «per lo sac».
Això de posar un cop ch i un cop c devant a, amb valor de k
(practiCHA, llesCHA, regesCHA, arranCHAda, etc.) era frequentíssim
durant el sigle XV i XVI dins els manuscrits i impresos de Catalunya i
València, com pot comprovar qualsevol fulletjant-los una mica. Així està
escrit el còdic Vaticà de l’Espill d’En Jaume Roig, el còdic del Canonge
Pertusa de l’arxiu de la Seu de València de mitjàn sigle XV, el còdic dels
Furs del Reine de València, manuscrit del meteix arxiu, Regiment de
Princeps de Fr. Eiximenis. Tocàrem aquest punt dalt aquest BOLLETÍ, T.
VII, p. 285, a on ens remetem per no allargar tant.
La mateixa falta de sistema en l’us de la h se nota dins Les Trobes en
lahors de la Verge Maria, el primer llibre estampat dins Espanya (any
1474). No hi ha més que obrir-lo a-on-sevulla per comprovar-ho. Dins la
Troba de Mn. Bernat Fenollar a Fra Lluís Despuig, Mestre de Muntesa, se
llig: tanCHA (claudit) devora scala; dins la Troba de Mn. Fr. de Castellví
se posa la conjunció et amb h i una i llatina (hi): «yo no call hi veig
quelmeu dir calla | hi quant més vull menys dich»; «...vos convida | hi ab
dolç acort... vos acorda». D’exemples així en poríem citar molts de tot el
llibre. Dins la mateixa Troba hi ha tot això altre en materia de h:
«...portant deu (Deu) que lom (l’hom) rema» (redimeix) «... lom qui vé»,
«... ara paschau» (pascau), «en aquellora» (aquella hora), «domil
(d’humil) vos fa tan alta», «hun (un) tal salt», «lumanal (l’humanal) [12]
cot deu (Deu) no vestí. —Dins la Troba de Mestre Llorenç Diamant hi ha
això altre: «…de vos feu lom (l’hom)». —Dins la Troba d’En Joan Sant
Climent hi ha també: «…domilitat (d’humilitat) sepulcre», «dins lorrible
(l’horrible) sepulcre. —Dins la Troba d’En Genís Fira, lletgim: «En hun
instant essent organitzada…», «dumanitat (d’humanitat) cubert ab la
cortina». —Dins la Troba d’En Miquelot Pereç lletgim: «Hilla (illa) de deu
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(Deu) la mort vos haueu morta», «…res en vos tacha (taca) no volía»,
«domilitat

(d’humilitat)

iames

perdent

la

força»,

«Als

desonests

(deshonests) donestat (d’honestat) enceníeu».
I ¿què’n direm del Cançoner de Saragossa, recull de poesíes
catalanes de mitjàn sigle XV, que publicà D. Marian Balsega i Ramírez a
Saragossa l’any 1896? S’hi observa la mateixa ausencia de sistema en
l’us de la h, un cop en posen que no pertoca; i, en pertocar, devegades
no’n posen. Ventassí uns quants exemples per mostra: Huyt (vuit) letras
son e la meytat vocals» p. 64, «Quen aiats (habeatis) prou» p. 68, «Les
letres huyt pertides per eguals», ib., «…hu (un) es nom de Caterina» ib.,
«aquel abit (hàbit) quius fou dat» p. 69, «fforeu estat cardenal | ho (o)
gran homen…» p. 70, «si conanxençauia» (coneixença havía) p. 73,
«fastig naya (n’haia) lo carrer» p. 74, «Vn sclau li agues (hagués) dadas |
Tal flota de bastonadas» ib., «De tall fanga no hi(s)quera (isquera)» p.
75, «sos fets son hobra» (obra) ib., «vos iutgen cascunora (cascuna
hora)» p. 78, «… lo desig ma (m’ha) procurada scriptura, hicnorant
(ignorant)

e

poc

sabent»

ib.,

«quant

hignoransias

(ignorancia’s)

senyorega» ib., «…la vostra cauelaria hi (i) mes que reall empressa…» p.
79, «…hobeint (obeïnt) les induccions», ib., «Hobrant per sí, p. 130,
«…mes na (n’ha) conegut» ib., «…mirant lonestat (l’honestat)» ib., «E per
auer (haver) gracia special | Ho (o) per bon seny... » p. 131, «…laura
(l’haurà) seguit».
En poríem omplir tot un volum en fol de cites d’autors catalans,
anteriors an el sigle XVII, que posaven h quant no calía i que no’n
posaven allà on calía posar-ne. Es que reinava una anarquía completa
envers de la h dins la literatura catalana. La derreria del sigle XIV se
regularisà un moltet el posar h derrera la -c final, pero sensa cap motiu ni
raó. Clavaren aqueixa h a tal -c així com la clavaven ben sovint a la -centre vocals o devant qualsevol paraula que començava en vocal o al mig
de qualsevol aplec de vocals.
Devers mitjàn sigle XVI, sens dupte per l’influencia del Renaixement,
començaren a suprimir-ne de hh no etimològiques, [13] i an el sigle XVII
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ja només en posaven d’encletxades an els aplecs de vocals (raHó, veHí,
aHont) o clavades a la -c final.
Dins el Gazophilacium Catalano-Latinum d’En Joan Lacavalleria i
Dulach (Barcelona, 1696) ja hi surt sempre la -c final seguida de h. Lo
mateix succeeix dins casi tots els llibres estampats en tot el sigle XVII i
XVIII; això no obstant, hi ha qualque excepció. Així, per exemple, hi ha la
Fons Verborum et Phrasium ad Iuventutem latinitate imbuendam, del P.
Antoni Font, jesuïta, estampada l’any 1677, que no’n posa casi cap de h
després de -c final. Vetaquí un raig de casos d’això: lloc, lloc-tinent,
amarc, antic, apoc poc, arc, buc, coc, cuc, flac, llarc, poc, joc, groc, fisc,
foc, suc, trenc, etc. etc. etc.
Un altre n’hem trobat de llibre, imprès a Barcelona els anys 18031805, Diccionario Catalan-Castellano-Latino de D. Joaquim Esteve, D.
Josep Bellvitges i D. Antoni Juglà i Font, a on no’s posa tampoc casi mai h
derrera -c final; i així hi apareixen escrits: xic, llocs, arc, moc, ric, ruc,
sec, solc, bec, arrenc, badoc, pic, joc, roc, sac, peuc, suc. Sols hi
trobàrem arech i soch. Es segur que n’hi ha d’altres de h derrera -c final,
pero se veu que son escadusseres.
Després de tot aquest enfilall tan llargarut de fets i de casos de l’us
de la h, ¿tendrà pit negú per venir-mos a parlar de la tradició en l’us de la
h? de l’autoridat de la tradició en l’us de tal lletra? i que sia tot una
profanació de la llengua lo que han fet les Normes de l’Institut de treure i
arreconar totes les h no etimològiques, començant per les de derrera la -c
final?
Es evident que l’etimología no demana cap h d’aquestes ni cap de les
encletxades entre vocals per indicar la perdua d’una consonant. I si la
etimología no ho demana, ¿qui ès que ho demana? La tradició? Els
exemples retrets més amunt de tants d’autors, contesten negativament.
¿Vol dir perque els antics posaven h derrera la -c final, nosaltres hem
de seguir posant n’hi? Es evident que també en posaven davant casi totes
les paraules que començaven en vocal i derrera la -c- entre-vocals
(bocha, poche, micha, llocha, cucha, etc.); per lo mateix hauríem de
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seguir nosaltres fent altre tant. ¿Quin dels defensors de la -ch tendrà pit
per dir que sí? Per lo tant que no l’invoc negú, la tradició, per sostenir la ch final, puis, com hem vist, no hi ha altra tradició que la anarquía envers
de l’us de la h dins l’historia de les Lletres Catalanes. [14]

b
La i en lloc de la y per representar la conjunció copulativa et

Sobre la ditxosa y, en la defensa de la y son saladíssims els antinormistes. Per sentir-los descapdellar s’hi poren llogar cadiretes. ¡Quins
forfollons de beneitures, dois i virollades no s’han tretes del carabaçot per
sostenir la y, per condamnar la pobre i! A mi m’ha fet riure massa; unes
quantes de vegades fins m’ha arribat a fer mal la panxa, de tant que he
hagut de riure. No ho volgueu sebre les cosotes que s’han arrabaçades;
fins n’hi ha hagut qualcún que arribà a l’extrem… punible de dir que, si els
llibres catalans de devoció s’estampaven amb la i per conjunció i no amb
la y, sería un escàndol pels feels, i tals llibres ja no serviríen per lletgir
dalt la trona ni per meditar-hi perque faríen mal-bé la fe i la piedat del
poble cristià. ¿Qui ho havía de dir que una conjunció copulativa tan
mènga com la i hagués de porer arribar a fer tant de maig?
Entre altres coses han dit també que era inaudit i mai vist això
d’escriure una i tota sola. Amb això han demostrada els anti-normistes
llur erudició formidable. ¿Vol dir mai s’era vist això d’escriure una i tota
sola? Escoltau, bona gent: i en llatí ¿com s’escrivía i s’escriu la segona
persona singular del verb ire? Obriu qualsevol gramàtica llatina, i veureu
que posa: i, ito; i en el plural: ite, itote. Escoltau també, bona gent, i
¿com escriuen els italians el plural de l’article il? ¿O no ho sabeu que
escriuen: i (i re, i libri, i popoli)? I els inglesos ¿que no sabeu com
escriuen el pronom personal ego? ¿Que no ho sabeu que escriuen I, una i
llatina grossa, encara que pronuncíen aj? De manera que unes literatures
tan polents, brillants i meravelloses com la llatina, l’italiana i l’inglesa
usen la i tota sola per escriure certes paraules!
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També respecte de la i conjunció han tengut pit els antinormistes per
invocar la tradició! Lo que no han provat de fer, ès lo que sempre feim
nosaltres quant invocam la tradició: retreure un bon enfilall d’exemples
d’autors i monuments catalans d’en-primer. Sería estat gustós que ho
haguessen provat de fer ells! ¡La tradició! ¡Bona tradició ens do Deu sobre
la y conjunció! Es en tot cas una tradició moderna i encara manllevada del
castellà. ¿Qui ho dupta que, si els castellans, quant deixaren de dir e per
conjunció copulativa, haguessen adoptada definitivament la i i no la y,
tots aqueis acèrrims defensors de la y, [15] no escriuríen y sino i,
deixant-se dur de l’influencia castellana? així com ara no’ls vé gens tort
escriure reina, cuina, buida, eina, feina, en lloc de reyna, cuyna, buyda,
eyna, feyna, senzillament perque la Reial Academia de la Llengua
Castellana va suprimir la y medial sempre que no pega demunt una vocal
següent. La y de tots aqueis diftongs no han tengut els anti-normistes cap
dificultat de sustituïr-la per la i, i en camvi del sustituïr-la per representar
la conjunció han fet un casus belli, una qüestió de vida o mort. ¡Anau-los
a prendre el plom an aqueixa bona gent!
Ja’s sab que aqueixa conjunció surt de et llatí, que en català i castellà
molt prest tornà e, i la e acabà per tornar i, pero encara durà molt de
temps que seguíen escrivint e tant els catalans com els castellans. I
s’esdevengué que justament deixaren d’escriure e quant els castellans
començaren a preferir la y per representar dita conjunció, abandonant la
i, que encara manteníen qualques escriptors la primería del sigle XVIII,
entre altres, D. Gregori Maians, tal volta el caporal an aquelles saons dins
tot el domini de la llengua castellana.
De manera que la tradició envers de la copulativa et fa lo mateix que
envers de la h, dona armes pel sí i pel no, tot fora una regla fixa i ferma.
Això se veu clarament dins aquell primer llibre estampat dins Espanya, ja
anomenat més amunt, Les Trobes en lahors de la Verge María (València,
1474). Aqueix llibre ofereix tots els sistemes possibles en la representació
de tal conjunció: aquells autors que amb llurs Trobes ompliren aquell
llibre, un cop posen e i devegades he, un cop posen y; pero lo més usual
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es hi. ¡Si, senyorets anti-normistes! ¡an el sigle XV ja empraven la i llatina
per la conjunció copulativa, això sí, amb una bona h davant per acabar
d’afeitar-ho. Fulletjau-lo una mica aqueix llibre ¡o anti-normistes! i n’hi
trobareu tot un xinxer de conjuncions hi en lloc de y; dins casi totes les
Trobes trobareu la e, la y i la hi, i la major part dels trobadors demostren
més preferencia per la hi que per la y. Vos citaré només per mostra la
Troba d’En Francí de Castellví, a on se troba vuit vegades hi (i), una
vegada e i dues vegades y. Ventaquí els casos de hi, que no son gens
duptosos: «yo no call hí veig que’l meu dir calla | hi quant més vull…»,
«Virginal ros hí molt refragant rosa», «Deu... hi... vos», «vos convida |
hi... vos acorda», «vos lo vences hi tant bel venceu ara», «es vos deuot |
hi vos del molt deuota | Deu es perfet hi vos per ell perfeta». A altres
Trobes s’usarà més la y o la e; pero sempre solen anar barrejats els tres
sistemes; lo que hi ha que ordinariament sovintetja més [16] la hi que la
y per grafiar la copulativa, predominant, naturalment la e.
I lo salat ès que sovint s’escriu y en lloc de i dins paraules com Ysque
[isca], Ymatge [imatge] (Troba d’En Genís Fira), Yguala [iguala], Yrat
[irat], Yra [ira] (Troba del dit Francí Castellví).
Això ès lo que’ns dona de sí la tradició ¡o malanats anti-normistes!
I ara, deixant córrer els anti-normistes, tan notables per lo prims de
lloms que van en filología; fixem-mos amb això altre, que ès el pern de la
qüestió: tenim en català dos signes per representar el sò vocal i semivocal de i: la i i la y. El sò vocal ès el de vicI, vI, pI; el semi-vocal ès el de
vej, noj, uj, fjn, cujn, maj, que porem anomenar i diptongal. —A cada
sò d’aqueix ¿quin signe li correspòn? L’ortografía primitiva de totes les
llengues neollatines se passà sigles baubetjant, escrivint un cop i un cop
y, sensa regla fixa. A la fi s’adoptà la i ordinariament pel sò vocal; en
quant a la y s’adoptà generalment per dues coses: 1.ª per representar el
sò de υ grega dins les paraules romàniques, preses del grec (hYmne,
màrtYr, rYthme), 2.ª per representar el sò medi-palatar-fricatiu-sonor, la
j diptongal de rej, fonoj, faj, m j, etc. Amb lo ben intès que casi totes
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les llengues o ortografíes neollatines anaren desentenent-se de la y, avui
a un cas, demà a l’altre, com el francès i el castellà i el català, mentres
que l’italià va acabar per suprimir de tot tal signe. El català ja hem vist
amb quina irregularidat i desgavell l’emprava.
Prescindint de tot això, està ja fora de qüestió que, fora del cas de
que dins un mot, sortit del grec, que en grec dugués υ, i s’hi vulga
conservar traça de l’etimología, fora d’aqueix cas, totes les ortografíes
neollatines han consagrada la i per representar el sò vocal anterior-noarrodonit-amb-abertura-més-petita, la i; aixi s’escriu: pInta, vIsIta, pIla,
cIlIcI, suplIcI, etc.
Ara bé, la conjunció copulativa et, que’s pronuncía i, ¿es una i vocal,
com la d’aqueis exemples que acabam de posar, o ès una j diptongal, una
semi-vocal, la medi-palatal-fricativa-sonora de r[o]j, uj, doj, n j, d j,
faj, cruj, etc.? Ros I blanc, alt I baix, tort I dret, homes I dones, etc.
¿Qui ho dupta que tal i ès exactament com la de pInta, vIsIta, pIla, cIlIcI,
suplIcI, etc.? —Sols quant la paraula anterior a la conjunció acaba en
vocal, sols llavò la conjunció se diptonga amb aquella vocal, sols llavò
sona com a semiconsonant, com a diptongal: v. gr. negre-i-blanc (=
n gr j blank), sà-i-bo (sa j bo), magre-i-ruec (magr j ru k), etc.
Ara bé, ¿es admissible que, perque en tal cas se diptonga la [17]
conjunció, hàgem s’establir dos signes ortogràfics per representar-la: un
per quant no’s diptonga i un altre per quant se diptonga? Es evident que
pertoca adoptar un sol signe, per no complicar massa l’ortografía. Pero
com són molt més els casos que no’s diptonga tal conjunció que no els
que’s diptonga, lo llógic ès representar-la tal com sona en la majoría de
casos, com a vocal, i per lo mateix amb una i, que ès el signe adoptat
dins totes les ortografíes neollatines per representar la i vocal, fora del
cas d’aquells mots sortits del grec, a on se vulla conservar aquella petja
etimològica.
Me sembla que fer ho així ès lo raonable, lo llògic, lo consegüent.
Tanta de força me feu aqueix raonament, que dins el BOLLETÍ d’abril de
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1908 ja vaig adoptar tal manera de representar la conjunció copulativa,
amb i. A-les-hores vaig reservar la y pels diptongs (remuy, refay-fay, oy,
cruy,

embuy,

tey,

enviy,

criy)[,]

etc.

Pero

quant

vàrem

haver

d’engarbullar les Normes, no’n vaig trobar cap dels membres de l’Institut
d’Estudis Catalans que’m fés costat, això es, que acceptàs el sistema
d’escriure la conjunció copulativa amb i i reservar la y per la j semi vocal
o diptongal.
Allò me vengué revers-pel; pero me feu pensar amb una cosa que
me tombà a la banda dels que sosteníen que s’havía de suprimir de tot la
y i just reservar-la per representar amb la n el so medi-palatal-nasalsonor, la ny (ñ castellana).
¿I quina fonc aqueixa cosa? Ja’s sab que a casi tot el reine de
València, a casi tota la provincia de Lleida i a casi tota la de Tarragona, es
a dir, a més de mig territori de la llengua pronuncíen una i diptongal
devant la x, intervocàlica o final, que surt escrita sovint dins els
monuments antics i moderns de la nostra llengua (caIxa). Ara bé aqueixa
i l’han escrita mai amb y? Fora de certs llinatges com Ayxelà i alguns
altres, fora de qualque cas d’anarquía ortogràfica dins els monuments
antics, s’ès representada sempre aqueixa j amb i i no amb y. ¿Per que,
idò, si empram la i per representar el sò de j diptongal en aqueix cas, no
l’hem d’emprar per tots els altres casos de j diptongal? ¿A on treu cap un
signe per la i de certs diptongs i un altre signe per la j de tots els altres
diptongs?
Devant aqueixa consideració vaig renunciar a la y per representar la j
diptongal; la llògica me va vèncer, i hi allarguí el coll perque mai es
humiliant posar-lo devall el jou de la raó. Per qualque cosa som racionals.
Una altra cosa hi havía que també me venía costa-amunt: [18] haver
de posar la i derrera altra vocal a final de paraula: v. gr. Rei, llei, remei,
etc. ¡Ho trobava tan escruu! Pero llavò me va ocórrer que en llatí hi ha
centenars de paraules que acaben així, que s’hi escriuen així: DEI, DII,
tUI, mEI, rEI, diEI, speciEI, això ès, tots els genitius i datius singulars
dels noms del cinquena declinació, i els nominatius plurals de tots els
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noms en -eus i en -uus, i tots els genitius i datius singulars dels noms de
la primera declinació en la forma antiga, que acaben en -ai i no en -ae: v.
gr. musAI (musae), DeAI (Deae), servAI (servae), causAI (causae), etc.
Ja’s sab que aqueis diptongs en la primera època del llatí no eren just
ortogràfics, sino que se pronunciaven com a tals diptongs. Ademés els
noms

de

la

cinquena

declinació

an

el

genitiu

i

datiu

acabaven

primitivament en -ii (pernicII en lloc de pernicIEI, progenII en lloc de
progenIEI, acII en lloc d’acIEI), com ho consigna el clàssic Lindsay (The
Latin Language, pàg. 381-2).
I lo que me vaig jo dir: —Si els llatins escrivíen tantes d’i finals
derrera vocal, ¿per que nosaltres no n’hi hem de porer escriure també?
Això me feu fogir tota la repugnancia que hi tenía. Els qui encara la
senten tal repugnancia, que se’n façen càrrec de tot això; i, si van de
bona fe, com jo he de creure que hi van, estic segur de que vendràn a les
meues, aufegant tal repugnancia, que no té raó d’esser.
D’aquesta manera resulta una Norma molt clara i molt plana: posar i
sempre; i, quant la i, anant derrera una altra vocal, no fa diptong, a-leshores posar dos puntets dalt la i, això ès, la dièresi: ï. v. gr. fruit de fructu
i fruït participi passiu de fruïr; maleit, forma primitiva de maledictu, i
maleït, forma moderna; estudii primera persona singular de present, i
primera i tercera singular de subjuntiu (avui formes mallorquines)
d’estudiar, i estudiï, confiï, formes modernes de les Balears i de gran part
de Catalunya continental.
Com l’Institut hagué acordat això, n’hi hagué que tengueren por que
no resultassen massa dièresis i que no fessen lleig tants de puntets a
parells, i comanaren an En Pompeu Fabra que formulàs algunes regles per
reduïr les dièresis. En Fabra ho feu amb molta de traça, així com ell sol,
pero llavò resultà una Norma complicadíssima, envitricolladíssima, que
demana a tota ultrança una simplificació, això ès, suprimir aquella partida
de regles que indica la Norma per reduïr les dièresis, i deixar la Norma
rònega. [19]
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c
La ll per representar el so linguo-dental-lateral-sonor-prolongat,
la doble l

Contra aquest signe de ll tambè ès ferest l’alguer, el rebumbori que
han mogut els anti-normistes, posant-mos com un pedaç brut per
profanadors de l’ortografia patria, jurant i perjurant que era un signe
arbitrari, sensa cap ni peus, absurd i no sé quantes de coses més, totes
re-de-re-dolentes.
Respecte d’això els anti-normistes van tan lluny d’osques, tan fuits
com en casi totes les altres coses.
En català tenim el sò medi-palatal-lateral-sonor, la elle (ll) de LLana,
LLema, LLima, LLot, LLuna, desconegut dins el llatí, i el linguo-dentallateral-sonor-prolongat, la doble ele, que mos vé del llatí (coLLegium,
ceLLa, coLLigere, cucuLLa, catuLLus). Aquest sò ofereix la particularidat
de que mai ès inicial ni final ni va mai derrera consonant, sempre es un sò
intervocal.
L’ortografía catalana primitiva representava aqueix segón sò com el
llatí, amb dues eles rònegues unides o amb tl, i així tant escrivíen ceTLa,
baTLe, com ceLLa, baLLe, RuLLan, VaLLori. I el sò medi-palatal-lateralsonor de elle ¿com el representaven? De moltes de maneres: en esser
inicial, final o derrera consonant, ordinariament només posaven una l i
devegades n’hi posaven dues; en esser intervocal, ordinariament escrivíen
una y i una l (-yl-), i devegades una l tota sola o dues. De manera que
seguíen una partida de criteris desgavellats; per lo mateix, reinava
l’anarquía envers d’aquest punt com en tots els altres dificultosos. Per
això ès que la tradició no’ns pot orientar ni illustrar en casi cap de les
qüestions ortogràfiques difícils, no’ns pot orientar ni illustrar en la qüestió
de la doble ele i de la elle.
¿Se pot mantenir la ll per representar la doble ele o ele prolongada
de coLLegium, ceLLa? En via neguna, senzillament perque la gent s’ès
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avesada a lletgir elle les dues eles plegades; i ha contribuït molt a avesarmos-hi l’influencia castellana, tant que a Mallorca la gent jove, veient
escrits amb dues eles els llinatges Rullan i Vallori, donen a les dues eles el
valor de elle i pronuncíen: Ru àn, Va

ri. —A Catalunya ara mateix he

trobat un cas igual: un jovenet amic meu, demanant-li jo el llinatge de sa
mare, que es Balle (Balle), pronunciant-se les dues eles com a doble ele,
com una ele prolongada, me contestà que sa mare era Ba  de part de
pare, es a dir, pronuncià com elle les dues eles de tal llinatge, que no
tenen res [20] d’elle, sino que son fònicament dues eles seguides, una ele
prolongada.
Tot això demostra que la ll en català, per més que s’hi encapirronin
els gramàtics i filòlegs, ja no representa, ja no pot representar el sò
linguo-dental-lateral-prolongat, la doble ele, sino que, an els ulls de
qualsevol català, representa el sò medi-palatal-lateral-sonor, el sò de elle.
Crec que es somiar pessetes el creure que’s puga fer acceptar an el públic
un signe ortogràfic nou per representar el sò de elle i que el signe ll torn
tenir com en llatí exclusivament el valor de doble ele. ¿Qui sería capaç de
convéncer els qui s’anomenen LLuch, LLodrà, LLinàs, LLorach, Mont-LLor,
CapLLonch, LLobera, etc. ni els que son de LLeida, LLucmajor, LLanàs,
LLofriu, LLoret, LLerona, CantaLLops, VilaLLonga, LLançà, LLoberola, ¿qui
sería capaç de convercer-los que deixassen d’escriure amb elle llur nom
de casa o llinatge, i que deixassen de posar elle an el nom de llur vila?
Ara bé, si el signe ll ja està definitivament lligat an el sò medipalatal-lateral-sonor, si no hi ha que pensar de poder-li fer representar
cap altre sò, ¿com hem de representar el sò de ele prolongada? Si la ll ja
no serveix per això, ¿quin altre signe servirà?
Hi ha haguts anti-normistes, tan cap-closos, que son arribats a dir
que no importava buidar-se el cap per trobar una grafia per tal sò perque
ja no existeix dins el català actual. Porà no existir dins qualque recó de
Catalunya continental o del reine de València, pero dins l’immensa
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majoría, dins la casi totalidat del territori de la nostra Llengua, ¡vaja si
existeix el sò de la ele prolongada! Doncs, ¿com l’hem de representar?
Fins ara generalment el representaven amb un guió al mig de les
dues eles, lo qual feia lletgíssim perque xapava massa la paraula i li
donava l’aspecte de composta com aixuga-mans, escaufa-panxes, torcaboques,

cama-lliga,

aqueixes

paraules

lliga-beiasses.
més

que

¿Hi

ha

clavant-los

altra

el

manera

guionet

entre

d’escriure
els

dos

components? I si el guionet ja serveix per això, ¿a on treu cap fer-lo
servir també per allò altre, per distingir dos signes i fer-los representar
sons diferents? ¿Tal volta no ès confondre el lector, fent-li prendre per
paraules compostes les que no hi son gens, com Col-legi (< collegiu), illustre ( < illustri), col-locar (< collocatu), excel-lent ( < excellenti)?
Ademés de tot lo dit, el guionet ofereix l’inconvenient de no tenir
antecedents de cap casta dins la tradició literària catalana. ¿Quant ni a on
l’usaren mai els antics? No passa [21] d’esser una invenció moderna,
grollera y desgavellada, sensa cap ni peus ni aferrall de cap classe.
¿Quin altre sistema havíen fabricat per representar el sò de ele
prolongada? Escriure -tl-: v. gr. BaTLe, ceTLa, moTLo, veTLa, etc. ¿Es
acceptable aqueix sistema? Creim que no, per més que els antics l’usaven
sovint. I ¿per que no ès acceptable? Si tots els mots que duen aqueix sò
fossen com BaTLe (< bajulu), meTLa (< amigdala), roTLo (< rotulu),
veTLa (< vigilia), això ès, si tal sò no sortís de cap doble ele llatina, sino
que resultàs d’altres sons llatins, com els exemples que hem posats, no hi
veuríem cap inconvenient de representar tal sò per -tl-. Pero el fet ès que
hi ha centenars de paraules catalanes que duen aquest sò i no son més
que derivacions immediates de mots llatins que presenten la doble ele. I
no se tracta de mots de formació erudita com collegi, illustre, excellent,
collocar, cella, sino que se tracta de centenars de derivats de formació
ben popular, resultants dels sufigs llatins -ellus, -ella, -ullu, -ulla, -ollu, olla: v. gr. xitxarELLo, caramELLo, xitxarELLa, carretELLa, caspitELLo,
novELLa,
MariELLa,

CamELLo,

CamELLa,

SebastianELLo,

CateLLo,

CatalinELLa,

rutxELLa,

AndreuELLo,

homenELLo,
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panELLo,

fusterELLo, teixidorELLo; —mariOLLo, fitOLLO, camiOLLo; —matULLo
(< mata), frarULLo (< frare), fusterULLo (< fuster), ferrerULLo (<
ferrer); pitxerULLo (< pitxer).
Tots aqueis derivats, amb els altres milenars que’n poríem retreure,
son rigurosament llatins, brollats directament dels sufigs indicats. ¿Com
ès, doncs, possible despullar-los de la doble ele amb que passaren del llatí
an el català? Sería senzillament una cap-buitada espampolar-los-ho. —I
com la -tl- que la tradició ens dona per representar tal sò, no ès
etimològica, en porem prescindir i adoptar per tots els casos un mateix
signe, un signe lo més acostat possible a l’etimología llatina.
I ¿quin serà aquest signe? Alguns proposaren que no se’n posàs cap
d’especial, que servís la elle tant per representar el sò de doble ele com el
sò de elle. Jo m’hi vaig oposar en rudes perque ho considerava una
aberració feresta. Si se fos tractat just d’uns quants mots de formació
erudita com collegi, illustre, intelligent, síllaba, idilli, la confusió de
signes no sería estada gaire perque aquests mots erudits son bons de
conèixer, i no sería estat gens mal d’aprendre que dins aqueis la elle
tendría el valor de doble ele. Pero el cas ès que no’s tracta sols d’una o
dues dotzenes de noms erudits que duguen tal sò de ele prolongada, sino
que’s tracta de centenars i de milenars de noms que’l duen. Basta fixar-se
en que de casi tots els noms se [22] pot fer derivar en -ello -ella. Si tal
derivació es poc usada a Catalunya continental, es usadíssima a Mallorca,
això ès, se conserva ben vitenca a Mallorca, i sería un vertader atentat de
lesa-llengua desterrar i esveïr del tresor llingüístic aqueis centenars,
aqueis milenars de mots no dant-los medis de subsistir amb subsistencia
propria, privant-los d’un signe ortogràfic propi per representar un de llurs
sons, de manera que’s distingissen dels altres. No, en via neguna poría
anar tal sistema de representar amb un sol signe dos sons tan diferents
com son el sò linguo-dental-lateral-sonor-prolongat i el sò medi-palatallateral-sonor, això ès, la doble ele i la elle. ¿Com hauría pogut aclarir
negú, veient just les dues eles unides o sia la elle dins mots com ceLLa,
baLLe,

carreteLLa,

rutxeLLa,

meLLa,

veLLa,
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centineLLa,

noveLLa,

porteLLa, porceLLa, gaveLLa, apeLLa, esbadeLLa, vedeLLa, cisteLLa,
teveLLa, etc. ¿com hauría pogut negú aclarir mai que dins els vuit mots
primers, amb tots els altres milenars de mots que duen el mateix sò, les
dues eles s’havíen de pronunciar com a dues eles i no com elle, i que dins
els vuit mots segons amb els altres milenars de mots que duen el mateix
sò, les dues eles no teníen el valor de dues eles, sino d’una elle?
Els de l’Institut se’n arribaren a convéncer de tot això i abandonaren
tal idea de deixar tal signe, la ll, per representar ensems el sò linguodental-lateral-sonor prolongat i el sò medi-palatal-lateral-sonor; i triumfà
l’únic sistema viable, el posar un puntet al bell mig de les dues eles, no
abaix, sino a mitjana altura per indicar que les dues eles no tenen el valor
de elle, sino de doble ele: ll.
Aquesta solució té totes les ventatjes possibles: 1.ª distingeix la
doble ele de la elle (ll) d’una manera ben llampant; 2.ª no se decanta, no
fuig de l’etimología llatina, perque vé a esser el mateix signe llatí, just
amb la contra-senya del puntet; 3.ª no se xapen els mots de manera
que’s puguen confondre amb els mots composts; 4.ª no’s dona lloc a cap
confusió amb el signes de puntuació ni d’aczentuació perque el puntet no
està abaix de tot ni amunt de tot, sino a mitjana altura; i 5.ª té l’immensa
ventatge de que no ès cap signe desconegut, que no hi ha negú que no’l
puga comprendre i distingir, tot d’una que’l trobi dins cap paraula. Per
totes aquestes raons consideram que ès l’únic signe possible i viable per
representar el sò linguo-dental-lateral-sonor-prolongat, tota vegada que
la ll dins el català actual ja està lligada definitivament amb el sò medipalatal-lateral-sonor. [23]

d
La doble preposició per a ¿ per que no s’ha d’escriure pera?

També n’han mogut a voler d’estabó els anti-normistes perque les
Normes diuen que s’ha d’escriure per a i no pera.

-28BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

¿Quines raons han donades per haver-ho d’escriure confegit i no
separat?
Unes raons que no valen una agulla escossada.
Se tracta d’una preposició doble, que surt del llatí: per ad. De
preposicions dobles i fins triples n’hi havía set deus dins el llatí vulgar,
d’on se formaren les llengues neo-llatines.
Vull posar aquí, per desengàn dels anti-normistes, lo que’n deixà
escrit i estampat el notabilíssim gramàtic, i dolcíssim poeta i Mestre en
Gai Saber En Tomàs Forteza dins la seua Gramática Catalana, que no
estarà gaire a veure la llum pública, gracies a la intelligent actividat del
seu fill mon bon amic Mn. Francesc Forteza, que ha reunides amb tot
esment les notes que deixà son pare per seguir i dur a cap l’obra i que
l’ha endiumenjada d’unes taules analítiques i alfabètiques oportuníssimes.
Vetassí doncs lo que’n diu el Mestre Forteza de la doble preposició
per a dins las planes 346 i 367 de la seua Gramática, escrita en castellà
per qüestió d’oportunisme: «PER: para, por < PER. Tiene muy diversas
acepciones, pues sustituye a per, pro ad y tal vez a alguna otra; cuando
sustituye a ad, o denota fin, daño o provecho, lleva o no, sin regla cierta,
la preposición a pleonàstica (Frases: No es PER A dir; no era PER A veure;
Pena PER A mi no ès pena | pena PER A mi no hu ès, Cançó popular). Este
procedimiento se encuentra ya en la baja latinidad, como puede verse en
los ejemplos citados por Diez, T. III, p. 164: Aduxerunt me PRO AD
morte... SRos. I. 341.ª ann. 943; Post egressum domini PER AD Romam,
Españ. Sagr. XL, n. 22-ann. 934; Lectos PER AD pauperes, ibid. XVIII,
332-ann. 996. Mas aunque este per ad haya podido dar al castellano
para, no por eso nos ha de haber dado a nosotros pera, como escriben
algunos, sino per a. Aun cuando no estuviera a favor de este aserto la
tradición (que uuylats lo castell PER A nos... J. Conqu. 137-I84)
tendríamos una regla fonética difícil de eludir. Si per a formase en la
pronunciación una sola palabra, tendría un solo acento, por ejemplo, en la
e (pèra) y la a no tendría ninguno, lo cual no es cierto; o la tendría en la
a, que entonces sería clara y abierta perá, y la e no tendría ninguno, lo
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cual es inadmisible. Es pues [24] per a con el acento en per, y algo de
acento (si así cabe decirlo) en la a, el mismo de cuando va sola; y por
tanto así debe escribirse…».
¿No ès ver que està ben raonat i ben filat tot això que diu aquell
insigne gramàtic, que m’inspirà l’amor i l’entusiasme per la filología
catalana i fonc mon primer Mestre? ¿No ès ver que l’espinzella bé la
niçaga del mot i el motiu per que s’han d’escriure separats sos dos
elements radicals?
No, en vía neguna se pot escriure pera, en primer lloc per no
confondre aqueixa preposició amb el sustantiu pera (fruita), i en segón
lloc perque en català continental mai per mai la e tònica té el sò enfosquit
o desmaiat, consemblant a la e muda francesa de cE, quE, cElui, etc. A
les Balears si que’l té la e tònica devegades aqueix sò, que’s representa
gràficament per : v. gr. pr, fjn, sarn, Mddln, etc. Res d’això
succeeix en tota Catalunya continental desde Salses a Santa Pola.
Ara bé, ¿com se pronuncía aquesta preposició doble de que’s tracta,
en tota la Catalunya oriental i central, fins a la provincia de Lleida, fins
més enllà del Priorat? ¿Qui s’atansarà a dir que’s pronuncia p r ni per ?
Se pronuncia pr ben net i llampant.
I com en català no hi ha cap mot àtone si té dues síllabes; com tot
mot de més d’una síllaba, sempre en té una de tònica, —si per a fos un
sol mot en vía neguna se pronunciaría pr, sino p r o per, això ès la e
sería uberta o tancada, sensa remissió. I si no, aqueis anti-normistes tan
enforiolats i embirombats contra la grafia per a, ¡que me’n citin cap, de
mot, a on hi haja cap e tònica que soni , que tenga el sò enfosquit de
parE, marE, JaumE, deumE! Esper… d’assegut que me’n citin cap.
De manera que la pronuncia mateixa de tal preposició demostra que
se tracta de dos mots i no d’un tot sol. Per lo mateix pertoca escriure per
a i no pera.
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Ja n’hi ha prou per avui de qüestions normistes. M’hi som volgut
extendre qualque mica per que els amics de Valls que les m’encetaren,
vegen, més esmenussat i més espinzellat lo que els diguí de paraula, i
que amb tan bona devoció m’escoltaren, i, ademés per que els qui no’m
sentiren llavò a Valls i fora de Valls, me sentin ara, i vegen com no los
men gens de por an els anti-normistes, que si no’ls he contestat demunt
tantes de coses com han dites contra les Normes, segons havía promés
tot d’una que ho faría, ès estat que la major part d’ells no paguen el tir i
fan més llàstima i compassió que altra cosa. A qualcún sí que li
contestaré, si Deu ho vol i Maria, demunt qualque cosa [25] que m’ha
enflocada i que convendrà aclarir; però això serà en lleure.

Dia 8
El Val-Deu a la conjugació de Valls. —Cap a Barcelona

Tot lo sant dematí i bona part del cap-vespre les he hagudes amb
aquell floret de nois del collegi dels Germans Gabrielistes, tan aixerits i
galanxons i trempats per conjugar verbs, acompanyant-mos Dr. Fidel de
Moragas i el Germà Director. L’hem arribada a acabar la conjugació dels
setanta dos o tres verbs que duc a la llibreta, que ja ès casi plena i en
tenc altres dues molt més grosses de plenes.
Lo notable de la conjugació de Valls ès que conserva encara la
primera i segona persona plural de subjuntiu, això ès, no les pren del
present d’indicatiu com les hi prenen les altres poblacions que fins aquí
havía estudiades dins Catalunya continental. En lloc havía trobat més que
a les Balears que se conservasen dites formes de subjuntiu. Per això m’ha
sorprès tant trobar-les a Valls. I no les havía aglapides tot d’una perque
aquells nois, duits de l’influencia barcelonina que els periòdics catalans
exerceixen demunt tot Catalunya, influencia ferestament esveïdora de les
formes dialectals no-barcelonines, —tot d’una me deien la forma
manllevada del present (volen que REBEM, que REBEU; que FUGIM, que
FUGIU; que AUBRIM, que AUBRIU, etc.); pero ben prest els ha escapada
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la forma primitiva, la vivent encara a les Balears: volen que REBIGUEM,
que REBIGUEU; que FUGIGUEM, que FUGIGUEU; que AUBRIGUEM, que
AUBRIGUEU, etc.
Això me fa venir la sospita de que les grans comarques que ja tenc
escorcollades per lo que afecta a la conjugació, desde Perpinyà fins a la
Vall d’Aran, les Guilleries, la Plana de Vic, Conca de Tremp, Pla de Bages,
Alacant, Alcoi i altres, si les escorcollava millor, pot ser les hi trobaría
també aqueixes formes subjuntives. Es que a voltes costa un dimoni i mig
guipar i aglapir totes les formes que hi ha dins qualsevol comarca; són
mester cent ulls i cent orelles, i un només en té dos d’ulls i dues d’orelles,
i sovint li fallen.
Altres coses m’han cridada l’atenció dins la fonètica de Valls. En
retreuré unes quantes per mostra:
1.ª S’hi troba un fenomen que existeix a altres comarques catalanes.
Es que totes les a finals àtones, tant de noms (portA, pilA, BarcelonA,
camA, etc.) com de formes verbals (cantA, [26] caminA, ballavA, veníA,
diríA), fora aquelles a on la -a va precedida de -j- diptongal (deiA, feiA,
ploiA, moiA), sonen -e (tancada) o - (uberta), a les meues orelles més –
e que - . I així pronuncien: p rte, píle, Brslóne, kàme, kànte, kmine,
b ave, vníe, diríe. I en camvi pronuncien: dej, féj, pl j (plovía), m j
(movia).
2.ª Quant derrera els sons medi-palatal-lateral-sonor ( = ll) i medipalatal-nasal-sonor ( = ny = ñ) sobrevé una -s per formació del plural o
d’una nova forma flexiva verbal (cavaLL, raspaLL, vaLL, buLL, cuLL; aNY,
compaNY, baNY, daNY, muNY, gruNY), el sò linguo-dental-fricatiu-sord (s) torna un sò prepalatal-africat-sord (t = tx catalana, ch = castellana); i
així en lloc de pronunciar kvà s, rspà s, Và s, bu s, ku s; às, kompàs,
bàs, dàs, mus, grus, pronuncíen kvà t (cavalltx), rspà t (raspalltx),
Và t (Valltx),

bu t (bulltx),

ku t (culltx),

àt (anytx),
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bàt (bantx),

dàt (dantx), mut (muntx), grut (grunytx). També a altres comarques
se troba aquest fenomen amb la diferencia de que la -s no torna africada,
sino just una fricativa ( = x, = ch francesa).
3.ª Dins els mots acabats en -rt (paRT, aRT, cuRT, soRT, suRT, peRT,
etc.), en formar el plural afegint-s’hi una -s si son noms, i en tornar una
nova forma flexiva verbal que demani -s final, succeeix que la -rt torna rrs, ès a dir, s’hi mantén la -s i de la -rt se fa -rr (= r linguo-alveolarvibrant-sonora prolongada); i així pronuncíen: pars (parrs), ars (arrs),
curs (currs), sors (sorrs), surs (surrs), p rs (perrs).
Altres observacions poríem fer demunt el dialecte de Valls, pero ja
bastaràn aqueixes perque els nostres lectors puguen coletgir l’importancia
llingüística d’aqueix dialecte.
Amb això s’ès fet hora de deixar Valls. He pres comiat d’aquell flotò
de collegials que tan admirablement m’han aidat a estudiar la conjugació
vallenca i els ho he agraït lo millor que he sabut. També me som despedit
de l’honorable familia Moragas, que m’han tractat com un príncep. Deu
los ho pagui així com jo los ho agraesc de tot mon cor.
I he pres el tren de les sis i busques, que m’ha duit a Barcelona,
arribant-hi demunt les vuit del vespre.
I prou per avui.

Dia 9
Feina a rompre tot lo sant dia

La banda del matí hem tenguda la sessió de l’Institut de la Llengua
Catalana, i de les quatre del cap-vespre fins a les vuit [27] hem pellucats
amb En Barnils, dins els volums de Zeitschrift Romanische Philologie de
Gröber, tractats gramaticals sobre el català, deguts a la ploma de
diferents filòlegs. Es que prepar una bibliografía gramatical i lexicogràfica
catalana que sortirà, si Deu ho vol, afegida an el pròleg que he de posar a
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la preciosa Gramàtica Catalana de D. Tomàs Forteza, al cel sia ell amb
tots los morts.
S’ès fet hora d’anar an el vapor, que a les deu ha presa la fua cap a
Mallorca.

Dia 10
S’acaba l’Eixida

Abans de les set del matí desembarc an el moll de Palma; i amb això
ha acabat aqueixa mica d’Eixida filològica. Deu faça que no sia la derrera
ni d’un bon troç. Amèn!

Sobre el verb gosar en sentit d’atrevir-se (27-28)
Confirmant encara més lo apuntat en el BOLLETÍ del més de
novembre-desembre i com apèndic a les cites 14 i 32 del § 2n retrec els
següents texts de l’arxiu municipal d’Igualada, entre’ls molts que podría
retreure.
Crida del 1340 — «… que nul homne nula fembra… no GOS trer
(traure) de la dita vila, vi en gros…»
Crida del 1366 — «… fahem saber… a tota flequera… que no GOS
comprar ne fer comprar forment per flequar…».
Llibre de Mostassafaria del 1399 —1 «… que ningú no GOS rahonar
(defensar) aquells qui juren de Deu o de sancta Maria…».
— «… que los carnicers no GOSEN tallar a la taula del molto o de
porc o de bou, altres carns…».

1

Nota (1) de l’original: Reproduït en 1432 i també en 1565.
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— «que los hostalers no GOSEN vendre vi sino en cert temps del
any…».
Crida del 1458 — «… que no sie nengun hom ni neguna altre
persona… qui GOS o presumesque fer fallas, ni donar sangonades ni
ballar d’alguna manera…».
Crida del 1566 — «… que de aquesta hora en avant… no sia algú qui
GOS ni presumescha fermar porchs ni altres besties en propietat de
altri…». [28]
Crida del 1596 —«…que no sia persona alguna… que tinga vinyes…
que GOSSE ni presumescha… desta hora en avant, vendrer vi a cortans ni
a mig cortans…».
Crida del 1606 —«…que desta hora en havant ningún hosta Ier GOSE
ni presumescha… vendrer vi ni donar vi a hoste algu… sens licencia
demanada i obtinguda…».
Crida del 1624 —«…se diu notifique y mana a tots los revenedors de
dita present vila que no GOSEN comprar ningún género de volataries…».
Crida del 1764 —feta de orde de la Comtesa de Robres, senyora de
Baronía del lloc i castell de Jorba (afrontant amb Igualada):
—«… que ninguna persona GOSE ni presumesca jurar lo St. Nom de
Deu…».
—«… que ninguna persona GOSE ni presumesca donar ajuda, ni de
recullir lladres…»,
Observació: En l’anterior crida de l’any 1764 —de bastant extensió—
apareixen dos casos on hi ha’l verb GOSAR i l’atrevir-se al-hora. ¿Sería el
període de transició de’l mot primer pel segón? Diuen així dits dos
exemples:
—«… que ningú en dita baronía… GOSE, ni presumesca, ni atrevesca
posarse a conresar ni traurer terras… que no sapia verament com son
suas…».
—«… que ninguna persona GOSE, ni se atrevesca, en robar rahims de
las vinyas…».
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NOTA FINAL: Es ben cert que en l’actual llenguatge parlat, a
Igualada, s’usa forsa el mot GOSAR en el sentit d’atrevir-se.

GABRIEL CASTELLÀ
Igualada, Janer de 1914.

Una mica de Dialectología Catalana (28-31)
Obrim avui aqueixa secció per anar donant compte dels nostres
escorcolls dialectològics dins les diferents regions del territori de la nostra
llengua, per que’s veja una volta més que en tants d’anys com fa que’ns
pegam a l’Obra del Diccionari i de la Gramàtica, no hem estats mans
fentes, i per que els estudiosos i entesos se puguen aprofitar de tals
escorcolls, que son altres tantes de passes donades en el sentit de la
nostra Obra magna, i llavò per que els nostres lectors prenguin gust en
tals estudis i [29] s’animin a observar tals particularidats llingüístiques de
llurs respectives comarques i ens ne donin trasllat. Doncs comencem en
Nom del Pare i del Fill i de lo Esperit Sant. Amèn.

§I
Diferents formes del pronom nosaltres, vosaltres

Precisament perque son uns mots d’ús tan freqüent, per això
sufreixen tantes de tramudançes dins la llengua vivent en totes les
comarques que parlen català. Vetaquí quines tramudançes hi hem
observades durant les nostres eixides filològiques desde l’any 1900. Al
costat de tals formes posam el nom dels punts a on les trobàrem.
L’asterisc al costat de la població indica que allà s’usa ensems una altra
forma.
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I. NOSALTRES, VOSALTRES: Es la forma literaria, tradicional,
brollada directament del llatí: nos alteros, vos alteros i que l’usen les
persones instruïdes de moltes comarques.
2. NOSALTROS, VOSALTROS: Es una forma paralela a l’anterior. Dins
la llengua vivent no s’usa gaire.
3. N[o]záltr[e]s, vozaltr[e]s: Pla d’Urgell*. —La -e- hi sona tancada:
[e].
4. Nuzáltrs, vuzáltrs: Ceret*, Sant Llorenç de Cerdans, Elna, Calce,
Clairà, Mosset, Noedes, Prada, part de la Cerdanya francesa i espanyola.
La -o- àtona hi sona -u- i la -e- sona --.
5. Nuzáltrus, vuzáltrus: Llo, Sallagosa, Vallcebollera, Vall-de-Carol,
Prats de Molló*, Fontpedrosa, Caldes de Malavella*, Alguer* (Sardenya).
—La segona -u- ès la -o- de alteros llatí, reviscolada, i que sona u perque
dins aqueixes regions sona així sempre la o àtona.
6. Nuzáwtris, vuzàwtris: Vingrau, Formiguera (Capcir). —Aquí tenim
a) la conversió de la -l- en -w-, fenomen molt freqüent davant consonant
(a Mallorca deim áUb < aLba, páwm < paLma, swvàdg < siLvaticus,
báum < baLma, etc.), b) i que la -[e]- àtona s’ès tancada tant, que sona
-i-. Veiau lo que deim de l’extensió d’aqueix fenomen baix del n.º 12.
7. N[ ]ltr[o]s, v[ ]ltr[o]s: totes les poblacions de Mallorca, fora les
anomenades baix els nombres 8 i 9. —Aquesta forma ès el resultat,
primer de la elisió o caiguda de la -s- medial i després de la contracció de
l’aplec -oa- en []: nosaltros < noAltros < noltros; vosaltros < vOAltros
<voltros. [30]
8. N[]trus, v[]ltrus: Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran o Sant
Cristòfol, Vilacarlos [es Castell], Fornells, Mercadal, això és, tot Menorca,
Artà, Capdepera, Son Servera, Costitx (els vells), Caimari, Estellencs,
Deià. —Es lo meteix que la forma anterior, sonant-hi u la o àtona de la
síllaba final, perque així sona tota la o àtona final en aquelles poblacions.
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9. Náltrus, váltrus: Sóller, Eivissa, Anglesola*, Tarragona*, Camp de
Tarragona*,

Conca

de

Barberà*,

alt

i

baix

Penedès*,

Figueres*,

Campmany*. —Aquí la contracció de -oa- no es feu en -[]-sinó en -a-.
10. Náltr[o]s, váltr[o]s: Tàrrega*, Lleida*, Balaguer*. —Aquí’s
mantén la -o- llatina de la síllaba final de alteros.
11. Náltr[e]s, váltr[e]s: Anglesola* Artesa de Segre*, pla d’Urgell*,
Cervera*, Tàrrega*, Lleida*, Balaguer*, Sort, Boí, la Torre de Cabdella,
Esterri, Isavarri*, Ponts, Calaf, Gandesa, Calaceit*.
12. Náltris, váltris: Coll de N’Argó, Santa Coloma de Queralt,
Bascaran. —Aquí la –[e]- àtona s’és tancada tant que ès tornada -i-,
fenomen característic de la Segarra, part de la Conca de Barberà, la Seu
d’Urgell, Isavarri i altres endrets de la provincia de Lleida.
13. Náltri, váltri: Pallerols, pobles del contorn de Sort. —Es la perdua
de la -s.
14. Nántros, vántros: Anglesola,* Lleida*. —Aquí la l- de NaLtros es
tornada n: tramudança prou freqüent dins el llenguatge parlat. A Mallorca
la gent sense lletres de muLta i píLdora fan muNta i píNdola.
15. Nántrus, vántrus: Tarragona,* Camp de Tarragona*, Conca de
Barberà*, Sitges. —Aquí es que la -o- àtona sona -u-.
16. Nántr[e]s, vántr[e]s: Lleida*, Pla d’Urgell*, Isavarri*, Esterri*. —
Aquí la -o- llatina sona e.
17. Nántris, vántris: Santa Coloma de Queralt. —Aquí, per lo que
hem dit baix del n.º 12, tal -e- àtona sona -i-.
18. Nántri, vántri: Batlliu de Sort, Llavorsí. —Aquí ès la perdua de la s.
19. Nuzátrus, vuzátrus: Vic*, Manresa*, Canet de Mar, Blanes, les
Planes d’Olot, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Figueres*, Campmany*,
Agullana*, Girona; Prats de Molló*, Puigcerdà*, Ribes, Caldes de
Malavella*, Arbúcies, Sant Hilari. —Aquí hi ha sols la perdua de la -l-,
que’s pert sovint devant consonant.
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20. Nuzàtr[]s, vuzàtr[]s: Vic*, Sant Julià d’Andorra, Andorra la
Vella*, la Pobla de Lillet, Manresa*, Mataró, Granollers, [31] Llavaneres,
Berga*, Prats*, Gironella*, Cardona*, Banyoles, Figueres*, Cadaqués*,
Agullana*, Maçanet de Cabrenys, Ceret*, Montlluís, Puigcerdà*. —An
aqueixes regions la o àtona sona -u.
21.

Nozátr[e]s,

vozátr[e]s:

Fatarella*,

Ascó*,

Monòver*.

—An

aqueixes regions la e àtona sona –[e].
22. Nátrus, vátrus: el Pont de Rabentí, prop de Berga. —Per arribar
an aquesta forma, hi ha hagut aquest procés: NOS ALTEROS > nozaltrus
> nOAltrus > nAltrus > natrus per la perdua de la -l-.
23. Nozátros, vozátros: Morella, Forcall, Alcalà de Xivert*, Castelló de
la Plana*, el Puig, Alcoi, Penàguila*, Relleu*. —Aquí’s mantén la -o- àtona
llatina i se pert la -l-.
24. Nátr[o]s, vátr[o]s: Calaceit*, Tortosa*, Vinaròs, Alcalà de
Xivert*, Lleida*, Pla d’Urgell*, Balaguer*. —Veiau l’explicació del n.º 22.
25. Nátr[e]s, vátr[e]s: Tortosa*, Calaceit*, Lleida*, Pla d’Urgell*,
Balaguer*, la Pobla de Segur, Sort*, Fatarella*, Ascó*, Andorra*, Ponts*,
Berga*, Prats*, Gironella*, Cardona*, Solsona, Conca de la Ribera
Salada, Súria, Ulldecona.
26. Nátri, vátri: Pobles del contorn de Sort. —Veiau la nota del n.º
18.
27. Muzáltrus: Alguer* (Sardenya). —Aquí la n- inicial de nos es
tornada m-, tramudança que’s fa dins casi tot el territori de la llengua
quant tal pronom va tot sol. Quant entra a formar el mot compost
NOSaltres, mantén més la n- originaria.
28. Mosatros: Elx, Xixona, Verger, Gandia, Simat, Ontinyent*, Onda,
Morvedre, Benidorm, Relleu*, Atzaneta, Castelló de la Plana*, Maestre. —
Aquí se tracta de la conversió de la n en m i la perdua de la -l-.
29. Moátros, voátros: Santa Pola. —Aquí hi ha la caiguda de la -s- i
de la -l-.
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30. Mátros, vátros: Benidorm, Relleu*, Dénia, Ontinyent*, Nules,
Castelló de la Plana*, Borriana, Penàguila*. —Aquí tenim la conversió de
la n- inicial en m-, la contracció de -oa- en -a- i la perdua de la -l-.

Biblioteca Filológica de l’Institut de la Llengua catalana
(31-32)

El primer volum d’aqueixa Biblioteca es un aplec de 28 documents en
català dels segles XI, XII, i XIII, obrants dins l’Arxiu de la Seu [32]
d’Urgell, que Mn. Pere Pujol ha copiats amb tota escrupulosidat i son
altres tants de monuments de la nostra Llengua, importantíssima per
l’historia interna de la mateixa. Ventassí la llista:
I. Sentencia que el Vescomte Miró i altres jutges donaren sobre límits
de Guissona i Ribelles. Anys 1036-1079. —II. Fragment d’un jurament
feudal. Any 1107. —III. Jurament feudal d’En Mir Guitart. Any 1171. —IV.
Capítol de queixes dels homes d’Escaldes. Segle XII. —Relació d’alguns
fets contra varies esglesies. Segle XII. —VI. Coses robades als hòmens
d’Hostafrancs. Segle XII.VII. —Remembrança de les queixes dels homes
d’Aiguatebia (Conflent). Primería del s. XIII. —VIII. Mals causats a
l’esglesia de Puigfalconer (Pallars). Any 1242. — IX. Treves mutues entre
el Bisbe de la Seu i el Comte de Foix. Any 1244. —X. Queixes contra Na
María de Corsà. Any 1245. —XI. Lletra d’En Dalmau de Sant Martí an el
Bisbe de la Seu. Any 1230 —XII. Lletra d’En Peremola an En P. Bísbe de
la Seu. Anys 1230-1257. —XIII. Lletra del Comanador de Vilamur an el
Bisbe d’Urgell. Anys 1230-1257. —XIV. Una altra Lletra an el Bisbe
d’Urgell. Anys 1230-1257. —XV. Informació sobre heretges. Any 1257. —
XVI. Lletra del Procurador del Bisbe Ponç d’Urgell de devers l’any 1251. —
XVII. Lletra d’En R. d’Orcau al Bisbe de la Seu N’Abril. Anys 1257-1269.
—XVIII. Lletra d’En G. de Vilamur al mateix Bisbe. Anys id. —XIX. Lletra
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an el mateix Bisbe sobre interdicte de l’esglesia de Toló. —XX. Lletra del
Capellà de Seró al mateix. Anys id. —XXI. Lletra del Balle d’Arquès al
mateix. Anys id. —XXII. Lletra del mateix Bisbe. Anys id. —XXIII. Lletra
d’alguns homes del bisbe de la Seu. Anys id. —XXIV. En P. d’Abella
entrega an el Bisbe d’Urgell les treves. Anys id. —XXV. Lletra de N’Arnau
de Llordà an el Bisbe de la Seu. Anys id. —XXVI. Lletra del Balle de la
Seu an el mateix Bisbe. Anys id. —XXVII. Lletra dels prohoms d’Araós al
Bisbe de la Seu sobre delmes. Anys id. —XXVIII. Carta de Na Constança
Comtessa d’Urgell al mateix Bisbe. Anys id.
La nostra enhorabona a Mn. Pujol i a l’Institut per tan bella publicació
i que’n faça moltes més per l’estil. Amèn.
______________

Un confrare novell (32)
Ho ès Marinada, que ha començat a sortir a Palamós. Es una revista
mensual de setze planes molt ben estampades, i les plomes que hi
escriuen són de bon trempe. Establim el canvi, i desitjam a Marinada
bona sort en tot i molts d’anys de vida per bé de la Patria i de la Llengua.
______________

_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografia de Amengual y Muntaner—1914
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[33]∗

Pròleg 2 (33-108)
I
Sensa altre títol, per fer aqueixa presentació, que l’afecte coral amb
que l’autor de l’obra presentada me distingía i m’honrava, agaf la ploma
ple de por de no volar massa baix i de no sebre ni embarbollar la mitat de
la mitat de lo que’s mereix la bona i cristiana memoria d’aquell amic de
l’ànima, l’home de bé a carta cabal, patrici insigne, poeta del cor,
escriptor gallardíssim, filòleg eminent i benemèrit en grau superlatiu de la
nostra Llengua i de les nostres Lletres, D. Tomàs Forteza i Cortès. Lo únic
que’m puc prometre es de fer tot quant sabré i podré per posar de
manifest, així com jo ho veig amb tota evidencia, el valor real i positiu de
la Gramática Catalana a on va fondre ell tants d’anys de la seua
atrafegada existencia i que deixà ben envant, i avui surt a la fi a la llum
pública després de vint i quatre anys d’haver-la començada a estampar.

∗

T. VIII. —Març-abril de 1914 / Maig-agost. —N. 2.
Nota (1) de l’original: Donada l’importancia de la Gramática Catalana del mai prou
anyorat D. Tomàs Forteza, insertam aquí el pròleg que per ella hem hagut d’escriure,
pagant una partida de deutes de gratitut que devant l’autor teníem.
2
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Per apreciar i aquilatar bé el valor i mèrit d’aquesta obra cal conèixer
qui era i com era l’autor i llavò les circumstancies de temps i de lloc en
que la va compondre, lo qual la fa més notable i més meritoria.

II

Nat en aquesta Ciutat de Mallorca l’any 1838 d’una familia cristiana,
rica de virtuts i favorida així mateix de bens de fortuna, consagrat tota la
vida a l’ensenyança i Secretari de la Junta Provincial d’Instrucció Pública
de Balears desde l’any 1883, era [34] D. Tomàs lo primer de tot un catòlic
fervent, un home d’una rectitut i d’una integridat personal a tota prova,
que duya la bondat pintada demunt, i no era mai capaç d’amagar-la gens.
Això ho saben tots els qui el coneixíen, tots els qui el teníen gens
tractat. An aquest temps d’indiferencia relligiosa, més o menys reflexiva o
interessada, a on n’hi ha tants i tants que desgraciadament estàn com
empegueïts de la fe que professaren an el sant batisme i se’n amaguen
per poca cosa ferm, D. Tomàs se presentava a on se vulla, devant Deu i
tot lo mon, així com era, un feel cristià, somès an els Deu Manaments de
la Lley de Deu i an els Cinc de l’Esglesia, malavetjant observar-los tan bé
com sabía. Membre actiu de les Conferencies de St. Vicens de Paul fins a
la mort, i de la Jovintut Catòlica el temps que n’hi hagué a Palma, va
prendre part principalíssima en les vellades literaries que celebrà aquesta
sociedat i en moltes de les que celebraven les demés associacions
relligioses que hi havía. Ja’s sabía que totes les obres de caritat i de
propaganda catòlica el trobaven ben dispost a fer tot quant podía.
Era notoria la seua pietat i tan viva i ardent la fe del seu cor, que fou
una de les fonts primordials de la seua poesía, i li donà ales remuntar-se
a sagrades i supremes altures, i notes d’una dolçura inefable i d’una unció
suavíssima, altament vivificant i corprenidora.
No foren pocs ni petits els disgusts ni lleugeres les angunies que li
vengueren per la seua rectitut, per la seua integridat, que no li deixaren
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consentir ni tollerar cap injusticia ni res que no pertocàs en coses que
d’ell dependíen o hi havía d’intervenir.
Tenía una ànima massa fina, un cor masa noble i tenre per navegar
per aquesta vall de làgrimes, sovint empedregada de reclaus i sobams,
plena d’avencs, reblida de carts i espinalers de pua verinosa, clapetjada
de bassals de llot pudent i empestador; i per això li costava més que a
molts d’altres el navegar aquí baix. ¡Sols Deu del cel ho sab lo que li
costava!
Era una ànima formosíssima, simpàtica, ecsisadora, senyorívolament
distingida. Se descalçava per tothom, robava’l cor dels qui’l tractaven.
Així se feia seves arreu les voluntats. Era molt considerat i estimat, i les
persones principals de Mallorca se contaven entre els seus amics.

III

D. Tomàs era un poeta de rassa. La poesía la vivía més que no
l’escrivía. Desde que’l seu cor se badà a la vida com la roella [35] d’abril,
fou poeta, va viure la poesía, però no la començà a escriure fins a prop de
trenta anys.
Sentint-la-se dins el cor, com era allotell, provà de fer algunes
estrofes en castellà. Les hi va veure D. Tomàs Aguilo, que Deu tenga, i
amb una de les seues geniades vengué a dir-li que no hi tornàs pus. No hi
tornà fins al cap de molts d’anys, fins que l’amistat i exemple del gran
patriarca del nostre reneixement, D. Marian Aguiló, li revelaren que
aquella augusta i celestial princesa la Poesia, que’l cridava feia tan de
temps, no’l volía guarnit de gales foresteres, sino endiumenjat de la vesta
reial de la Llengua propia, per rebre els seus homenatges i fer-lo un dels
seus grans vasalls. I ell no hi duptà un moment: ben previngut amb los
estudis d’humanidats, fets amb gran aplicació an el Seminari Tridentí de
Mallorca, on estudià fins a Metafísica, ben amerat dels autors clàssics
llatins, que coneixía fil per randa, tot ple de coratge i briu emprengué la
pujada del Parnàs en ales de llengua materna, que’s posà a estudiar a
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fondo, amb ardor sempre creixent, dins sos monuments vius, això ès, la
conversa familiar entre la gent pagesa, exenta encara, gracies a Deu, de
la maligna influencia castellana. Era devers l’any 1867; aquest any mateix
els Jocs Florals de Barcelona havíen premiada l’estupenda Constança
d’Aragó, de D. Tomàs Aguiló, i proclamat D. Josep Lluís Pons Mestre en
Gai Saber, honor que havía obtingut cinc anys enrera D. Jeroni Rosselló;
D. Pere d’A. Penya ja hi hayía temps que delitava sa Roqueta fent cantar
a la Musa popular mallorquina cançons que no moriràn mai; D. Bartomeu
Ferrà ja s’era dat a conèixer com agut i valent pintor de costums i D.
Gabriel Maura com escriptor genial i poeta cridat a fer-se molt molt
amunt.
An aquest brillant estol de paladins de la llengua materna i
festejadors de l’augusta Poesía, que amb llurs germans de Catalunya se
cubríen de gloria, batallant les batalles de la Patria catalana, i fent alçar
de la tomba la nostra literatura heroica, s’uní Don Tomàs, ben decidit a
fer-ho de tot, a no romandre enrera, a passar avant, sempre avant.
Com el palenc on sortíen a lluitar a les hores els prous, eren els Jocs
Florals, no s’hi feu esperar gaire el novell paladí: l’any 1869 ja hi obtingué
un premi extraordinari amb la bellíssima poesia Mallorca; l’any qui vingué
devant, el primer accessit a l’Englantina d’or amb lo magistral romanç
històric «L’Ombra d’En Muntaner», l’any 1871 la Viola d’Or i Argent amb
la dolça «Llegenda de Sant Segimón» i un premi extraordinari amb lo
romanç ferreny i de bagullador moviment dramàtic «Lo Comte [36]
d’Ampuries»; i l’any 1873, la Flor natural i l’Englantina d’or amb los
llampants, amb los valents romancets històrics «Les Noces de l’Infant» i
«Lo rey y l’Arquebisbe», obtenint ademés un primer accessit a un premi
extraordinari amb un altre romanç d’historia mallorquina «Dissort», ben
apreciable. Ja tenía’ls tres premis ordinaris, i per consegüent, dret a esser
proclamat Mestre en Gai saber, segons los estatuts dels Jocs Florals; i per
això le hi proclamà amb tota solemnidat al President del Consistori dels
Jocs Florals d’aquest any. Era el quart dels mallorquins que havíen
obtinguda tan desitjada com honorífica distinció. No parà aquí l’ardit i
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sortat poeta: l’Academia Mariana de Lleida li premià l’any 1871 un himne
piadosíssim a la Reina de cels i terra; i a unes festes i certamen poètic
que’s celebraren a València l’any 1876 se’n dugué un altre premi amb les
«Derreries de lo Conqueridor», romanç històric ben sentit i ple de
moviment dramàtic a alguns endrets. Però la victoria que li robà més el
cor fou el primer premi del Certamen del Milenari de Monserrat, una
harpa d’or i argent, que se feu seva amb aquella Oda a la Moreneta,
entusiasta,

espléndida,

polent,

bellíssima

explosió

de

sentiments

relligiosos i patriòtics. De totes aquestes poesíes premiades no hi ha
dupte que se’n du la palma, entre les líriques, l’Oda de Monserrat; i, entre
les llegendaries, l’Ombra d’En Muntaner, que ès de cap de brot en tota
l’extensió de la paraula. Poques poesíes del genre llegendari haurà
produïdes el renaixement català com aquesta del Mestre Forteza.
Però no vos cregueu que el novell Mestre s’embabaiàs gens amb
tantes de victories alcançades, ni’s condormís gota demunt aquesta
partida de llorers, antes més li servíen per multiplicar-se en la lluita: no
s’aturava la seva Musa de sorprendre sos admiradors i d’enriquir el tresor
de la nostra literatura, produint noves i preuadíssimes joies.
Qui no més conega les premiades, les fetes per esser-ho, no
coneixerà el poeta sino a redols; només en coneixerà una fase, i no la
característica, la culminant, la que constitueix en rigor la fesomía del
poeta. Lo que la constitueix propiament es aquell esplet de poesíes
curtes, fetes entre i entre d’altres treballs que’l poeta tal volta
considerava més importants; poesíes íntimes, brollades directament del
cor, de les més corals que sien escrites mai en la nostra llengua; poesíes
inspirades o per l’ardor puríssima de la seua fe, que li aclaría la visió
poètica una cosa de no dir i el feia penetrar endins ben endins, o
inspirades per l’altíssima noblesa de l’esperit que’l feia sentir amb sublim
intensidat, amb una delicadesa exquisidíssima, amb [37] una suavidat
comparable a la dels rius de llet i mel d’aquella terra beneïda, promesa an
el poble de Deu. L’intensa suavidat del sentiment, les filigranes de la
tendresa, la dolsura angelical de cor, eren les dots característiques de la
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Musa de D. Tomàs; aquestes constitueixen la seva fesomía poètica. Era el
poeta del cor per excellencia; en el cor tenía el seu fort: en aquesta regió
de lo suau, de lo exquisit, cap dels poetes del reneixement català i
segurament cap dels castellans d’ara, li era superior. No té la lírica
catalana notes més dolces, més delicades, més melodioses que els seves:
ningú ha fet parlar més dolç la nostra llengua. Si qualcú prenía això com
una ponderació meua, li citaría Lo Claveller, la poesía suprema de D.
Tomàs, segons totes les persones enteses, La Fontanella, Flor Mostia,
Sequedat de cor, Les esperances del mon, En els ulls de Deu, Flor
d’Esperansa, Bon recort, Pregaria a la Mare de Deu de Monserrat, ¡Molts
anys! In locum refugii, i moltes d’altres que no deim per acursar. Gran
part d’aquestes poesíes les volía reunir baix del nom de Càntichs o
Armoníes, amb una introducció en versos blancs, això ès, sensa rima, que
no podem resistir la tentació de transcriure per lo poc coneguts que són i
com a mostra de lo que era la nostra llengua en les seues mans, llenegant
i suau just un ratjolí de mel, i fins a quin punt sabía véncer les dificultats i
esculls d’una versificació tan difícil en català per la baldor grossa que
tenim paraules agudes.

I

En les tenebres de la nit, quan calla
tota remor i se condorm la terra,
llavores desvellat mon cor somnía;
navega l’esperit en mars de fosca
i sent ais de dolor i crits d’augunia:
són ànimes qui ploren desolades,
cors amorosos que aquí baix s’anyoren
i per sa patria delirant sospiren.
¡Sagrada amor, puríssima anyorança,
també’t sent en mon cor, i ta dolcesa
la frescor trista en claredat trasmuda!...
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Sent una veu qui’m crida i m’aconhorta
i’m diu que poc ja d’esperar me resta.
¡Prou que la crec! assembla a la veu pura
que en mon breçol sentía; amb dolços besos
mon front se renovella: sent una ànima
qui’s fon en la meva ànima, ja l’eima
nous horitzonts destría i llums de gloria…
Animes belles qu’anyorau la patria,
¿voleu que us conti açò que’n l’alt silenci
li diu a lo meu cor la Mare mia? [38]
______________

La Verge de mos somnis fo engendrada
amb sanc del Just, quant reverdí la fulla
de l’arbre de la vida i revengueren
les fonts del Paradís; es amorosa
com la mirada de l’Espòs quant crida
l’Esposa benvolguda; resplandeixen
sos ulls com les set llanties que enrevolten
lo trono del Senyor amb flama mística,
i son set serafins; estreny sa túnica,
que fo ab sanc de l’Anyell purificada,
sacra percinta d’or aont hi nia
tota sement d’amor; la creu augusta
sobre son pit reposa; l’Esperança,
la Fe, la Caritat foren ses filles;
si l’hom l’esguarda, refloreix la terra
en pau i amor i celestial dolçura.
Animes belles qu’anyorau la gloria,
que teniu set de Deu, l’Iglesia santa,
quant parla als esperits en alt silenci,
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los deixa endevinar la pau eterna!

Provà també de fer qualque cosa an el genre dramàtic reduïnt a
drama Les Noces de l’Infant, del qual l’imparcialidat nos obliga a dir
que, si bé està delitosament versificat i en general ben sentit dins la
manera d’esser de l’autor i ratjant lirisme de bona llei, encara que
conseguí dibuixar un typ de tan alta bellesa ideal com la protagonista,
que fa l’efecte d’una d’aquelles verges paradisíaques de les vidrieres
ogivals, —en realidat el drama, segons parer de persones enteses,
revela falta de coneixement de l’escena i que l’autor no tenía tantes dots
dramàtiques com líriques.
Són notables les traduccions catalanes que feu del poeta llatí
Tibullus (L. II, Eleg. X.) i de El dolor de los dolores d’En Ruiz Aguilera.
No valen tant les poesíes castellanes que deixà: les que’ns fan més
efecte són les titulades Nihil i La última esposa. Son correctes aquestes
poesíes, i la retòrica a lo Hermosilla no les pot rebutjar: però los manca
espontaneidat, i resulten com esquefides. Allà no hi ha, amb una
paraula, el poeta de Lo Claveller, La fontanella, Flor mostia i tantes
d’altres.
Per via d’exercici provà varies vegades de versificar en llatí i ¡vaja si
li sortíen els dístics i hexametres, i si‘n teníen de saborí horacià i virgilià!
No es gens extrany, essent com era un gran llatinista i coneixent com
coneixía de prim compte els clàssics del Laci.
En les poesíes de la primera época, especialment en les premiades
a certàmens catalans, se nota una marcada tendencia a l’arcaïsme i a
les formes peculiars del català de Barcelona. La [39] tendencia a
l’arcaïsme la sufriren tots els iniciadors del reneixement. Amb l’idea de
resucitar la llengua que se donava per morta; enamorats del seu antic
esplendor, de la seua edat d’or, que foren los sigles XIII, XIV i XV; no
fixant-se prou en lo tresor que encara li quedava viu en los diversos
paratges a on se parla; extremaren la nota arcaica, i era molt natural
que fos així: tota reacció, per esser eficaç, ha d’esser violenta i
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extremada. Després ja vé la reflexió i posa les coses a llur lloc. Així ha
succeït dins el catalanisme: a proporció que s’ès anat reforsant i
consolidant, ha mancabat en tots los seus escriptors la tendencia
arcaica; i això mateix succeí també a D. Tomàs. Lo altre que indicàvem,
el fet d’haver compostes moltes poesíes que pareixen, no català de
Mallorca, sino d’un català continental, se deu a que ell lo que no volía,
que’l Jurat que havía d’examinar dites poesíes per premiarles o tirarles
dins el covo, pogués conèixer, coletgir ni sospitar que fossen d’un
mallorquí, per defogir de certs prejudicis que a-les-hores reinaven
envers dels mallorquins perque se’n duien massa premis. Així va
conseguir tan meravellosament el seu objecte que donà qualque
sorpresa de primera, no poc beneficiosa pel bon nom de tals lluites
poètiques. Les poesies fetes derrerament i les no destinades a cap
certamen, proven tot això que acabam d’indicar.
Poc curós d’extendre’l seu nom literari, per modestia tan natural
com excessiva, no reuní dins cap tom les seues poesíes; per lo qual si
un les volía coneixer, o havía d’acudir an els seus manuscrits o an els
toms dels Jocs Florals dels anys que n’hi premiaren o a les revistes,
anuaris i almanacs de Mallorca o Catalunya, publicats de l’any 1868 fins
pocs anys abans de la seua mort. Venturosament el seu fill, Mn.
Francesc i son amic de l’ànima D. Estanislau Aguiló l’any 1902 aplegaren
dins un bell volum lo més selecte de la producció poètica de D. Tomàs,
encapsalantla Mn. Costa i Llobera amb un pròleg vertaderament
magistral, a on espinzella amb tota claretat, exactitut i brillantor tot el
mèrit, tot el valor de l’obra poètica del Mestre Forteza.

IV

Pero D. Tomàs no sols era un poeta, sino un prosista de molta
d’empenta i promotor entusiasta i eficaç del conreu de la nostra
literatura. Des que feu sa primera sortida publicant amb una colla de
companys ardits i prous l’any 1868 La Dulzaina, setmanari mig polític
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mig literari, fou redactor capdal de totes les revistes literaries
publicades a Mallorca i d’algunes de Catalunya. En lo publicat a La
Dulzaina, algunes traduccions [40] de poesíes d’En Trueba i qualque
article i poesía original en català i algunes poesíes i molts d’articles,
qualcún de polèmica, en castellà, se veu la mà del jove ardit, llegítima
esperança de les lletres patries. En los tres toms de la Revista Balear
(1872-1875) i en los del Museo Balear, primera època (1875-1877), ja
ès qualque cosa més que una llegítima esperança; ès ja una
encoratjadora, una gran realidat.
Ademés de tenir-hi publicades bona part de les seues poesíes
íntimes, hi té un esplet ben capitat d’articles, alguns en castellà
correctíssim, casi tots en català net, pentinat, polent, ple de saba i
gentilesa. L’amador de la nostra llengua, que anava venut i bruixat per
ella, ja no fa l’afecte de gens cohibit, de gens incorregut; ja comença a
conèixer-la de bon de veres i a posseïr els seus tresors; ja se veu que
ha ensaborides les velles cròniques, que ha aplegada coneixensa amb
los poetes i prosistes de l’antigor, que s’ha fet càrrec del tresor vivent
de la llengua, això és, cançons, frases i modismes, bellugadissos i
llampants, que’l poble mallorquí encara conserva, i que constitueixen
una riquesa llingüística imponderable, desgraciadament massa poc
encobeïda, massa oblidada, fins i tot dels mateixos escriptors del nostre
reneixement. A D. Tomàs no li passà per malla res d’aixo, acudí an
aquestes fonts, i es incalculable el profit que’n va treure per ell mateix i
per la nostra literatura. De llavò ensà el seu mallorquí fonc d’una
opulencia, d’una galanía, d’una puresa fins a-les-hores poc vista. Els
articles a que ens referim, o són impressions del seu cor, com La Creu
del port (Revista Balear, T. I) i Lo bres endolat (Ibid. T. II), o son jocs
de la seua gallarda fantasía, com En la inauguració del Ferro-Carril de
Mallorca (Museo, Ep. 1a, T. I), o son bibliografíes d’obres catalanes de
Mallorca

o

continentals,

fetes

amb

gran

seny

i

amb

caràcter

ardorosament apologètic de la nostra Llengua, per exemple, sobre les
Comedies i Poesies de D. Bartomeu Ferrà (Revista Balear, T. I), La
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Biblioteca catalana (Ibid. T. II), L’ Anuari Català de 1875 (Museo, Ep.
1a, T. I), Certamen poètic celebrat a Mallorca (1502) en honor del Beat
Ramon Lull (Ibid.).
An el juny de 1879 començà a sortir el celebèrrim setmanari
L’Ignorancia, que feu la obra màxima, mai prou agraïda, de divulgar, de
popularisar la nostra literatura, de fer-la arribar a tots els recons de
Mallorca i retronar dins el cor de tots els mallorquins. D. Tomàs va
prendre part a una gesta tan heroica i simpàtica, publicant-hi articles i
poesíes del genre humorístic, que molta de gent ensaborí i en feren bell
cabal. Durant la [41] segona època del Museo Balear (1884-1888), que
ell va promoure reunint a ca-seua gran part dels literats mallorquins,
joves i vells, els dimarç avespre durant les ivernades del 82, 83 i 84,
continuà publicant articles en castellà i en català, alguns ben notables,
com el Parlament llegit en els Jocs Florals del Rat Penat de Valencia
l’any 1882 (Museo. T. I) d’on va esser ell Mantenedor, i que ès una
filigrama de sentiment i un ecsís, una meravella d’ingeni; Observaciones
generales sobre la lengua materna (Ib. T. III), i Observacions
gramaticals (ib. T. IV) sobre l’us de la h i la r dins el nostre idioma,
incloses dins el present volum amb molt d’acert i de que parlarem més
envant. Del viatge dels poetes catalans i del Mig-jorn de França a
Mallorca la primería de 1887 (ib. T. IV), quatre articles narratius, plens
de saba i d’encant; una memoria necrològica sobre D. Tomàs Aguiló,
efusió tendríssima de l’amor filial que professava an aquest gran poeta,
gloria imponderable de les Lletres mallorquines; i altres articles
bibliogràfics i una partida de poesíes, algunes de primera, citades mes
amunt.
Quant el Bolletí de la Sociedat Arqueològica Luliana feu sa primera
volada l’any 1885, contà amb la seua cooperació més decidida, i honrà
aquelles columnes una partida de voltes amb brillants produccions del
seu ingeni. Les mes notables sens dupte son la sabia i saborosa carta
sobre la paraula Peytes (T. II, p. 28-30), dos articles: Del Artículo (T.
VII, p. 27) i Sintaxis del Artículo (ib. p. 63) i la sentidíssima, la clàssica
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necrología del gran patriarca del renaixement català, mestre seu,
mestre de tots, gloria excelsa de Mallorca, D. Marian Aguiló, al cel sien
tots dos.
També fou redactor de la revista quinzenal El Eco del Santuario
(1891-1892) i collaborador del Semanario Católico (1888-1891) i de la
Revista de El Ancora, que publicava aquest periòdic quant començà a
sortir devers l’any 1880.
L’amor a Deu i a les coses santes, a la familia, a la llengua
catalana, a la Patria, aquests foren sos ideals, aquests mogueren
sempre la seua ploma. ¡Sortat ell!
Acabarem dient que la seua prosa es abundosa, gallarda, correcte,
vibrant i casi sempre oratjada de l’augusta Poesía.

V

Pero D. Tomàs era qualque cosa mes que un bon poeta i un bon
prosista: era un filòleg consumat.
Ja hem vist com li entrà l’amor a la nostra llengua i de quina
manera emprengué l’estudi de la mateixa. Aquesta amor [42] i aquest
estudi, com més anava, més creixíen. Pocs n’hi haurà haguts que
l’hagen amada i estudiada així com ell. Nos atansam a dir que D. Marian
Aguiló no tengué cap deixeble tan aprofitat; i lo que’s diu com a filòleg
el deixeble contrapassà‘l mestre d’un bon troç.
Entre’ls molts de projectes que D. Marian duia entre mans, i hi
traballava de casta forta, hi havía el de replegar les cançons populars i
fer el diccionari de la llengua patria.
Envidat D. Tomàs per prendre part a una obra tan gran, tan
indispensable per la consolidació del reneixement català, ja ès partit a
replegar de la boca del poble cançons, paraules, frases, modismes,
adagis; i al cap d’un parell d’anys hagué enviades a D. Marian devers
vuit mil cançons i milenars de cèdules pel futur diccionari.
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Aquesta feinada no podía esser més beneficiosa a D. Tomàs; ella el
posà en comunicació intensa amb lo poble. Aquesta comunicació no’s
pot dir el bé que li feu, lo oportuna, lo avenguda que fou. Ell estava ben
preparat per rebre-la: posseía el llatí, la part tècnica del llatí, com
poquíssims

a

Mallorca;

tenía

dots

extraordinaries

pels

estudis

gramaticals i lexicogràfics; era un esperit agudíssim i d’una observació
ben intensa, que no li passava res per malla; no deixava de les mans els
grans autors de l’edat d’or de les Lletres catalanes. Previngut ab tot
això, se’n aprofità de bona manera d’aquella comunicació que hagué de
tenir amb la gent pagesa per copiar tants de milenars de cançons, tants
de milenars de termes, frases, modismes. Aquest treball vengué a
completar-li tots els anteriors; així s’arrelaren, així se consolidaren els
seus coneixements de la llengua patria; així hi va atènyer una
competencia com pocs hagen atesa; així afinà els tresors que encara
romaníen an aquesta llengua gloriosíssima, si bé ocults i ignorats fins i
tot de molts qui se dedicaven a son estudi i conreu; així trobà mines
d’or i d’argent de primera i a balquena, qui se prestaven a una
magnífica, a una esplèndida explotació; així penetrà i endardellà el
caràcter, contextura, demble i jaent de la nostra llengua, i lo que ella
ama o rebutja i repugna, i lo que pot i lo que no pot admetre, lo que li
es bo i lo que li es pesta; així quedà plenament convençut de la seva
unidat i de que això que diuen mallorquí, català, valencià, rossellonès,
menorquí i eivissenc no ès més que un sol idioma amb petites
diferencies dialectals, que no hi ha cap idioma que no’n tenga per l’estil
o de més grosses.
Aquests estudis llingüístics, insistents, obstinats, seguiren [43] anys
i més anys, amb ardor i amor sempre creixents, fins que l’any 1881
s’esdevengué el projecte de celebrar unes grans fires i festes a la Ciutat
de Mallorca, i se convocà un certamen literari. El primer dels premis,
tres gerros de bronzo daurat i cizellat, preciosíssims, present del Rei
d’Espanya N’Alfons XII, se senyalà pel millor assaig de Gramática
Mallorquina. D. Tomàs posà fil a l’agulla, i ja va esser partit escriu qui
-54BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

escriu, aprofitant tots els moments que les seues moltíssimes feines li
deixaven. Uns cinc mesos tenía de temps, i los aprofità tant bé, que,
com acabava el termini senyalat, pogué presentar la Gramática en tres
volums en quart, d’un parell de dits de llom. Ja ho crec que la hi
premiaren; i el Jurat, compost d’homes tan eminents com D. Josep M.
Quadrado, D. Tomàs Aguiló al cel síen tots dos, i altres notabilidats que
ara no recordam, donà un veredicte de l’obra de D. Tomàs en uns
termes els més laudatoris i encomiàstics.
Els treballs d’aquest certamen no se publicaren, i la Gramática
Mallorquina quedà inèdita, i casi casi valgué més així, perque no estava
acabada, i l’autor la volía millorar. Peró, com sempre anava aufegat de
feines, la cosa s’allargava i s’allargava, i feia poca vía ferm, encara
que’n feia molta l’estudi de la llengua, especialment en la part
etimològica, per la que tenía D. Tomàs un ull de primera. Ho havia
d’esser envitricollada i enreviscolada l’etimología d’una paraula, que ell
no li arribàs a afinar la llivanya, que no l’arribàs a desllatigar. I no se
aturava: de fer cèdules pel diccionari etimòlogic català que tenía pensat.
A impugnes dels seus amics, publicà l’any 1886 dalt el Museo
Balear, segons hem vist, Observaciones generales sobre la lengua
materna, que van estampades davant aquesta Gramática. Son tres
articles de molt d’alè i de gran vol i constitueixen la defensa més
completa, més raonada, més contundent de la nostra llengua. Allà se
prova fins a l’última evidencia, amb raons històriques, etnogràfiques i
filològiques lo adsurd, lo paralògic que ès el suposar dialecte la llengua
del Bt. Ramon Llull, del rei En Jaume, de N’Ausiàs March, la nostra
llengua; allà se demostra amb raons que ningú es capaç de desfer ni
d’impugnar seriament, que la nostra llengua ès un vertader idioma, tant
com ho puga esser el castellà, l’italià, el francès; allà se demostrà que
no té cap vincle de dependencia del castellà, i que brollaren tots dos
d’una mateixa font, d’una mateixa soca, del llatí, en brollaren amb
diferencies radicals, seguint vies ben diverses, resultant el català en la
seua [44] encarnadura, complexió i fesomía molt allunyat i del tot
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diferent del castellà; allà se fa veure lo impropi que ès anomenar
llemosina aquesta llengua nostra, que’l nom que més li escau ès el de
catalana

perque

començà

a

parlar-se

a

Catalunya

i

catalana

l’anomenaven els nostres antepassats; puis si tal com se parla avui a
Mallorca, Catalunya i València, ofereix algunes diferencies dialectals, no
son més grosses que les que hi ha entre el parlar de Castella i el
d’Aragó, Andalusia, Lleó, Múrcia, i entre’l francès de les diferents
regions de França i entre l’italià de Venècia, Toscana i Nàpols.
Amb aquests articles feu entreveure D. Tomàs lo envant que s’era
fet en sos estudis filològics, lo bé que dominava aquesta ciencia nova i
aixerida del llenguatge, la Filología, desgraciadament tan poc coneguda i
festetjada dins Espanya. Però a on ho demostrà més encara fonc amb
unes encertadíssimes Observacions gramaticals sobre l’ús de la H i de la
R, sortides l’any 1887 dalt el Museo Balear i que també van davant
aquesta Gramàtica, i ès estat una gran idea posar-les-hi. Son igualment
interessants uns altres articles seus sobre la paraula Peytes i sobre
l’analogia i la sintaxis dels articles, publicats l’any 1887 i 1897 dalt el
Bolletí de la Sociedat Arqueològica Luliana. En aquests articles, que
cridaren fort l’atenció de les persones illustrades de Mallorca i de fora
Mallorca, posà de manifest una erudició tan polent com ben païda, i una
competencia suma en qüestions de gramàtica general i catalana.
Aquests

articles

feren

concebre

les

esperanses

més

rioleres

i

afalagadores sobre la Gramática, que feia tan de temps que D. Tomàs
tenía an els telers, que tants frissaven de veure, i que la nostra
Diputació Provincial acordà l’any 1890 imprimir a costes i despenses
seues: impressió que començà tot d’una, peró que seguí a pas de bou,
en part per l’imprenta i en part per D. Tomàs, que li resultà que lo que
havía escrit i presentat an el Certamen de 1881, no li agradava, havía
de mester refondre, perque D. Tomàs havía fetes moltes de passes en la
ciencia llingüística desde l’any 1881. Lluny de seguir enrocat dins la
vergonyosa incultura filològica que dominava casi tots els enteniments
de cap a cap d’Espanya, havía conseguit an aqueix entre-mig entrar de
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ple dins el moviment científic llingüístic que desde la darrería del sigle,
XVIII duia i du en revolt tota l’Europa sabia. [45]

VI

Aturem-nos a estudiar aquest fet que fou tan decisiu per l’obra de
D. Tomàs. Dins Espanya era a-les-hores poc menys que desconeguda
aqueixa creació gloriosíssima de la cultura moderna, la Ciencia del
llenguatge o Llingüística. Eren poquíssims els nostres intellectuals que
se’n fossen temuts de que existís fins i tot, i que se’n fossen preocupats
gaire; i tot a conseqüencia de l’endarreriment científic esglaiador que
petxuca els espanyols desde el sigle XVIII, puis fins an el sigle XVIII no
existía tal endarreriment, sino que anàvem amb els altres pobles
europeus i molta volta fins dúiem el cap davant, com ho demostren St.
Isidor de Sevilla, el Forum Judicum, els Usatges dels Comtes de
Barcelona, el Rei N’Alfons X, Sant Ramon de Penyafort, el Bt. Ramon
Llull, Mestre Arnau de Vilanova, En Lluís Vives i tot l’estol nombrosíssim
de teòlegs, canonistes, historiadors, llingüistes i naturalistes que umplen
tot el sigle XVI i el sigle XVII i que resplandiren com a sols dins tota
Europa i que gracies a ells figura encara Espanya dins el mon de la
ciencia.
I lo célebre d’aquesta inopia corgeladora d’Espanya en quant an el
moviment filològic modern es que precisament fou un espanyol i jesuïta
per afegitó l’iniciador d’aquesta mateixa moderna ciencia filològica, lo
Rt. P. Hervas i Panduro, uns dels jesuïtes trets i engegats d’Espanya,
pitjor que si fossen estats gent de forca, per part d’aquell rei, d’altra
banda benemèrit de l’humana cultura, En Carles III. Lo célebre ès que,
desde que rompé l’alba del moviment llingüístic amb el reneixement de
les belles Lletres i belles Arts de Grècia i Roma an el sigle XV, els
espanyols no cabalgaren mai gens enrera en qüestions llingüístiques ni
gramaticals, com ho demostren els noms gloriosíssims de N’Antoni de
Nebrija, N’Aries Barbosa, el P. Simó Abril, En Francesc Sánchez de las
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Brozas, En Lluís Vives, En Francesc Vergara, N’Ambròs de Morales, En
Pera Chacon, N’Aries Montano, N’Anfós de Zamora, En Martínez
Cantalapiedra, En Díaz Paterniano, N’Alcalà, En J. López, En Batista
Pérez, N’Anfós de Palencia, N’Aleix Venegas, N’Alemán, En González
Correas, En Bonet, En Bernat Aldrete, En Cobarrubias Orozco, amb tot
l’estol gloriosíssim de missioners que les Ordes Monàstiques espanyoles
escamparen por tota l’Amèrica, Àsia i Oceania i que molts d’ells
escrigueren gramàtiques i vocabularis de les llengues, totes tan
diferents,

dels

milenars

de

pobles

i

tribus

que

evangelisaven,

vocabularis i gramàtiques que constituïren un dels tresors més grossos i
de més alt preu que mai enriquiren la ciencia llingüística [46] moderna,
i foren la base capdal de l’obra prodigiosa del P. Hervás i Panduro i que
li serviren per sentar les primeres filades de l’edifici gloriosíssim
d’aquella mateixa ciencia.
Sobre tot això convé veure lo que’n diuen En Menéndez Pelayo
(Ciencia Española, dins els tres toms, sobre tot el terç), el Prof. Gustau
Gröber (Grundriss der Romanischen Philologie. T. I, part I, Geschichte
der romanischen Philologie, n. 30), En Max Müller (The Science of
Language founded on Lectures delivered at the Royal Institution in 1861
and 1863, T. I, c. IV), el Dr. A. Amor Ruibal (Los Problemas
Fundamentales de Filología Comparada, Prim. Part., c. VII) i el Comte
de la Viñaza (Biblioteca histórica de la Filología Castellana, tota la part
referent an els sigles XV, XVI i XVII). De totes aquestes obres resulta
que Espanya en quant a filología allà amb les altres nacions més
avensades, i fins qualque filòleg nostre passava davant a tots els altres
d’Europa devegades, com succeí amb N’Aldrete en lo de senyalar el llatí
com a font omnímoda del castellà i demés llengues romàniques amb la
seua obra Del origen de la lengua castellana, publicada l’any 1606, com
fa notar Gröber dins la seua mencionada Geschichte der romanischen
Philologie (loco citato). Fou modernament, la darrería del sigle XVIII,
que’s perdé de tota la nostra gloriosíssima tradició filològica. Es curiós
veure com Gröber, tot ressenyant l’historia de la filología romànica
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desde l’edat-mitja fins an el sigle XIX, dels sigles XVI i XVII posa com a
filòlegs romanistes espanyols En Nebrija (1444-1532), N’Anfós de
Palencia, N’Aleix Venegas, N’Yciar, N’Alemàn, En Gonzalez Correas, En
Bonet, En Juan de Valdés († 1540), En Bernat Aldrete, En Cobarrubias
Orozco i En Francesc del Rosal, deu entre tots; del sigle XVIII no posa
més que En Maians i Siscar i encara com a repetidor de N’Aldrete i
N’Escaliger, i llavò la composició del Diccionari i de la Gramàtica de la
Reial Academia. En quant a la primera mitat del sigle XIX no’n pasa cap
de filòleg d’Espanya, romanista o no-romanista. Es lo que dèiem: amb el
P. Hervás i Panduro s’acabà la nostra gloriosíssima tradició filològica de
tants de sigles. Valga que s’acabà amb un filòleg dels grossos que hi
haja haguts, sens dupte el més gros que hi havía hagut mai en tota
Espanya i a moltes altres bandes fora d’Espanya, sobre tot per lo que’s
refereix a sebre i a espinzellar moltes de llengues.
El P. Llorenç Hervás i Panduro era nat a Cuenca l’any 1735 i se morí
l’any 1809. Entrat a la Companyía de Jesús, l’envíen a les Missions
d’America, a on tengué avinentesa d’estudiar, d’aprendre i de comparar
un sens nombre de llengues, [47] dialectes i sub-dialectes que parlaven
les tribus d’aquelles immenses regions, i això li desxondí l’idea de fer-ne
un estudi sistemàtic. Foragitada d’Espanya, criminalment i sensa cap
raó ni motiu, la Companyía de Jesús, i embarcats tots els Jesuïtes cap
an els Estats Pontificis, el P. Hervás, un dels foragitats (¡O l’esperit
progressiu del bon rei En Carles III i sos Ministres, aclamats dels capspares de l’Enciclopedia com a llumenars majors de l’illustració i de
progrés, cridats a redimir l’Espanya de les tenebres de la barbarie i de
l’ignorancia! ¿Tants de grans homes tenía Espanya a-les-hores, que
pogés enviar a mal viatge un sabi de casta tan grossa com el P. Hervás,
i treure’l a cosses de la seua terra?): —doncs el P. Hervás una volta a
Itàlia, an els Estats Pontificis, aplegats allà tots els Jesuïtes d’espanyols i
d’altres nacionalidats, que per la vergonyosa, irracional i selvatge
persecució que l’Enciclopedia havía feta esclatar contra ells en tot lo
mon, havíen hagudes de deixar els centenars de Missions que teníen per
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Amèrica, Oceania i Àsia, dins tot lo mon, i casi tots s’havíen haguts
d’escolar an els Estats del Papa; —doncs totes aqueixes circunstancies
favoriren el P. Hervás per poder tirar endavant la seua obra començada
d’estudiar i comparar llengues i dialectes dels quatre vents del mon; i
ademés tengué la gran avinentesa de poder consultar els arxius de la
Sagrada Congregació Romana de Propaganda Fide, tan rica de claricies
sobre els pobles i tribus infeels de tot la mon. Amb tot aquest immens,
amb tot aquest formidable cabal pogué compondre el P. Hervás la seua
obra, que publicà tot d’una en italià a la ciutat de Cesena els anys 178487, repartida en diferents toms: El Catàlogo delle lingue conosciute e
notizia della loro affinità e diversità (any 1784); Origine, formazione ed
armonia degl’ idiomi (any 1785); Vocabolario poliglotto con prolegomeni
soprapiu di 150 lingue (any 1787); Saggio prattico delle lingue (any
1787): són quatre volums, els quatre derrers (XIX, XX, XXI, XXII) de
totes les seues obres, que formen vint i dos toms, baix del títol general
de Idea dell’Universo. D’aquells quatre toms derrers, que es lo que
publica el P. Hervás de filología, se feu una edició castellana, els anys
1800-1806, que va crèixer molt, tant que no sembla la mateixa obra, i
els quatre toms tornaren sis.
Escoltau lo que’n diu el doctíssim Max Müller dins la seua Science of
Language, c. IV, de l’obra del P. Hervás: «Si comparam l’obra del P.
Hervás amb una altra de consemblant que cridà molt l’atenció la
derreria del sigle XVIII, i que ès encara més coneguda que la del P.
Hervás, això ès, Monde primitif analysé [48] et comparé avec le monde
moderne (París, 1773) de Mr. Court de Gebelin, se veu a la llegua la
absoluta superioridat del jesuïta espanyol damunt el filòsof francès. En
Gebelin posa el persa, l’armeni, el malay i el còptic com a dialectes de
l’hebreu, i el basc com un dialecte del celta, i tracta d’aglapir hebreu,
grec, inglès i francès dins els idiomes americans. El P. Hervás, al
contrari, amb tot i abraçar dins la seua obra cinc vegades més d’idiomes
que no En Gebelin, va de lo més alerta a deixar-se dur gens de teoríes
que no sien ben fundades i segures. No es gaire mal de fer afinar
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defectes dins l’obra del P. Hervás; pero jo trob que aquells que són
anats a retreure-n’hi, havíen d’haver regonegut lo molt i molt que li
devíen. No es cap cosa insignificant haver replegades i presentades
mostres i claricies de més de trecentes llengues. I el P. Hervás encara
feu més. Ell mateix compongué gramàtiques per més de coranta
llengues. Ell fonc un dels primers que sentà aqueix principi: la vera
afinidat de les llengues cal determinar-la principalment per l’evidencia
gramatical, no per la sola similitut de mots». I posa Max Müller dins una
nota i per aclarir més el concepte les mateixes paraules del P. Hervás,
que diu (i. 65): «Más se deben consultar gramáticas para conocer su
carácter propio por medio de su artificio gramatical». I segueix dient
Max Müller que el P. Hervás «provà per una llista comparativa de les
declinacions i conjugacions de l’hebreu, caldeu, siriac, aràbic, etiòpic i
amharic, que totes aqueixes llengues son dialectes d’una altra llengua
original i que constitueixen una familia llingüística, la semita. Ell rebutjà
l’idea de fer sortir de l’hebreu totes les llengues del genre humà. Ell
percebé i aglapí petjades d’afinidat entre els dialectes de Xina i de IndoXina, i també entre l’ungarès, el laponi i el finnic, tres dialectes
classificats avui com a branques de la familia turania. Ell provà que el
basc no era, com suposava tothom, un dialecte celta, sino un llenguatge
independent que’l parlaven an el temps més remots els habitants
d’Espanya, i ho provà amb els noms de muntanyes i rius d’Espanya.
D’altra banda, un dels descubriments més brillants dins l’historia de la
ciencia del llenguatge, el posar com a familia llingüística el malay i el
polinesi, extesa tal familia de llengues desde l’illa de Madagascar i Est
de l’Àfrica fins a docents vuit graus de longitut, fins al cap d’allà de
l’Oceania,

fins

a

les

costes

americanes

del

Pacífic,

—aquest

descubriment el feu el P. Hervás, molts de temps abans de que hi
treballàs i l’anunciàs N’Humboldt. També coneixia el P. Hervás la gran
consemblança gramatical entre el sànskrit i el grec; pero [49] la claricia
incompleta que n’hi havía donada son amic lo carmelita Fr. Paolino de S.
Bartolomeo, l’autor de la primera gramàtica sànscrita, estampada a
-61BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

Roma l’any 1790, l’aturà de que se pogués fer càrrec degudament de
tota la significació de tal consemblança».
Una altra obra se publicà la primería del sigle XIX que obeía a la
mateixa idea que la del P. Hervás, el Mithridates de Adelung. Sortí el
primer volum l’any 1809 mort ja l’autor, el terç l’any 1816, i el quart
l’any 1817. Adelung feu la seua obra en part damunt la del P. Hervás,
en part damunt el cabal de paraules d’una multitut de llengues que Na
Catalina de Rússia havía fet replegar, i que comensà a sortir l’any 1787
a Sant Petersburg baix del títol Glossarium comparativum Linguarum
totius Orbis. L’any 1790-91 en sortí una segona edició en quatre
volums, enrengats per orde alfabètic, a on s’estudíen 279 llengues, això
ès, 171 d’Àsia, 55 d’Europa, 30 d’Àfrica i 23 d’Amèrica (Max Müller,
ibid.).
«Com a colleccions de llengues, diu el gran filòleg inglès (ib. c. V.),
les obres del P. Hervás, de l’Emperatiu de Rússia i d’Adelung eren d’una
gran importancia»; pero el mètode que havíen seguit per la classificació
no acabava d’esser científic, puis ordinariament les classificaven per
territoris: llengues d’Europa, llengues de l’Àsia, llengues de l’Àfrica,
llengues d’Amèrica; i resultava una classificació massa superficial. El P.
Hervás en lo d’aboldronar les llengues semites i les malayes, regint-se,
no pel territori que ocupaven, sino per llur interna estructura, apuntava
el camí per arribar an el vertader criteri de classificació de les llengues;
pero no l’acabà de veure clar. Tal gloria estava reservada a altres sabis
que no estigueren gaire a fer-se parlar de llurs cabells.
El criteri científic de classificació de les llengues brollà de l’estudi del
sànscrit, l’antiga llengua de l’Índia, que floría ja quinze sigles abans de
Jesucrist. Precisament an aquelles saons, la derrería del sigle XVIII, un
estol

de

sabis

de

cap

de

brot

comprovaren

incontestablement

l’existencia de tal llengua, i en presentaren monuments a forfollons, que
ells i altres confrares estudiaren de prim compte, i fou gros el bé de Deu
que n’arribaren a treure.
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El qui fou més sortat en el tocar la qüestió del sànscrit fou lo poeta
alemany Frederic Schlegel: era a Anglaterra l’any 1801-1802 i s’instruí
qualque poc en el sànscrit amb les lliçons de Mr. Aleixandre Amilton;
seguí tals estudis a París una temporada, i l’any 1808 publica la seua obra
Llengua i sabiduría [50] dels Indis. «Aquesta obra, diu Max Müller (ibid. c.
VI), fou el fonament de la Ciencia del Llenguatge. Encara que publicada
just dos anys després del Mithridates de Adelung, n’està tan lluny com el
sistema de Copèrnic del de Ptolomeu. En Schlegel no era cap gran sabi;
moltes de les seues tesis resultaren errades i no era gaire mal de fer
afinar-los qualque caire ridícul. Pero En Schlegel era un geni; i quant se
tracta de crear una ciencia nova, cal una imaginació de poeta més que no
l’esment d’un sabi. Calía qualcom de visió poètica per aglapir amb una
ullada les llengues de l’Índia, Pèrsia, Grècia, Itàlia i Germania i per
encoblar-les baix del nom broix de Indo-germániques. Això fonc l’obra
d’En Schlegel; i dins l’historia de l’enteniment humà això s’ès anomenat
veritablement la descuberta d’un nou mon». «L’idea d’En Schlegel la se
feu seua Alemanya i fa brollar tot amb-u una classificació geneològica de
les principals llengues que parla l’humanidat».
L’obra d’En Schlegel fou com una revelació. Tot un estol de sabis
prengueren aquella tesi per llur compte, i allà estudía qui estudía, i
escorcolla qui escorcolla i fila que fila per treure’n el net de tot allò. ¿Que
me’n direu? En l’any 1816 En Francesc Bopp publica a Frankfurt
Conjugationsystem, a on compara la conjugació del sànscrit amb la del
grec, llatí, persa i germànic. Segueix engolfat dins tals estudis, i l’any
1833 ja dona a la llum pública el primer tom de la seua obra máxima
Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen,
Lateinischen, Lithuanischen, Gothischen und Deutschen, que no acabà de
sortir fins l’any 1852, i quatre anys mès tard en sortí una altra edició,
molt millorada. Dins aqueixa obra monumental s’estudía i se compara la
gramàtica de tots aqueis idiomes: el sànscrit, el zend, l’armeni, el grec, el
llatí, el lituànic, el vell-eslau, el gòtic o vell-alemany i l’alemany. Aquesta
obra d’En Bopp fou propiament la base segura i sòlida de la ciencia
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llingüística, que resultà de l’estudi comparatiu de les diferents llengues
més o menys emparentades, observant les tramudances que les mateixes
rels experimentaven dins cada llengua a travers dels sigles i els diferents
criteris, dembles i sistemes que retgíen la flexió verbal i nominal dins tals
boldrons i ramificacions de llengues i dialectes. De tots aqueis estudis
resulta la filología comparada, això ès, la moderna Ciencia del Llenguatge.
Molt de camp per córrer obrí En Bopp amb la seua meravellosa
Gramática

comparada;

foren

sens

nombre

els

sabis

que

hi

comparegueren a prendre tasca an aqueix camp. Un germà d’En Frederic
Schlegel, En Guillem, pren les messions per ell i [51] comença l’any 1819
a publicar Indische Bibliothek, que tenía per alou principal escampar i
popularisar la literatura india, pero que ben sovint donava articles de
filología comparada, i això contribuí ferm a la difusió de la nova ciencia
dins Alemanya, fins que acabà de sortir tal Bibliothek l’any 1830.
Un altre estaló caporal trobà la nova ciencia en la persona d’En
Guillem de Humboldt, digne germà de N’Aleixandre de Humboldt, un dels
primers homes d’Estat de Prússia i per lo mateix amb molts de medis per
fer anar endavant de casta forta la Ciencia del Llenguatge. En Guillem de
Humbolt se dedica especialment a la filosofía de les llengues, i dins la
seua obra Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens
vermittelst der vaskischen Sprache (Berlín, 1821) sostengué amb molt de
talent i llògica la teoría que el P. Hervás i Panduro havía apuntada sobre
que la llengua primitiva d’Espanya era el basc, fundant-se, per dir això,
en els noms de lloc (viles, rius i muntanyes) de tota la península, molts
dels quals suposava formats de rels vasques (veiau Boll. Dicc. Lleng. Cat.
T. II, p. 45, 90-103).
An aquelles saons en brollaren d’altres de conradors capdals de la
Ciencia del Llenguatge que li feren donar passes de gegant. Cal consignar
els noms gloriosíssims de: a) Pott, que entre els anys 1833 i 1836 publicà
Etymologische Forschungen (Escorcolls etimològics), fent-ne diferents
edicions, cada volta més interessants; b) Grimm (Jaume), que’s passà
prop de vint anys (1819-1837) en la publicació de la seua formidable
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Deutsche Grammatik, que tanta de llum donà pels estudis filològics; c)
Rask, danès, el primer que va conèixer gramaticalment el Zend-Avesta i
que la mort el capturà de donar a llum tots els resultats de sos solidíssims
estudis; i d) Burnouf, el primer que per vía del sànscrit va sebre
endardellar i desnossar els mots primitius fonamentals de la relligió de la
llum i interpretar amb lo mateix sistema les inscripcions cuneiforms de
Darios i de Xerxes.
Seguint les petjades d’aqueis grans Mestres, s’alsà tot un estol de
sabis a conrar la nova ciencia filològica, que va prendre un vol
extraordinari dins casi totes les nacions civilisades, extenent-se a totes les
llengues conegudes, estudiant-ne l’encarnadura, el jaent, el demble, tota
llur

manera

especial

d’esser,

i

d’aquí

resultà

tot

un

esbart

d’especialisacions de la Ciencia del Llenguatge, essent una de les capdals
el Romanisme o estudi comparatiu de totes les llengues que’s desplegaren
del llatí, anomenades llengues neo-llatines o romàniques. [52]
Fixem-nos an el Romanisme o Filología Romànica, que ès lo que ens
interessa directament, per lo quant el català ès una de les llengües
romàniques o neo-llatines.
El sistema d’estudi que En Bopp i els seus confrares aplicaren a
l’escorcoll de les llengues emparentades amb el sànscrit, hi hagué qui
l’aplicà a les llengues sortides del llatí, això ès, que resultaren de la serie
d’evolucions i desplegaments ocorreguts a travers dels sigles dins el llatí,
que les armes i l’administració de Roma havien extès i arrelat dins tot el
centre i occident d’Europa i an el nort d’Àfrica. Qui donà el cap davant en
la Ciencia romanista, qui li traçà i obrí el camí fonc el Professor Frederic
Diez, l’any 1794, mort l’any 1876, deixeble de G. Welckers; Bouterwek, F.
Benecke,

Ch.

Bunsen,

S.

Artaud

l’anostraren

en

les

literatures

occidentals; fou l’any 1823 professor extraordinari i l’any 1830 professor
ordinari a l’Universidat de Bonn. Amb ell començà propiament la Ciencia
Llingüística Romanista. Estiragassat amb la traducció de romancets
espanyols, publica l’any 1825 Beiträge zur Kenntnis der romanischen
Poesie, i l’any 1826 Poesie der Troubadours, l’any 1829 Leben und Werke
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der Troubadours, a on apareix ben llampant el futur gran Mestre i
Fundador de la filología romànica (Gröber, Grundriss, ib. p. 104). Mr.
Raynouard (1761-1836), nadiu del mig-dia de França, feia anys que duia
en revolt l’Europa sabia amb la publicació dels monuments primitius de
l’antiga llengua d’oc i amb la seua arriscada teoría de que aqueixa
llengua, que ell anomenava romana, era la més antiga de les neo-llatines,
sortida immediatament del llatí i de la qual eren nades totes aquelles
altres. L’obra de Mr. Raynouard, publicada els anys 1816-1821, eren sis
volums baix del títol de Choix des poésies des Troubadours. An el tom I
enflotà una Grammaire de la langue romane, i an el tom VI una
Grammaire comparée des langues de l’Europe latine per demostrar que
les parts de l’oració de les llengues neo-llatines no eren altra cosa que un
desplegament de la llengua romana antiga-provençal. Amb aqueixa obra
no deixà de demostrar Mr. Raynouard competencia llingüística i bon cop
d’ull, pero finis finis la demostració de la seua tesi fluixetjava massa:
produía «més admiració que no convicció», com diu Gröber (ibid. p. 69).
Tot seguit emprèn Raynouard una altra obra, el seu famosíssim Léxique
Roman ou Diccionaire de la Langue des Troubadours, comparée avec les
autres langues de l’Europe latine, précédé de nouvelles recherches
historiques et philologiques, d’un resumé de la Grammaire Romane et
d’un nouveau choix [53] des poésies originales des Troubadours et
extraits de poèmes divers. Aquesta obra que forma sis volums, no’s
publicà en vida de l’autor, sinó després de mort, l’any 1844, i amb tot i
tenir els seus defectes, prestà bells servicis a la causa de la Llingüística
Romanista per la multitut de monuments llengadocians que traduí en
francès i per les notes que donà sobre la significança de molts de mots
antiquíssims de la llengua d’oc. Mr. Raynouard resultà tot un apòstol
d’aquesta llengua i contribuí fora mida a son aclariment i enaltiment i obrí
molt de camp an els romanistes, si bé no arribà a aglapir bé la
tramuntana per endressar així com calía tots aquells estudis.
En Raynouard fou més sortat que no el canonge de Girona Mn. Antoni
Bastero i Lladó (1675-1737), que, aprofitant la seua estada de quinze
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anys a Roma, se donà a l’estudi dels antics Trobadors llengadocians; i hi
enfondí tant, registrant dins els arxius de Roma i Florència els manuscrits
d’aquells poetes, que concebé i començà un diccionari de la llengua d’ells
baix del nom de La Crusca Provenzale (Roma, 1724). El famós filòleg
alemany Guillem Schlegel en digué: «Entre tots els literats que fins ara
(quant En Raynouard publicà les obres que acabam de retreure) podíem
consultar referent a la literatura provençal, Bastero era sens dupte el més
entès com a gramàtic i filòleg. Tenía la ventatge d’esser català; i an el
parèixer entre totes les regions que altre temps parlaren la llengua dels
Trobadors, Catalunya ès la que tramudà menys aquella llengua». «El pla»
de La Crusca Provenzale «està mal concebut; no’s veu bé si» l’autor
«volía fer l’historia literaria dels trobadors o publicar llurs obres o
compondre una gramàtica o un diccionari de llur llengua. De manera que
romangué a mitges hastes; l’autor no passà gaire més enllà del pròleg,
que conté precioses noticies, encara que envitricollades amb un sens fi de
menudencies un poc embafoses». Això ho diu En Schlegel dins la seua
obra Observacions sobre la llengua i la literatura provençal. De La Crusca
d’En Bastero no hi ha més que un tom publicat, que ès una introducció
general a la gran obra que l’autor havía concebuda, a on fa una defensa i
un espinzellament ben llargarut de la lengua d’oc. Entre altres tractats
n’hi ha un d’ortografía i prosodia d’aquella llengua comparada amb
l’italiana. En Bastero fonc el primer de tots els filòlegs moderns que aglapí
dins el Donatz proensals de N’Uc Faidit la célebre regla de que la -s final
era la característica dels nominatius singulars i l’ausencia de tal -s la
característica dels altres casos singulars i dels nominatius plurals. De
manera que no fou En Raynouard el [54] primer que afinà tal regla, com
se diu generalment, sino que fou un català dels sigles XVII i XVIII, el
canonge Bastero. En Bastero sembla que deixà vint i quatre toms
manuscrits, dels quals en queden deu que formen La Crusca, tres de
miscelanies, quatre d’extractes de monuments literaris i d‘autors anàlegs
an el tema de les obres d’En Bastero i una historia de la llengua catalana.
Aqueis manuscrits se conserven en part dins l’arxiu de la Reial Academia
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de Bones Lletres de Barcelona i en part dins la Biblioteca de l’Universidat
barcelonina (veiau Milà Obras Completas, T. IV, p. 442-7, Bastero,
filólogo catalán).
Doncs l’obra d’En Bastero no tengué resonancia perque el públic
europeu no estava preparat ni de molt. En Raynouard vingué a més bon
temps i va esser més sortat: va conseguir cridar l’atenció de l’Europa
sabia damunt la llengua i la literatura dels antics Trobadors. En
Raynouard i tot no pogué més que iniciar aquell grandiós moviment, i va
fer molt, lo que negú fins llavò havía conseguit, pero no feu més que
començar.
Lo que no va poder arribar a fer En Raynouard, ho va fer el
meritíssim professor de Bonn que ja hem anomenat més amunt, En
Frederic Diez, el qual, seguint amb gran constancia i millor sort sos
estudis

romanistes,

«oposà

els

anys

1836-1843

a

la

Grammaire

Comparée des langues de l’Europe latine la Grammatik der romanischen
Sprachen, que resultà la pedra angular de la nova Ciencia Llingüística
Romanista i el primer fonament segur per estudiar i aprofitar els vells
monuments romànics) (Gröber, ibid. p. 104-5). «Dins el seu tractat sobre
la llengua provençal Poesie der Troubadours ja s’era demostrat En Diez.
com un gramàtic i un etimòleg d’una observació finíssima i d’una mirada
molt justa sobre l’essencia de la llengua. Ara dins la Grammatik apoiantse en els escorcolls llingüístics científics d’En Guillem de Humboldt i en la
famosa Deutsche Grammatik del caporal J. Grimm, presentà l’estudi
comparatiu i històric de l’italià rumènic, vell-provençal, vell-francès,
francès, castellà i portuguès; presentà aclarida i espinzellada l’estructura i
tramudança de les formes d’aqueixes llengues, això ès, l’encarnadura de
llurs sons, la flexió i plasmació de llurs paraules, i llur demble, llur
engirgolament, llur construcció o sintaxis. La nova doctrina de la
tramudança de sons, que comença per la descuberta de la llei
d’allargament de sons (Lautverschiebung) de l’alemany, la posa En Diez
com a fonament de la doctrina llingüística històrica i de la derivació de les
paraules. En Diez no va confondre mai el concepte de sò amb el concepte
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de lletra o signe gràfic, i malavetjà sempre, fins tractant-se de llengues
mortes, aclarir i precisar quin era el sò, [55] retgint-se pel signe gràfic
que’l representava, això ès, la lletra. Es ver que sovint se va errar en
l’explicació d’una tramudança llingüística. Ell hi feia intervenir devegades
la conciencia i l’intenció del qui parla. Ell fonc el primer que afinà les
diferents capes, vetes i sostres de paraules llatines que componen el
cabal llingüístic romànic i que no’s troben en la mateixa situació respecte
del llatí. Ell va notar ja la trascendent virtualidat de l’analogia3 en la flexió
de les paraules, i ja no veu en-lloc mai tramudances de sons sensa regla,
sino que sostén que el sons, solament subjectant-se a una regla general i
mitjantsant llur parentiu fònic, se topen i se transformen uns amb altres.
Més envant, l’any 1854, oposà En Diez an el Lexique Roman d’En
Raynouard el seu Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen,
a on, aplicant les noves regles de la gramàtica romànica referent an el
desplegament de sons, examina les paraules primordials, això ès, les rels
que fins llavò se senyalaven o que ell havía proposades dels mots,
comuns a totes les llengues romàniques, i de les expressions particulars
italianes, espanyoles i gàlliques; i feu tot això apreciant més exactament
el grau de verosimilitut d’aquelles rels, endardellant millor la manera de
veure i d’expressar que té l’esperit romànic i afinant amb major claredat
el demble dels dialectes. Allà on ell admet les rels més velles, fa veure llur
admisibilidat i solidesa; si s’esberra, no ès seguint el novell camí emprès,
sino que ès la doctrina fonètica no ben acabada d’engirgolar (Gröber, ibid.
p. 105). En Diez no estava encara del tot satisfet de la seua obra, això ès,

3

Nota (1) de l’original: 1 Entenen per analogía els filòlegs un principi o sistema de
tramudança dels mots que no’s verifica per l’impuls intern dels sons que componen el
mot, sino per l’influencia que altres mots de funció consemblant exerceixen damunt
aquell mot i el tramuden consemblantment a ells. Així, per exemple, dins casi tota la
Catalunya oriental i central la primera i segona persona plural del present dels verbs de
la segona conjugació, que acaben en -em, -eu (v. gr. volEM, volEU; podEM, podEU;
corrEM, corrEU, etc.) han influït damunt les mateixes persones dels verbs de la primera
conjugació, que acabaven altre temps i encara a les Balears i a gran part de Catalunya
occidental acaben en -am, -au (v. gr. caminAM, caminAU; anAM, anAU; callAM, callAU,
etc.), i les han tramudades en -em, -eu, i així an aquelles regions ara diuen: caminEM,
caminEU; anEM, anEU; callEM, callEU, etc. an el present indicatiu. Doncs aqueixa
tramudança ès un cas d’analogía, de formació analògica.
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l’endardellament de la gramàtica romanista, així ès que hi seguí treballant
molt de temps casi tot sol, sobre tot en la part fonètica. La segona edició
de la seua Grammatik, de l’any 1856, no sols va enriquida de noves
observacions, sino que ès més clara en la coordinació de materies i més
fixa i concreta en les regles, com fa notar Gröber (ibid.). [56]
An aquelles saons se’n alçaren altres de filòlegs, conradors del
Romanisme: En Llorens Diefenbach (1806-81) amb la seua obra Die
jetzigen

romanischen

Schriftsprachen;

En

M.

Rapp

amb

la

seua

Physiologie der Sprache (1839); N’August Fuchs (1818-74) amb les seues
lucubracions Die unregelmässigen Zeitwörter (1840) i Die romanischen
Sprachen in ihrem Verhältnis zum Latein (1849), els quals prengueren
punts de vista diferents (veiau Gröber, ibid. p. 106), però no arribaren ni
d’un bon troç an En Diez, que seguí essent el caporal dins el camp
romanista.
Mentres tant compareixen dins aqueix mateix camp altres filòlegs,
que’s dediquen a estudiar i enaltir especialment qualcuna de les llengues
romàniques, seguint l’empenta que hi havien donada i el camí que hi
havien senyat En Raynouard i sobre tot En Diez, i contribueixen a
completar l’obra d’aquest. Així ho feren: a) En Johann Adrian (17931864), professor a Giessen, amb la seua Grundzüge einer provenzalischen
Grammatik (1825); b) En Conrad von Orelli (1788-1854) amb lo seu pla
d’una Altfranzösische Grammatik (1830), refusa i millorada l’any 1848; c)
Gottfried Blanc (1781-1866) amb la seua Grammatik der italienischen
Sprache (1844); d) En G. Burguy, mort l’any 1866, amb la seua
Grammaire de la langue d’oïl publicada l’any 1853; e) N’Eduard Mätzner
(1805-93) amb les seues Französische Grammatik (1856) i Syntax der
neufranzösischen Sprache (1843), a on s’arramba an En F. Beckers
(Organism der Sprache, 1827); f) En Paul Ackermann (1812-46) amb les
seues Remarques sur la langue française (1854); g) En Nicolau Delius
(1813-89) amb la seua Altspanische Conjugation (1852); h) En R.
Volckmann amb la seua Flexion des provenzalischen Substantivs (1853);
i) N’Emili Gessner, nat l’any 1822 i amb la seua lucubració Altfranzösische
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Praepositionen; j) En F. Schnakenburg, mort l’any 1873 amb lo seu
Tableau comparatif des patois de la France (1840); k) En Frederich
Wentrup, mort l’any 1883, amb lo seu croquis de fonètica i morfología
dels dialectes napolitans i sicilians (veiau tot això més esmenussat dins
Gröber, ibid. p. 106-8).
Dins el domini de la lexicografía i de la publicació de monuments
romànics antics tengué En Diez estols de seguidors, en gran part
alemanys, que donaren bells esplets d’etimologíes de les diferents
llengues romàniques i una infinidat d’edicions crítiques dels vells
monuments d’aqueixes mateixes llengues, feinada que En Gröber (ibid. p.
108-118) espinzella amb tot esment; donant-ne fites ben netes. Com ho
comprova aqueix gran romanista, les nacions romàniques fins passat l’any
1859 casi bé no prengueren part an el moviment científic que En [57]
Diez havía promogut amb la seua Grammatik a favor de llurs llengues.
Això d’estudiar les llengues romàniques en conjunt, fent-ne tot un domini
científic, tot una ciencia, tan trascendental i profitosa com el Romanisme,
fou una concepció d’En Diez, gloriosíssima tant com volgueu, pero que de
tot d’una fora d’Alemanya no se’n temeren ni la varen comprendre. No,
no trobà casi gens d’eco l’obra d’En Diez tot d’una dins les nacions
romàniques (França, Itàlia, Espanya, Portugal), que eren precisament les
més interessades en la cosa per lo quant se tractava de l’enaltiment de
llurs llengues. An aqueixes nacions just s’empatxaven, tot lo més,
d’estudiar llur llengua i literatura, i de les altres llengues germanes poc
se’n preocupaven; i encara la llengua propia no cregueu que l’estudiassen
segons el sistema científic d’En Bopp ni d’En Diez; li pegaven amb lo tranc
vell, a lo xambó, alt i mort; res de prendre gens de part an el moviment
filològic romanista. Tant era així, que un conegut escriptor francès (que
En Gröber, que extractam, no anomena), referint-se a la vella literatura
de la seua nació, se’n planyía amargament l’any 1864 de que els
francesos deixassen pels alemanys els mals-de-caps de treure a rollo
aquella literatura; i, referint-se an els pocs que s’hi donaven, deia que
s’aferraven a «una ciencia que ni el favor oficial ni l’atenció publica
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encoratjaven». I l’any 1866 encara a França feien tan poc cas de la propia
poesía popular que aquell escriptor francès confessava que «l’afectat de la
poesía popular era encara un original ben mal de trobar, i que de tal
curolla la gent se’n reia». Un deixeble d’En Guessard l’any 1861
s’empegueía de lo part-davall que estaven les edicions franceses dels
monuments mig-evals, provençals i francesos, comparades amb les
bufarelles edicions que n’havíen fetes els alemanys, i fins deia: «Ja sabeu
amb quin zel i quin èxit l’Alemanya sabia s’ocupa de la nostra literatura.
Ella ha presos per son compte els estudis que nosaltres començàrem amb
més ardor que crítica. En certes coses Alemanya s’ès feta senyora del
camp; l’historia literaria del mig-dia de França ès devenguda una ciencia
alemanya». Aquest mateix deixeble d’En Guessard l’any 1862, tot
planyent-se de lo manxola i deficient que li resultava l’edició d’una obra
de literatura provençal, se’n excusava allegant que sols havía pogut
atènyer una idea molt vaga i boirosa «de l’art de fer una edició crítica),
perque «negú n’hi havía pogut mostrar ni hi havía negú a-les hores a
França que n’hi pogués mostrar» (Gröber ibid. 119).
Per l’estil o pitjor se trobaven envers d’això les altres nacions [58]
llatines, fins que, gracies a Deu, l’any 1859 la cosa donà tomb; aqueixes
nacions començaren a obrir els ulls a la gran idea que havíen concebuda
els alemanys d’una Filología Romànica, d’una Ciencia del Llenguatge neollatí. Contribuí molt a tal desxondiment la publicació del Jahrbuch für
romanische und englische Sprache und Literatur (Anuari de llengua i
literatura romànica i inglesa) que N’A. Ebert preparava desde l’any 1853 i
amb En F. Wolf començà a publicar-lo l’any 1859 i que més tard el
prengué per compte seu En L. Lemcke publicant-lo fins l’any 1876. La
publicació

d’aquest

Jahrbuch,

amb

els

escorcolls

crítics

que

s’hi

publicaven; fets dins la propia nació o a l’extranger, per força hagué de
donar a conèixer el conreu històric de la literatura romànica i el conreu de
la filología, venguda an el mon per aclarir i enaltir aquella mateixa
literatura, i amb tot això se congrià un cos d’escorcolladors, que’n
suscitaren i en cridaren una partida dins les nacions neo-llatines, que amb
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l’empenta forta que rebíen dels caporals d’Alemanya i formats en l’escola
d’aqueis, extengueren i a poc a poc anaren arrelant ensà i enllà la novella
ciencia, a força de suc de cervell i de cremar-hi oli i de desturmellar-s’hi.
Així començà a alçarse i a fer-se amunt dins les diferents nacions llatines
el sòlid edifici de la novella filología.
A Itàlia va apuntar l’auba d’aquesta ciencia, de la novella filología
italiana, devers l’any 1859 amb els estudis d’En Just Grion, i darrera ell en
vengueren d’altres. Baix de la direcció d’En Francesc Zambrinis (1810-87)
constituí el Govern italià l’any 1860 una Regia Commissione de’testi di
lingua, la qual arribà a publicar una Collezione di opere inedite de
xeixanta vuit toms i una Scelta di Curiosità letterarie, a on donà a
conèixer tot un esbart no sospitat d’obres desconegudes, dels sigles XIIIXV. Obeïnt an el mateix pla se publicaren desde l’any 1880 Raccolta di
opere in edite e rare i l’any 1881 Biblioteca di scrittori italiani, consagrada
an els escriptors del Reneixement ensà, l’any 1882 Operette inedite rare,
l’any 1887 Biblioteca di testi inediti e rari i l’any 1889 Raccolta di rarità
storiche e littéraire. També se congrià a Lucca l’any 1861 una sociedat per
editar obres literaries italianes rares; i mentres tant l’any 1868 començà a
sortir sots direcció d’En Zambrinis la revista Il Propugnatore per batallar a
favor de l’importancia de la vella literatura casolana. L’any 1860 ja s’erigí
la primera càtedra de ciencia llingüistica comparada, uberta a Milà i
confiada an el primer representant a Itàlia del sistema d’En Bopp i d’En
Diez, En Graziadio I. Ascoli, nat l’any 1829, un dels Mestres de la nova
ciencia llingüística i Mestre de casi tots els romanistes italians. La seua
primera obra capdal referent a [59] ciencia llingüistica romànica, Saggi
critici de l’any 1860, que els Studi d’En Biondelli motivaren, ja fou el
preludi i l’averany dels Saggi ladini i de l’Archivio glottologico que
començà l’any 1872 i de l’escorcoll científic dels dialectes italians. L’any
1861 començà a sortir el Dizionario della lingua italiana d’En N. Tomaseo i
d’En B. Bellini, el més complet i el més sabi dels diccionaris italians; i en
Giuliani amb lo seu Metodo di commentare Dante capturà el desenfrè dels
italians en l’interpretació arbitraria del gran poeta florentí, establint el
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principi racional d’interpretar el poeta per via del poeta mateix. Creixent
sempre més l’atmósfera favorable a la novella ciencia del llenguatge, se
crearen noves càtedres de

gramàtica

comparada

de

les llengues

neollatines i d’historia comparada de llurs literatures, obtenint-ne una a
Pisa l’any 1861. N’Aleixandre d’Ancona, nat l’any 1835, i obrint-se’n
d‘altres: l’any 1873 a Milà, l’any 1874 a Florència, l’any 1875 a Bolonya i
a Turí, l’any 1876 a Nàpols, Roma i Pàdua, i després a poc poc a casi tots
els altres centres d’ensenyança superior. Ademés del Propugnatore i de
Nuova Antologia que’s va extendre molt més entre la gent lletrada
d’Itàlia, ademés de Nuove Effermeridi Siciliane, que començà a sortir l’any
1875, la jove escola romanista dugué endevant la creuada llingüística
amb bell èxit i profit de la ciencia damunt Rivista di filologia romanza
(1872-75); damunt Giornale di filologia romanza (1878-83), continuació
de la vella Romanische Philologie, sots direcció de N’Ernest Monaci, nat
l’any 1844 i professor l’any 1876 a Roma, i damunt Giornale storico della
letteratura italiana, que publicà primerament N’Artur Graf, nat l’any 1848
i professor a Turí l’any 1882, i després En Francesc Novati, nat l’any 1859
i professor a Milà, i més tard En Rodolf Renier, nat també l’any 1859 i
professor de Turí. Malavetja i esperona el conreu filològic dels texts
italians la Società filologica Romana, fundada l’any 1901, que dona a
l’estampa belles obres literaries antigues. Fins aquí l’extracte d’En Gröber
(ibid. p. 119-121).
I ¿que feu França devant la nova orientació que En Diez marcà a la
llingüística romanista. Preparaven l’acceptació de l’orientació dieziana En
P. Paris, N’H. Michelant i N’Emili Littré. Lo Dictionnaire de la langue
française que En Littré publicà l’any 1863 després de deu anys de
preparació i de malaveig, representa un esforç colossal d’actividat i de
talent, i resulta una obra verament nacional; la gran feinada d’En Littré
per aclarir l’historia i desllatigar la vida dels mots francesos fonc la nata
per la llinguística romanista. Aixi N’August Brachet (1844-98) pogué
introduïr dins les Escoles l’estudi comparat del francès tal com el [60] du
la seua obra premiada Grammaire historique de la langue française, que
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publicà l’any 1867, i amb el seu Dictionnaire étymologique de la langue
française l’any 1870 arriba a fundar en la fonètica la niçaga de les
paraules franceses segons el sistema d’En Diez i d’En Littré. Amb això
sortiren a la palestra els dos caporals del Romanisme francès, En Gastó
Paris (1839-1903) i En Pau Meyer (nat l’any 1840), En Gastó Paris, fill
d’En P. Paris, deixeble d’En Diez a Bonn i a Göttingen i anostrat del
mateix en la romanística alemanya, ocupà l’any 1872 la càtedra que tenía
son pare, an el Collegi de França, de llengua i literatura francesa de
l’Edat-Mitja; l’any 1876 entrà a l’Academia d’Inscripcions, l’any 1896 a
l’Academia de la Llengua. En Pau Meyer, professor an el Collegi de França
l’any 1876, Director de l’École des chartes l’any 1882, entrà a l’Academia
d’Inscripcions l’any 1883; també s’era format científicament a Alemanya, i
amb En Gastó Paris fou anys enrera collaborador del famós Jahrbuch für
romanische und englische Sprache und Literatur. En Gastó París, fundat
en la Grammatik d’En Diez, escrigué la seua obra De l’accent latin dans la
langue française (1862), el primer escorcoll de fonètica històrica francesa,
i l’any 1863 va extendre dins França aquella obra capdal de son Mestre
traduïnt-ne la part introductoria. Donant-se les mans amb el professor de
Gramática comparada a la Sorbona, En Miquel Bréal, nat l’any 1882,
professor an el Collegi de França (1866), deixeble d’En Bopp i traductor
de la Gramàtica comparada de les llengues indo-germàniques d’aqueix, i
lligat amb altres filòlegs francesos, En Gastó París influí desde l’any 1860
per que se renovellassen els estudis filològics i se desxondís l’ensenyansa
romanista sobre tot dins França. L’any 1868 obrí l’Estat francès l’École des
Hautes Etudes per promoure i fomentar els estudis de les ciencies
històriques, filològiques i naturals, amb un curs consemblant an els
seminaris de les Universidats alemanyes, a on s’exigía la coneixensa de
l’alemany. Aquesta escola contà En Gastó París entre els seus primers i
més gloriosos Mestres. Va tenir aquest moltíssima de part en la fundació i
sosteniment de Revue critique d’histoire et de litterature (1866),
destinada a representar el Litterarisches Centralblatt dins el domini de
l’historia i de la filología de França, destinada a introduïr dins la mateixa
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nació una crítica positiva i especialista, proposant-se sempre, el progrés
de la ciencia i el foment de l’escorcoll històric i filològic. I no sols això,
sino que fundà En Gastó París amb En P. Meyer l’any 1872 la Romania,
meritíssima revista destinada an el conreu de les llengues i literatures
romàniques, i que ha [61] donat i dona encara un compte fora mida a la
Ciencia Romanista.
An el mig-dia de França, poc abans, el moviment literari, que va
entrebaulat amb el nom d’En Mistral (1830-1914) i de la seua apopeia
Mireio i llavò En Saint René Taillandier amb la seua obra La nouvelle
poésie provençale (1859) varen promoure a Montpeller l’any 1869 la
Société pour l’étude des Langues romanes, i l’any 1870 la Revue des
Langues Romanes, consagrada an el conreu històric dels dialectes del
mig-dia de França i de llur literatura. Més tard, l’any 1894, En R. FouchéDelbosc fundà la Revue Hispanique per fomentar el conreu de la llengua,
literatura i historia d’Espanya, a on surten d’en-tant en-tant estudis
científics de romanística. El mateix any de la fundació de la Romania En L.
Gautier posà en mans dels estudiants i de la gent sabuda la Cançó de
Rolland fent-ne una bella edició. L’any 1873 començà a sortir, per
iniciativa i obra d’En Gastó Paris, una versió francesa de la Grammatik
d’En Diez. L’any 1875 la Société des Anciens textes que En Gastó Paris i
En Pau Meyer

dirigíen, pren per

son compte

la

publicació

i el

desllatigament dels textes del vell francès i del vell provençal, o sia, de la
llengua d’oil i de la llengua d’oc, i n’han arribats a publicar devers vuitanta
toms. L’edició de les obres mestres de la literatura francesa moderna, feta
segons els principis de la crítica filològica, l’Estat l’havía confiada primer a
l’Institut de França i la posà baix de la direcció de N’August Régnier
(1824-84) que obrí amb les obres de M.e Sévigné (1862) tal edició,
anomenada Grands écrivains de la France. Càtedres a París i fora de París
per la filología francesa o romànica s’anaren obrint an els deixebles d’En
Gastó Paris i d’En Pau Meyer: a l’École des Hautes Études l’any 1872, a
Lió lo mateix any, a la Sorbonne l’any 1877, a Montpeller l’any 1878, a
Bordeus, Tolosa i Nimes l’any 1879, a Alger l’any 1880, i a altres bandes
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després que demanaren l’any 1875 an el Govern que s’hi fundassen tals
càtedres. L’any 1876 encara regoneixíen a França (Romania, T. XV, p.
412) que En Diez havía descuberta a las nacions llatines una gran part de
llur historia i que la seua obra resultava vertaderament immortal.
A Bèlgica, a on l’influencia alemanya ja’s nota més prest, N’August
Scheler (1819-90), bibliotecari l’any 1854 a Brusselles i professor allà
mateix l’any 1879, fou el primer de servir-se del mètode científic
llingüístic d’En Diez dins lo seu Dictionnaire d’étymologie française
(1862). Amb tot i això fins l’any 1892 no’s varen obrir a Lüttich càtedres
de filología romànica.
Els filòlegs francesos devers l’any 1870 foren els Mestres dels
portuguesos en filología. El Diccionario portuguez de N’Agustí [62]
Domingo Vieira, que’l va començar l’any 1872 que responía a les
necessidats de l’època, tot observant les regles de la sana crítica,
presenta la primera contribució a la gramàtica portuguesa i a l’historia de
la literatura per obra dels caporals de la filología lusitana. Hi posa N’Adolf
Coelho, que va néixer l’any 1840, professor a Lisboa de ciencia llingüística
desde l’any 1875, una exposició comparada de la llengua portuguesa; i
llavò En Teòfil Braga, nat l’any 1843 i professor d’historia de la literatura
a Lisboa mateix desde l’any 1872, escorcollador de les obres dels juristes,
filosofs i literats, dins el meteix Diccionario espinzellà una ullada històrica
general sobre’ls escriptors d’aquella nació. Una Bibliographia crítica que
fundà En Coello l’any 1872, per l’estil de la Revue critique d’histoire et de
littérature de França, que hem mencionada més amunt, volía contribuïr a
difondre i escampar dins Portugal els principis de l’escorcoll històric i
científic, trobà totd’una uns contraris molt forts dins una escafida
cassoleta política. Fins l’any 1887 no pogué el metge i folk-lorista J. Leite
de Vasconcellos fer sortir una nova publicació d’historia llingüística i
literatura, la Revista Lusitana, i així pogué fer costat an els esforços i
malaveig de Na Carolina Michaëlis de Vasconcellos, nada l’any 1851,
Doctora d’Honor per l’Universidat de Freiburg de Brisgovia, meritíssima de
la filología portuguesa.
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A Espanya la Reial Academia l’any 1810 s’atansa a publicar un volum
d’estudis d’historia de la literatura baix del títol de Discursos leídos en las
recepciones públicas; N’Amador de los Ríos i En Milà i Fontanals prenen
sopluig dins el Jahrbuch für romanische und englische Sprache und
Literatur de N’Ebert, Wolf i Lemcke (1859-1876). Aqueis dos foren dins
Espanya els representants de la nova orientació llingüística: En Milà amb
lo seu fonamental escorcoll sobre la poesía dels trobadors dins Espanya
(De los Trovadores en España, 1861), i N’Amador amb la seua extensa i
ben engiponada Historia crítica de la literatura española (1861 i
següents). Bibliòfils i llibreters que ells dirigíen, donaren a conèixer més
tart obres inèdites i desconegudes, de caràcter històric i literari, això ès,
la Sociedad de Bibliófilos, publicà, desde l’any 1866, 34 toms; la Sociedad
de bibliófilos andaluces en publicà 27 desde l’any 1848, En Manuel
Rivadeneyra i el seu sucessor en publicaren 27 de la Colección de libros
españoles raros desde l’any 1871, i llavò varen emprendre la Biblioteca de
autores españoles publicant algunes edicions ben apreciables d’escriptors
espanyols coneguts. L’aplec de Libros de antaño que N’Anfós Duran i En
Ferran Fe començaren a publicar l’any 1872, arribà [63] a 13 toms,
mentres que arribà a 31 la Colección de escritores castellanos fundada
l’any 1881, i fins a 36 la Biblioteca gallega, tota d’escriptors d’aquella
regió (Gröber, ib. p. 121-3).

VIII

De tot aqueix extracte que acabam de fer del preciós resum històric
que trassa En Gröber de la formació de la Ciencia Llingüística Romanista i
de la seua difusió dins les nacions neo-llatines, se veu la via que hi va fer
tot d’una i que hi ha feta més tard la novella ciencia; se veu que n’ha feta
molta de via dins França i dins Itàlia i fins a Portugal, pero ben re-de-poca
a dins Espanya. En tot aquell resum no apareixen altres espanyols
conradors de tal ciencia que En Milà i Fontanals i N’Amador de los Ríos:
aquest per la seua Historia crítica de la literatura española que començà a
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sortir l’any 1861, aquell per son meravellós estudi Los trovadores en
España, que publicà aqueix any mateix. N’Amador no sabem que publicàs
cap estudi de la formació i desplegament intern de la llengua castellana
fora de la seua Historia crítica, que no ès de la llengua sino just de la
literatura espanyola. Ara En Milà si que, abans i després de Los
Trovadores en España, en publicà un bell grapat d’estudis sobre la
formació i desplegament i estat actual de la llengua catalana, segons els
principis i sistema d’En Diez. Així ès que l’any 1853 ja posa damunt
Gaceta de Barcelona, inspirats en dit sistema, Estudios sobre los orígenes
y formación de las lenguas romances y especialmente de la provenzal
(Obras Completas, T. IV, p. 75-125), a on se revelà un romanista
consumat, entenent per provençal la llengua d’oc i considerant el català
com una branca, com una variedat de la mateixa llengua, que es així com
cal considerar-la. L’any 1855 demostra la mateixa competencia llingüística
amb l’estudi que dedicà dalt Diario de Barcelona an En Bastero «filólogo
catalán» del sigle XVIII, i tres anys més tard resumí el penúltim estudi
clavatetjant-lo més i mes damunt el mateix Diario, baix del títol de Origen
de las lenguas neo-latinas (Obras Completas, T. V, p. 103-114). L’any
1861 dins Los Trovadores en España demostrà de bell nou sos fondos i
sòlids coneixements llingüístics romanistes, fent notar dins llargues i
reblides notes gran nombre de variedats dialectals que’s troben ja dins els
primitius monuments de la llengua d’oc, fixant-se en les diverses formes
gramaticals que s’hi manifesten, i dedica dos capítols de la primera Part a
la Formación de las Lenguas Romances. Lengua de oc: variedad galomeridional; i tot el capítol I de la darrera Part a la Variedad catalana de la
lengua de oc, a on [64] estableix amb gran seny i acert les diferencies
que dins aquells monuments primitius caracterisen el català entre les
altres branques llengadocianes; i ho espinzella comparant els articles,
pronoms, noms, conjugació, partícules, ortografía, morfología i fonètica
del català i de les altres variedats de la llengua d’oc, i formulà
avengudíssimament

la

divisió

tan

ben

trobada

de

català

oriental

(província de Girona i Barcelona i banda oriental de la de Tarragona) i
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català occidental-meridional (província de Lleida, banda occidental de la
de Tarragona i província de Castelló, València i Alacant). L’any 1869 posà
dalt l’indicat Diario un nou estudi romanista, ben fondo i lluminós com tot
lo que brollava de la seua ploma d’or, sobre la o del provençal, breu o
estreta. En P. Meyer, el gran filòleg francès, havía publicat un estudi
sobre aquesta o; i En Milà, fent-se càrrec de lo que deia En P. Meyer,
exposà una serie d’observacions molt a ferir sobre la e i la a àtones
catalanes i sobre la u catalana o provençal que antigament se destriava
en plenisonant i semiconsonant, això ès, llarga i estreta, i prova contra En
P. Meyer que la o estreta no’s confonía amb la u; i acaba deduïnt dels
estudis filològics moderns que l’accent clàssic llatí, si no era el nostre, no
se’n feia gaire lluny, i que la distinció de llargues i breus en llatí no era
cap convenció dels poetes, sino una condició de l’ànima de la llengua, que
dona la clau per explicar els cambis i tramudances de les vocals llatines
passant a les llengues romàniques (veiau Obras Completas, T. V, p. 103114). L’any 1875 publica son altre interessantíssim estudi Catalán
contemporáneo, fixant-se en el llenguatge de Barcelona especialment,
resultant-li tot una gramàtica d’aquest dialecte, i ès d’una

gran

importancia perque dona’l fet, l’estat actual de l’idioma. Els sabis
extrangers l’han aprofitat prou aquest tractat per llurs estudis del català, i
no es duptós que per molts d’anys ès estat l’única font segura i llampant
que

ells

poríen

aprofitar.

Un

altre

en

té

d’estudi,

igualment

apreciabilíssim, del mateix any, molt curt, pero molt sustanciós, Quatre
mots sobre ortografía catalana, que constitueix una prova esplèndida del
seu admirable bon sentit, que mai el deixava travelar. L’any 1876 posa
dalt Revista histórico-latina (T. III, p. 289-95) unes ben saboroses Notas
de la primitiva lengua catalana; i l’any qui vengué davant unes notables
Mélanges de langue catalane dalt Revue des Langues Romanes de
Montpeller (1877).
Fora d’En Milà ¿qui hi va haver dins els territoris de llengua catalana
ni castellana que publicàs estudis romanistes de cap d’aquestes dues
llengues ni que demostràs seguir com En Milà [65] les passes que anava
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fent dins Europa la novella ciencia romanista que començà a Alemanya?
Per la filología castellana abans del Manual Elemental de Gramàtica
Histórica Española d’En R. Menéndez Pidal, poca cosa hi ha fora dels
estudis meravellosos de l’inoblidable Rufí Josep Cuervo, colombià, sens
dupte el filòleg de més talla que la llengua castellana haja tengut mai.
Fora d’En Cuervo i En Menéndez Pidal son ben magres els ecos que ha
trobats dins els territoris de llengua castellana el moviment romanista que
En Diez va promoure dins el mon de la Ciencia llingüística.
¿Va esser gaire més sortada la llengua catalana per lo que’s refereix
an el seu conreu cientific romanista? ¿Qui sortí, fora d’En Milà, a fer feina
an aquest sementer? En Milà hi feinetjà tot sol fins que dia 29 de
novembre de l’any 1879 el Dr. Balari i Jovany, catedràtic de Grec a
l’Universidat de Barcelona, lletgí davant la Reial Academia de Bones
Lletres d’allà un Proyecto de Ortografía Catalana, que la Reial Academia
se va fer seu després i el publicà amb lleugeres modificacions l’any 1884
baix del títol de Ortografía de la Lengua Catalana. Aviat En Balari se va
donar conèixer per altres estudis francament romanistes: dia 2 de maig
de l’any 1885 lletgí davant aquella Reial Academia un discurs sobre
Etimologías Catalanas i el publicà tot d’una, i llavò donà damunt La Veu
del Montserrat de Vic (T. VIII —p. 227, 236, 243 i 251) les etimologíes de
anyor, anyorar, anyorarse, anyora, anyorament, anyorança, escardalenc.
L’any 1886 posa dalt La España Regional de Barcelona (T.I –any 1886 –
pag. 306-18) l’article Catalunya bilingüe, a on endardella el caràcter íntim
i els drets sobirans de la Llengua catalana. L’any 1889 publica damunt
Revista Catalana de Barcelona (volum d’aquell any, p. 274-85) un Estudi
etimològic comparatiu cancelli, cancell, canceller, cancellar, cançar, callar,
callant, callantívol. L’any 1890 dona a la llum pública un opuscle, també
d’etimologíes catalanes, baix del nom de Poesía fósil. L’any 1894,
presidint els Jocs Florals de Barcelona, llig un discurs escorcollant Les
arrels de la Llengua Catalana, que crida fort l’atenció dels intelligents; dia
14 de janer de 1895 llig davant l’indicada Reial Academia una monografía
sobre Intensivos ó Superlativos de la Lengua Catalana, an el meu
-81BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

entendre lo més notable de l’autor com a filòleg. Finalment l’any 1899
dona a la llum pública la obra seua caporal Origines Históricos de
Cataluña (Barcelona. —Premi Martorell —20.000 pessetes. —Concurs de
1897), a on espinzella i desllatiga tot una tracalada de noms de lloc i
llinatges catalans. Ademés de tot això, deixà En Balari centenars de notes
per una Gramàtica Histórica i per un Diccionari de la nostra Llengua. [66]
Poc després del primers estudis romanistes del Dr. Balari començà el
Mestre Forteza a publicar els seus, segons hem vist més amunt:
Observaciones generales sobre la lengua materna l’any 1886, Contestació
a la pregunta sobre la paraula PEYTES l’any 1887, Reflexions gramaticals
també l’any 1887, Sintaxis del artículo l’any 1897. Tots aqueis estudis ja
eren fruit de la seua formació, romanista definitiva, mentres que era
anterior a tal formació la Gramàtica que presentà an el Certamen de Fires
i Festes de 1881, que la va escriure així com s’eren escrites fins llavò
totes les gramàtiques dins Espanya, tant castellanes com catalanes,
segons el sistema empíric, que reinava absolutament per tot, no segons el
sistema científic, iniciat a Alemanya, segons hem vist, i acceptat dins
França; dins Itàlia, dins les altres nacionalidats cultes. El talent gramatical
extraordinari que D. Tomàs tenía, tot component aquella Gramàtica, li va
fer comprendre la insuficiencia, la insustancialidat d’aquell sistema, i
l’home va veure que era indispensable cercar nous horizonts, una altra
orientació més segura més sòlida per acabar la seua obra, per romandre’n
satisfet, perque respongués a l’ideal que instintivament havía concebut de
lo que havía d’esser la Gramàtica de la Llengua Catalana. Aquest nou
horizont, aqueixa nova orientació que trobà fou Die Grammatik der
romanischen Sprachen d’En Diez, no en alemany, perque D. Tomas
desgraciadament no’l posseía, i an el mateix cas se trobaven tots els
altres literats mallorquins. En Diez arribà a D. Tomàs per la versió
francesa de N’August Brachet, En Gastó Paris i N’Alfred Morel-Fatio de
1874-1879. S’abordà l’home an aqueixa obra, sedent i afamegat, i la se
clavà tota dins l’ànima, pero ¡de quina manera! Aquella obra fou per ell
tot una revelació: ella obrí davant la seua vista els horizonts amplíssims
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del camp immens de la Ciencia llingüística romànica, ella li mostra
l’orientació segura per poder-hi navegar a la regalada i remuntar-se a
supremes altures sensa perdre mai el quest ni la tramuntana de vista.
Amb una paraula, se va sebre assimilar i fer seu el sistema d’En Diez,
romangué tot transformant com a gramàtic; fonc desde aquell moment lo
que’s diu un filòleg romanista, fet i condret; i emprèn tot d’una la tasca
tan feixuga de refer tota la seua obra de 1881, segons le hi permetien les
seues altres feines, perentories i imprescindibles, que no eren poques ni
lleugeres i que casi mai el deixaven girar darrera. Quant la Diputació de
Balears acordà l’any 1890 fer-li l’edició del Gramática, s’hi posa a-lestotes a enllestir-la, i començà l’estampació, que seguí per totes aquestes
raons ben a poc poc fins que la mort el va sorprendre dins el maig de
1898 quant tiraven els derrers fulls [67] de la Morfología. De manera que
deixà llesta tota la Fonètica, que umpl 98 planes, i 254 de Morfología i 76
més que n’hi afegí son fill posant en net les notes que deixà per
completar aqueixa segona Part. Lo altre que hi ha, són, com hem vist,
articles que publicà de re grammaticali demunt diferents revistes i llavò
les notes que deixà d’ortografía, tal com les deixà, incompletes, sensa el
degut engirgolament, tan indispensable sempre en obres d’aquesta casta.

IX

Ja ès hora de veure d’aprop i d’examinar de prim compte aquesta
Gramática Catalana, que ès sens dupte l’obra capdal del Mestre Forteza.
Sí, veiam-ho què ès i en què consisteix i com està engarbullada i
engiponada aqueixa obra i quin ès el seu mèrit real davant la Ciencia del
Llenguatge romanista.
Quant el Mestre Forteza s’hagué fet bé càrrec de la Gramàtica d’En
Diez, llavò comprengué que allò era lo que ell havía somiat, lo que li calía;
llavò va veure amb claredat meridiana tot el pla que havía de seguir i com
se’n havía de desfer per que li resultàs, no una Gramàtica empírica, com
eren les que llavò posseía tant el català com el castellà, sino una
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gramàtica científica, tal com en donà l’idea En Diez per totes les llengues
neollatines, que presentàs estudiat radicalment, fonamentalment el català
amb ses variedats dialectals de Catalunya, Balears i València, s’entèn, les
variedats de més relleu que ell coneixía; volgué que dins la seua
Gramàtica aparegués endardellada i espinzellada la nostra llengua sortint
del llatí i congriant-se i constituïnt-se per una serie d’evolucions i
tramudances del mateix llatí, subjectes a un envitricollat de regles fixes,
constants, incontrastables, l’endardellament i espinzellament de les quals
constitueixen en rigor la Ciencia del Llenguatge, es a dir, que l’alou dels
filòlegs consisteix en rigor la Ciencia del Llenguatge, es a dir, que l’alou
dels filòlegs consisteix en afinar, en aglapir, en formular aqueixes lleis que
regulen i retgeixen la vida i la formació de les llengues. Tals lleis
existeixen i no s’aturen mai de funcionar ni d’obrar; lo difícil ès trobar-les,
guipar-les, mostrar-les a la vista de tothom, perquè són moltes i
entrebaulades i sovint s’entrequalquen i s’entrunyellen, a voltes pitjor
que’ls fils de l’ordir i del reblir de la més enrevisclada tapissería. Aquí està
el rè i el pern de la Ciencia del Llenguatge, en sebre afinar i aglapir
aquestes lleis; amb això se demostren els qui són els filòlegs de rel, si
saben endardellar i donar ben espinzellades aquestes lleis; amb això ès
que hi han de cremar oli a l’uf i s’hi [68] han de buidar el cervell a les
totes, ben fundats sempre en documents de tots els sigles de la llengua
que tracten d’aclarir i d’espinzellar, fogint sempre com de la peste de tota
casta de conjectures fantàstiques i suposicions a l’aire, que son la
maganya, el banyarriquer, la mort i la negació de tota ciencia.
Ben amerat el Mestre Forteza i fondament convençut de totes
aqueixes idees i subjectant-s’hi tan feelment i tan estrictament com va
sebre, va escriure la seua Gramàtica en tota conciencia i duit de l’amor
ardentíssima a la nostra Llengua que li abrusava el cor. ¿Va conseguir tot
lo seu intent? Els sabis romanistes ho diràn. Tot lo seu intent es difícil
que’l conseguís, perque ell lo que volía amb tota la seua ànima era fer
una gramàtica lo més bona que fos possible, i ja se sab que tota obra
humana sempre resulta imperfecta per un vent o altre. Lo que sí ens
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atansam a dir que, donades les circumstancies de temps i de lloc i de
medi ambient, el Mestre Forteza va conseguir tot lo que moralment era
dable.
Donem ara una idea general del pla que el Mestre Forteza segueix i
desplega dins aqueixa Gramàtica.
Lo primer de tot, l’escriguè en castellà per facilitar el seu estudi, per
tapar la boca a certs esquitarells, an els filisteus, que seríen capaces de
morretjar l’obra si no estiguès escrita en l’idioma oficial que tantes de
coses extranyes les fa dir; l’escriguè en castellà per oportunisme, per ferla accessible a més gent.
Divideix l’obra, com ès natural, en quatre parts: FONOLOGÍA o estudi
dels sons o elements primordials dels mots; MORFOLOGíA o estudi de la
formació dels mots per composició, derivació i flexió (declinació i
conjugació); SINTAXIS o entrebaulament i construcció dels mots per
expressar conceptes; i ORTOGRAFÍA o representació gràfica dels sons,
que no ès més que una conseqüencia de la fonología.
Divideix el Mestre Forteza la FONOLOGÍA en tres seccions: 1a historia
de les lletres llatines evolucionant fins a tornar catalanes; i 2a estat actual
i procedencia de les lletres catalanes; i 3a prosodia o armònica gradació
del to dins els mots catalans.
Secció I. Fa L’historia de les lletres llatines (vocals i consonants)
passant de llatines a catalanes. Presenta tot d’una l’historia de les vocals:
primer la de les tòniques o aczentuades i la dels diptongs; llavò la de les
vocals àtones: a) aplegades amb consonant davant la tònica; b)
aplegades amb consonant darrera la tònica; c) historia de les vocals
àtones finals i de les vocals contigües (veïnes o agabellades) sensa fer
diptong: hiatus. —Vè llavò l’historia de les consonants [69] llatines,
passant també de llatines a catalanes dividides pel punt d’articulació en
llabials, guturals i dentals, i per la qualidat de l’emissió en molt fortes,
fortes, suaus, molt suaus, sustituients i líquides. Se fa l’historia del
traspàs d’aqueixes lletres del llatí al català, quant són inicials o medials o
finals de paraula o fent boldró o aplec amb altres consonants, puis en
-85BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

quiscuna d’aqueixes quatre circumstancies segueixen lleis diferents per
passar a catalanes. De tots aqueis casos, circumstancies i lleis se posen
dotzenes d’exemples, d’on se veu ben llampant que el català no ès més
que una evolució, una etapa del llatí, el darrer graó del llatí. —Dins la
Secció II s’exposa l’estat actual de les lletres catalanes, això ès, llur vida,
fases i accidents i llur nissaga, casi sempre llatina o venguda per via del
llatí, casi sempre resultat d’una serie de tramudances que l’autor dona
ben espinzellades i esclovellades. Se consagra tot un article a la vida i
nissaga de cada vocal i llavò a cada diptong, tants com n’hi ha en català.
Venen llavò trenta dos paràgrafs que umplen vint i dues planes
destinades a l’exposició ben esmenussada de la vida, congriament,
llivanya i accidents de cada una de les consonants, quant van just amb
vocals i quant s’aboldronen dues o tres consonants i s’agabellen ensems
amb tal o qual vocal. I de tot això se posen enfilalls d’exemples, que duen
an el lector l’evidencia de totes les lleis que’s formulen. —Dins la Seccio
III se toca la qüestió de la diferent tancadura i obridura que presenten
certes vocals tòniques dins les diferents regions del domini llingüístic i
llavò la qüestió de la quantidat llatina en quant ha influït en la evolució
dels sons llatins entrant dins el català. Amb això vé el cas de tractar de
l’aczent prosòdic, el que la vocal tònica du, tan capdal en la formació del
català com en la de tota altra llengua, puis amb raó s’ès dit que l’aczent
prosòdic, la vocal tònica ès l’ànima de la paraula. Doncs aquí s’estudia la
vitalidat d’aqueix aczent considerant-lo dins un mot aïllat i llavò dins una
frase, ès a dir, formant aquell mot frase amb altres. Vé llavò el tractat de
l’elisió i contracció de vocals: elisió quant dues vocals, una final i l’altra
inicial de mots diferents, se topen i una se menja l’altra; contracció quant
s’apleguen fent diptong: i se senyalen les lleis de quant se fa i de quant
se deixa de fer tal elisió o contracció. Dins el darrer article d’aqueixa
secció, baix del títol de adició toca el Mestre Forteza un enfilall de
qüestions que tant pertanyen a la fonètica com a la morfología i que son
de les més males d’esclovellar i d’endardellar de tota la gramàtica
catalana; son les següents: a) la n que s’encletxa entre la preposició a i la
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paraula subsegüent que comença en vocal (v. gr. digas a N en Pere; sent
e N aquí; se [70] va a N el hort); —b) devegades s’esdevé que després
de la n «se repeteix la preposició» (v. gr. A N A quina hora; A N A quin
castell; agradarme A N A mi); —c) una a o e àtones que s’encletxen dins
certes frases que tenen una altra forma paralela, com digals-E (digals o
digalos), senteus-E (senteus o senteu-vos) els a diré (los diré), els-A feya
(los feya); —d) una a que s’encletxa entre la preposiciò amb i els relatius
qui, que (amb A qui; amb A que); —e) s’afig una a a molts d’adverbis
(Adamunt, Adavall, Adevora); —f) l’afig d’una e (oe) davant les particules
hi, ho quant son inicials de frase (EY aniré, EY arriba, EU contava, EU sé).
El

Mestre

Forteza

explica

per

l’eufonía

el

cas

a);

diu

que

son

«immotivats» els b), c); dels casos d) i f) no’n diu bé ni mal i del e) diu
que «devegades pareix una reminiscencia de la preposició llatina ad i
«altres vegades ès del tot inoportuna». —Tracta llavò de la tonicidat i
atonicidat dels pronoms enclítics: me, te, se; em, et, es; nos, ens; vos,
eus; lo, el, la, li, ho, hi, en, ne; i diu que la pràctica de carregar-hi
l’aczent, de fer-los tònics, com succeeix a les Balears i qualque volta a
certes regions de Catalunya continental, «vé induptablement de la llengua
llatina, dins la qual aquestes formes pronominals tenien autonomia propia
i aczent» i s’escrivíen separades del verb.
Amb això acaba el Mestre Forteza la FONOLOGÍA, i entra a la segona
part de l’obra, la MORFOLOGÍA, molt més llarga que la primera. Basta dir
que la Fonología umpl 98 planes, i la Morfología n’umpl 332. La divideix
l’autor en tres Seccions: 1a, nocions preliminars; 2a, formació de mots
per derivació i composició; 3a, flexió (declinació i conjugació) i mots que
no’s flexionen.
FORMACIÓ DE MOTS. Es un punt interessantíssim que l’autor tracta
magistralment, mostrant com se formen els mots catalans per derivació
(afegint-se an el tema diferents sufixes), i per composició (agabellant-se
diferents mots per formar-ne un altre de nou). Així se formen noms,
verbs i partícules (mots que no’s flexionen). Aquí vé el tractat de la
derivació nominal: observacions generals: sufixes tònics, sufixes de
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desinencia; derivació feta d’adjectius, de sustantius, de verbs, de
participis, de partícules; i s’espinzellen amb tot esment totes les
incidencies dels sufixes en les derivacions sens nombre de mots que’s fan
dins el català, afegint-se a tants de temes o rels com tenim el grandiós
esbart de sufixes, casi tots provinents del llatí; resultant-ne molts de
milenars de mots derivats. Es meravellós l’endardellament que fa el
Mestre Forteza d’aqueis sufixes, primer dels tònics, que’n posa cent i un
de llatins i cent cinc de catalans, sortits dels llatins, amb nombrosos
exemples de les paraules formades de tals elements. De sufixes tònics
[71] amb consonant prolongada, que també donen origen a milenars de
mots derivats, en posa denou de llatins i vint i set de catalans,
engarbullats del llatins. De sufixes tònics que dedins duen boldrons de
consonants, d’on resulten igualment estols de mots derivats, en posa
trenta tres de llatins i quaranta un de catalans, engirgolats dels llatins. De
sufixes àtones n’hi ha també a forfollons: d’una consonant en posa deu de
llatins i vint i dos de catalans, també fills dels llatins; de dobles en posa
catorze de llatins i vint i cinc de catalans, que resulten també dels llatins.
I de tota aquesta sufixada, de tots aqueis esbarts de sufixes se posen
exemples a l’uf per que se veja bé llur demble. Amb això el Mestre
Forteza endardella i desnossa magníficament la formació de molts de
milenars de paraules catalanes, com no hu havía fet mai encara cap dels
gramàtics catalans. —I aquí passa a tractar de la derivació verbal, això
ès, del verbs formats per derivació o afegiment de sufixes an els temes; i
així s’espinzella: a) la derivació immediata (afegiment de la flexió an el
tema), b) la derivació mediata (encletxament d’un sufixe entre el tema i
la flexió), que’s fa dalt verbs, sustantius, adjectius i partícules; i tot seguit
s’esmenussen i especifiquen totes les incidencies que solen ocórrer en tals
derivacions verbals. Vé llavò l’estudi de l’enfilall de sufixes verbals, fins a
catorze, i se consagra un article a cada un, i se reforça la claricia amb
exemples a balquena. —D’aquí passa l’autor a tractar de la formació de
mots per composició. Així com la derivació se fa amb sufixes, afegits an el
tema anant-li darrera, la composició se fa amb prefixes, que s’afigen an el
-88BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

tema per davant. També se formen mots per composició unint-se
substantius,

adjectius,

verbs,

partícules;

pero

les

formacions

per

composició mes nombroses son per prefixes, que son generalment
partícules llatines, i uns son tractats per la via popular i altres per la via
erudita o sabia. Especifica l’autor les peculiaridats de la composició
nominal, verbal i amb partícules, i entra llavò a espinzellar l’estol de
partícules prepositives inseparables, que son trenta tres de llatines, que
han donat origen a cinquanta quatre de catalanes. Esbrina després a) els
prefixes prepositius inseparables, que son deu; b) els prefixes nominals,
que son sis; c) les partícules qualitatives, que son cinc; d) les partícules
quantitatives, que son tres; e) i les partícules negatives, que son tres. —
Tanca aquesta Secció II el tractat de la formació de partícules; l’autor
dóna totes les catalanes per llatines, i sols qualcuna d’altra nerencia, com
arreu, que no’s sab d’on surt, i gaire de nissaga germànica. —Casi tota
aqueixa Secció II ès un tractat nou amb que el Mestre Forteza ha
enriquida la gramàtica catalana, pero ¡de quina [72] manera més
esplèndida i magnífica! Poca cosa trobareu de tot això dins les altres
gramàtiques, fora les d’En Fabra, del P. Nonell i Mn. Grandia, que duen
cosa d’això.
Vegem ara la Secció III, que ès la més llargaruda, puis s’hi
espinzellen les anomenades parts de l’oració: article, nom, adjectiu,
pronom, verb, participi, preposició, adverbi, conjunció, interjecció. —De
l’article s’esbrinen les castes que n’hi ha (determinatiu, indeterminat,
personal), els accidents nissaga i especialidats de quiscún, donant-se una
bona enquesta del procedent de ipse (es, sa), tan usat dins les Balears i
que encara reina dins diferents endrets de Catalunya continental. —Vé
llavò el tractat dels noms, que’s descapdella així: Noms: a) sustantiu, sos
accidents i demble, regles que determinen el genre dels noms per llur
significança i desinencia; —b) adjectiu, nombre de les desinencies
genèriques dels adjectius, regles que les determinen, formació de les
desinencies femenines; —c) accidents comuns a sustantius i adjectius:
singular i plural, formació del plural, declinació, graus de significació dels
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adjectius

calificatius

(comparatius,

superlatius);

—d)

adjectius

determinatius: numerals (cardinals amb llurs accidents, ordinals amb llurs
especialidats [estructura i us], multiplicatius i collectius amb llurs
particularidats dins el català); —e) adjectius indefinits: observacions
sobre llur demble i usança. —Vé llavò el tractat dels pronoms (personals,
demostratius, possessius, relatius), especificant llur nombre, accidents,
especialidats, nissaga i usança en les diferents èpoques i territoris de la
llengua. —I passa aquí l’autor a tractar de la part caporal de l’oració, el
verb, i aquí sí que hi enfondeix el Mestre Forteza. Veiau-ne l’idea: origen
de la nostra conjugació; temps simples i composts; comparació de la
conjugació antiga amb la moderna, conjugació actual; infinitius en -re;
nombre de les conjugacions; rels de formació; verbs regulars e irregulars;
a) verb auxiliar HAVER, la seua conjugació; b) verb auxiliar ESSER, la
seua conjugació, c) verb auxiliar VAIG, la seua conjugació; us dels
auxiliars HAVER i ESSER; auxiliars units al particip del verb estar.
Formació de la veu activa: conjugació dels verbs regulars. Typ de la
primera conjugació: CANTAR. Observacions sobre la primera conjugació:
a) 1a persona singular del present d’indicatiu; b) 1a i 2a persona del
plural del present d’indicatiu i 2a del plural de l’imperatiu; c) 1a persona
del pretèrit perfet d’indicatiu; d) 2a persona singular de l’imperatiu; e)
present de subjuntiu; f) 1a i 2a terminació del pretèrit imperfet de
subjuntiu. Observacions sobre les formes sincopades de la conjugació
mallorquina. Segona conjugació: typ de la mateixa: deure: Observacions
sobre la 1a i 2a persona plural del present de subjuntiu: Primer boldró:
[73] verbs en -ure i en -dre: a) 2a i 3a persona plural del present
d’indicatiu i 2a del plural de l’imperatiu; b) pretèrit imperfet d’indicatiu; c)
gerundi. —Segón boldró: verbs incoatius. Terç boldró: verbs en -re i en -

ĕr de forma senzilla. —Tercera conjugació: 1a i 2a persona plural del
present de subjuntiu; 1r boldró: typ de la mateixa: sentir. 2n boldró:
verbs de forma incoativa; observacions. Verbs que poden tenir la forma
incoativa i la senzilla. Taula sinòptica dels temps simples de les
conjugacions regulars. Verbs irregulars. a) 1a conjugació; —b) irregulars
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de la segona: 1r boldró: verbs en -ure i -dre; 2n boldró: verbs de forma
incoativa; 3r boldró: verbs en -re, en -ĕr, en -ēr; —c) irregulars de 3a
conjugació.

Verbs

impersonals

i

defectius.

—Veu

passiva.

Temps

d’obligació. —PARTICIPI: participi actiu: son origen i accidents; participi
passiu, son origen; la seua formació; participis irregulars de la 1a, 2a i 3a
conjugació;

accidents

del

participi

passiu.

—PREPOSICIÓ:

taula

comparativa de les preposicions llatines i llur equivalent català: a)
preposicions simples; b) preposicions compostes. —Fins aquí arriba lo
estampat en vida de l’autor. —Lo que vé ara son les notes, completes casi
totes, que li trobàrem com va esser mort i que el seu fill, Mn. Francesc,
que treu l’avior de son pare en punt a manetjar la ploma gentilment, va
ordenar, i ès el tractat de l’adverbi, conjunció, interjecció i figures de
dicció. ADVERBI: son origen: origen dels nostres adverbis; divisió: a)
adverbis de lloc, frases adverbials; observacions sobre les partícules hi,
en, ne; adverbis çay, lay, deçay, delay; —b) adverbis de temps, frases
adverbials; —c) adverbis de modo, frases adverbials; —d) adverbis de
comparació,

observacions;

—e)

adverbis

d’orde,

frases

adverbials,

observacions; —f) adverbis acabats en -MENT; —g) adverbis de cantidat;
—h) adverbis d’afirmació, frases adverbials, hoch, si-fa; —i) adverbis de
negació, frases adverbials; —j) adverbis de dupte, frases adverbials; —k)
graus de comparació dels adverbis. —CONJUNCIÓ: origen de les
conjuncions. Conjuncions: a) copulatives, b) disjuntives, c) adversatives,
d) condicionals, e) causals, f) comparatives, g) finals, h) ilatives:
observacions. —INTERJECCIÓ: se desnossen i espinzellen totes les
corrents i digadores; les que no hu són, no caben dins cap gramàtica. —
FIGURES DE DICCIÓ: se desmenussen amb força d’exemples la pròtesi,
epéntesi, paragoge, aferesi, síncopa, apócope, metàtesi, contracció.
Amb això s’acaba la MORFOLOGÍA i l’obra del Mestre Forteza. La mort
el nos va prendre abans de que pogués enllestir la Sintaxis i l’Ortografia.
¡Quina desgracia! Al mig de tot encara fou una gran sort que arribàs a
deixar llesta tota la Fonología i tota la Morfología: son les dues terceres
parts sustancials de la [74] Gramàtica, tota vegada que l’ortografía ès
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una conseqüencia de la Fonología i de la Morfología, i té molt d’accidental
i més de convencional.
¡Sí que ho va esser una gran desgracia, un mal fat que el Mestre
Forteza no pogués endardellar ni espinzellar la sintaxis catalana, segons
el pla i les noves orientacions que marcà el gran Diez per estudiar i
escorcollar la sintaxis de les llengues romàniques! Sols alguns escapolons
ens deixà el Mestre Forteza d’aqueixa part tan capital de la gramàtica
catalana, que encara està per fer, segons aqueix sistema i orientacions.
Els escapolons que’ns deixa el Mestre Forteza, són el capítol que hem dit
més amunt que publicà dalt el Bolletí de la Sociedat Arqueològica Luliana
(abril de 1897), reproduït molt oportunament dins l’obra a continuació de
la Morfología, i llavò el capítol sobre l’ús dels auxiliars haver i esser en els
temps composts de la veu activa, que va aficar el Mestre Forteza dins la
mateixa Morfología, tot d’una d’haver espinzellada la conjugació de dits
auxiliars.
També van a continuació de la Morfología les notes que el Mestre
deixà d’ortografía, que no són ni molt menys definitives ni completes. Les
hi han posades per consignar dins aqueix volum tota l’obra gramatical del
Mestre Forteza: lo que acabà i lo que deixà a mitges astes o just indicat o
bosquetjat.
Vetaquí els punts principals d’ortografía que aqueixes notes toquen:
US DE LES LLETRES: Vocals tòniques. —Vocals àtones: a) oe (): regles
per quant aqueix sò s’ha de representar per a i quant per e; b) o u: regles
per aquelles regions que en la pronuncia confonen aqueis dos sons,
pronunciant sempre u, per sebre quant cal escriure o i quant u; c) i y: se
mantèn l’us de y pels diptongs i la conjunció et: —Consonants: regles per
sebre distingir l’ús gràfic de b i v, b i p, c i g, ch, c i k, c ç i s ss, d i t, g i
j, -ig i -tx, h, l, m i n, ny, -r, r i rr, s i z, x.
Estic seguríssim de que el Mestre Forteza, si hagués viscut, hauría
modificades moltes de regles que dona sobre la grafía de certs sons tant
vocals com consonants.
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Darrera tot això venen dos apèndics: 1r Els articles que hem dit que
publicà el Mestre Forteza dalt Museo Balear (any 1887) sobre l’ús de la h i
de la r, fent veure les nombroses tramudances d’aquesta dins les paraules
i que es indispensable mantenir-la en l’escriptura quant es final ancque
no’s pronuncii en conversa; i respecte de la h admet totes les
etimològiques i les finals darrera -c, rebrotxant les altres per illògiques i
sensa cap raó d’esser, fent veure amb cites a balquena dels monuments
antics que la tradició no’n dona cap regla, sino la confusió i el desgavell.
—2n Es un [75] escorcoll primerenc sobre el genre d’amor, color, olor,
que vaig fer quant era tenral de vint anys i el me premià el setmanari
mallorquí L’Ignorancia, de venerable memoria l’any 1882, i que’l Mestre
Forteza dins la plana 168 de la Morfología va prometre a sos lectors: per
això va inclòs dins l’obra.
Per concell meu i amb l’idea de fer més manetjable l’obra, el fill de
l’autor, Mn. Francesc, ha engirgolat un índic analític o taula indicadora per
orde alfabètic de tots els punts tractats dins l’obra i de totes les paraules
que s’hi endardellen i desllatiguen donant-ne l’etimología, a fi de que dins
un moment se puga trobar tot lo que diu l’autor de cada cosa que tracta.
Es tan copiós aqueix índic o taula, que umpl quaranta sis planes de dues
columnes i de lletra menuda i atapida.
I això ès ¡o lectors! l’obra del Mestre Forteza: la primera gramàtica
fonamental

que

s’ès

escrita

i

publicada

de

la

nostra

Llengua

estimadíssima, la primera Fonología i la primera Morfología que s’ès
composta del català amb la deguda extensió i amb mètode rigurosament
científic i seguint les orientacions de la moderna escola romanista, que
inicia el gran Diez. Lo que feu el Mestre Forteza, ni abans d’ell ni després
d’ell, ho ha fet negú de tractar fonamentalment i segons els cànons de la
Ciencia Romanista el conjunt de qüestions de la fonètica i morfología
catalanes, partint sempre de les fonts de la llengua del llatí, seguint desde
el principi fins avui les evolucions i tramudances de quiscún dels sons
vocals i consonants i els meravellosos afegiments del bell esbart de
sufixes i prefixes llatins an els temes o rels de la llengua, produïnt-se els
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milenars de milenars de mots i formes que constitueixen a travers dels
sigles la nostra llengua gloriosíssima. Aquest estudi, aquest escorcoll tan
per menut i ben espinzellat del conjunt dels sons, derivacions i
composicions constituients de tot el nostre cabal llingüístic negú l’havía ni
l’ha fet encara, que sapiguem, mès que el Mestre Forteza. La seua obra
parla: que la llegesquen i se’n facen bé carrec els intelligents i que jutgin.
N’estam seguríssims que confirmaran la nostra dita.

X

¿Quin altre gramàtic ha fet tant per la gramàtica catalana com el
Mestre Forteza? ¿Quina altra obra gramatical sobre la nostra llengua hi ha
que arribi a la del Mestre Forteza?
Passem una mica de revista a les gramàtiques catalanes conegudes.
¿Compararem amb l’obra del Mestre Fortesa el Donatz [76] Proensals
de N’Uc Faidit del sigle XIII o Las Rasos de Trobar d’En Ramon Vidal de
Besalú, del mateix sigle? En cap manera. ¿Quina ciencia gramatical hi
havía an aquell sigle? L’obra d’aquells dos gramàtics per força havía
d’esser deficientíssima, amb tot i tenir un valor relatiu singularíssim, tant
que no hi ha cap altra llengua neo-llatina que’n tenga cap de gramàtica
del sigle XIII. La Doctrina de compondre dictatz del mateix sigle, atribuïda
an el mateix Ramon Vidal; Les Regles d’En Jofre de Foixà, que les
escrigué pel rei En Jaume II d’Aragó entre els anys 1286 i 1291; el Mirall
de Trobar que En Berenguer de Noya va engarbullar la derrería del sigle
XIII o primería del XIV; Las Leys d’amors o del Gai saber d’En Guillem de
Molinier, Canciller del Consistori dels Jocs Florals de Tolosa, que les
compongué per encàrrec que li feu dit Consistori l’any 1324 i se
publicaren l’any 1356; el Compendi de la Coneixensa dels vicis que poden
esdevenir en los dictats del Gay Saber que feu a mitjàn sigle XIV En Juan
de Castellnou; la Doctrina de Trobar que En Ramon de Cornet engiponà
an aquelles mateixes saons, i el Llibre apellat Torcimany, lo qual tracta de
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la ciencia gaya de Trobar, que En Lluís d’Averçó, ciutadà de Barcelona, va
escriure la derrería del sigle XIV: —casi no eren gramàtiques de la nostra
llengua, sino poètiques per mostrar de fer cançons, ben apreciables per
aquell temps, pero ben aixutes i mancades de sustancia gramatical. An el
mateix cas se troba la Nova art de trobar que En Francesc d’Olesa,
cavaller mallorquí de la primera mitat del sigle XVI, va compondre, que té
re-de-poquíssim de gramàtica. Dels sigles XVI i XVII ens ne queden a
betzef de gramàtiques en català, pero no són ordinariament de la llengua
catalana, sino per ensenyar el llatí an els catalans, servint-se del català
com a de medi. En poríem citar un bon raig de gramàtiques així: una
d’elles ès la Gramàtica Cathalana breu y clara y explicada ab molts
exemples y advertencias a part; ab lo modo de compondre, repetir,
apuntar, escriurer bé y ab las degudas lletras las diccions y confegirlas y
decorarlas; ajustats nou preceptes d’elegancia ab cinch generos de versos
ab aquelles subtilitats de ingeni composts, segons las quals se diuen
concordats; acrostichs ab una regla comuna, posades algunes notas y
senyals pera saber prest lo minyó declinar, conjugar, temps de verbs y lo
millor de les declinacions. Composta per Llorens Cendrós, Prevere, públich
professor de la llatinidat de Barcelona. En Barcelona en casa de Mathevat,
administrada per Martí Gelabert. Año 1676. A costa de Joseph Moyà
Llibreter. —¿Qui diría, veient aqueixa portada tan formidable, que això no
ès una Gramàtica Catalana? Doncs no ès més que una Gramàtica per [77]
ensenyar en català el llatí an els minyons catalans. Ni un mot s’hi troba
que ensenyi res de català!
Dins el sigle XVIII ja se’n troben algunes de gramàtiques propiament
catalanes, pero magríssimes. Fr. Pere M. Anglès, nadiu de Tarragona,
dominic, publicà Prontuario ortologi-gráfico Catalán-castellano latín con
una idiográfica o arte de escribir en secreto. Barcelona, 1742 en 8u per
Marian Soldevila. En Torres Amat (Memorias para ayudar a formar un
Diccionario Crítico de los Escritores Catalanes, —Barcelona, impr. J.
Verdaguer, 1836 —p. 44) retreu lo que’n deia Caresmar, això ès, que Fr.
Anglès «ensenya de pronunciar, escriure i confegir correctament en
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català». No poría fer gaire graus l’aiguardent gramatical de Fr. Anglès
perque en feia ben pocs tota la que sobre tal cosa corría dins Espanya an
aquelles saons. —Lo mateix hem de dir de les Instruccions per
l’enseñansa de miñons del Rt. Baldiri Reixach, publicades l’any 1748. En
Torres Amat (ib. p. 533) diu que n’hi ha varies edicions i versions en
castellà i en francès.
El defensor més acorat que tengué la llengua catalana en tot lo sigle
XVIII fonc a València, En Carles Ros (1703-1773), notari Apostòlic i Reial,
que’s passà la vida en defensa i enaltiment del català que’s parlava llavò
a

València,

publicant

un

Breve

Diccionario

Valenciano-Castellano

(València, 1739) i tot aqueis tractats gramaticals: Norma Breve de cultura
y política de hablar para el idioma Castellano, aunque serà también para
el Valenciano y otros (Valencia, 1737); Epítome del origen y grandezas
del idioma Valenciano (València, 1734); Tractat d’adages y refranys
valencians y pràctica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana
(València, 1733); Breve esplicación de las Cartillas Valencianas (València,
1750); Corrección de vozes y phrases que el vulgo o común de Valencia
usa o ha introducido, hablando (ú queriendo hablar) en su materno
idioma (València, 1771); Pràctica de orthografía para los dos idiomas
castellano y valenciano (València, 1732); Tratado de cualidades y
blasones de la lengua Valenciana (València, 1752). I deixà manuscrits
Beceroles valencianes e combinacions també per formar vocables y
monosílabos para fasilitar a be lletgir (veiau Dr. Faustí Barberà,
Conferencias sobre Carlos Ros, València, 1905). Donat l’estat d’incultura
gramatical que reinava a-les-hores dins Espanya, no poría esser En Ros
gaire cosa com a gramàtic, allà on era notabilíssim com apòstol i
propagandista.
Entrant dins el sigle XIX, a on trobam primer un gramàtic català ès a
Menorca; pero no sabem que nomía. El títol de la seua obra ès: Principis
de la Lectura Menorquina per un Mahonès (Maó, Impr. Fàbregues, 1804).
Poc xorrèstic gramatical hi ha [78] d’haver dins aqueis Principis, pero
sempre tenen el mèrit positiu de reflectir en part l’estat de la llengua llavò
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an aquella illa i la bona voluntat de voler-la conservar i d’ensenyar de
lletgir-la.
Amb això passen onze anys, i l’any 1815 el benemèrit Mn. Josep Pau
Ballot publicà a Barcelona Gramática y Apología de la Llengua Cathalana,
amb un Catálogo de las obras, que se han escrito en lengua Catalana
desde el reinado de D. Jayme el Conquistador, arreglado por el Dr. D.
Josef Salat, Abogado. Amb lo poc que sabíen de gramàtica dins Espanya
a-les-hores, Mn. Ballot encara feu miracles donant a llum la seua obra, i
demostrà cert instint de renovació i de progrès i una bona orientació
inclouent aqueix Catálogo dels monuments antics de la nostra llengua.
Ancque científicament no sia gaire cosa la Gramàtica de Mn. Ballot, no per
culpa propiament de l’autor, sino per la miseria científica d’aquell temps,
té un valor relatiu indiscutible, l’haver romput el foc d’una manera tan
formal a favor de l’estudi de la nostra llengua, demostrant tenir
condicions nadiues per l’escorcoll gramatical, que no pogué desplegar
sobre tot per falta de formació científica.
Qualcú altri se preocupava de la nostra llengua a-les-hores devers
Menorca i Mallorca. A Menorca hi hagué un tal Antoni Febrer, nat l’any
1761 i mort l’any 1841, humanista distingit i Diputat per aquella illa l’any
1812, el qual, segons consigna En Bover (Biblioteca d’Escritores Baleares,
T. 1, p. 273), deixà escrita una Gramàtica de la Lengua Menorquina, que
va compondre devers l’any 1821, i ademés engarbullà un Diccionario
manual menorquín castellano-latín, que forma un tom en 4art. —A
Mallorca hi havía En Josep de Togores i Zanglada, Comte d’Aiamans i Baró
de Lloseta, que feia poesíes ben atxaravides en mallorquí, i que també,
segons el mateix Bover (ibid. T. II, p. 441), deixà escrita una Ortografía
de la Llengo Mallorquina i un Diccionari Mallorquí-Castellà, obres que fins
avui no han vista llum pública.
Devers aqueix temps se desxondí, a Mallorca també, el Dr. Joan
Josep Amengual, nat a Mancor l’any 1796, que treüllà gran part de la
seua vida a favor de la nostra llengua, publicant l’any 1835 una
Gramática de la Lengua Mallorquina i més tard Nuevo Diccionario
-97BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

mallorquín-castellano-latín (1858-1878). El Diccionario val poc ferm; la
Gramática val més: ès apreciable en quant reflecteix en part l’estat de la
llengua catalana a Mallorca d’aquell temps i en quant ès una tentativa
generosa per formular les lleis gramaticals de la mateixa Llengua; ara
com obra gramatical es esquefidíssima i massa prima de lloms. [79]
Poc després de publicar el Dr. Amengual aquesta obra, se morí l’any
1836 l’ex-frare mínim N’Antoni M. Cervera, nat a la Ciutat de Mallorca
devers l’any 1778, i deixà entre altres obres una Gramática de la Lengua
mallorquina, presentada a la Sociedat Econòmica d’Amichs del País, i no
s’ès arribada a publicar (Bover, Biblioteca de Escritores Baleares, T. I, p.
184).
Devers aqueix temps En Josep Tastu de Perpinyà n’enllestía una de
Gramàtica Catalana també, afegint-hi un aplec de bossins escullits dels
vells autors catalans. Sembla que En Tastu deixà llesta la seua obra
devers l’any 1840, pero desgraciadament no l’estamparen ni en vida seua
ni després de mort; encara se conserva el manuscrit (Saroïhandy apud
Gröber Grundriss, T. 1, 2a ed., p. 875).
Poc després en brolla un altre de gramàtic català, En Magí Pers i
Ramona, que engarbulla i tira an el públic la seua Gramàtica CatalanaCastellana (Barcelona, Impr. A. Berdeguer, 1847) per ensenyar an els
catalans el castellà, fent veure les diferencies que separaven les dues
llengues, lo qual duia per conseqüencia haver d’exposar les lleis
gramaticals del català i del castellà, exposició que per força havía de
sortir manxola i afollada amb el sistema purament empíric de fer obra
gramatical que llavò reinava dins Espanya. Massa esquefit resultava pels
catalans l’objectiu d’En Pers i Ramona. Bo era fer una gramàtica per
ensenyar el castellà an els catalans comparant-lo amb el català; però els
catalans de llavò ja començaven a voler qualque cosa més. Més envant En
Pers i Ramona dona a llum Bosquejo histórico de la lengua y literatura
catalana (Barcelona, 1850), i dotze anys més tard posa dalt Revista de
Cataluña (any 1862, p. 337-42) un estudi sobre Origen de la lengua
catalana.
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A València, la primería del sigle XIX se’n alcen dos de conradors de la
gramàtica valenciana: En Lluís Sancho i En Manuel Sanelo. En Sancho
l’any 1805 presentà a la Sociedat Econòmica de València un quadern de
30 fulles, que encara s’hi guarda manuscrit, baix del títol de Silabario de
vocales lemosians o valencianas. Poc després En Manuel Sanelo presenta
a la Sociedat Econòmica, l’any 1815 una altra obreta amb el mateix títol
que la d’En Sancho i ademés deixa compost un Diccionario valencianocastellano, que no arribà a sortir a llum i s’ès perdut el manuscrit. Més
envant surt En Josep Escrig a favor del valencià i publica el seu
Diccionario Valenciano-Castellano. —València, 1851.
Tot això no eren més que preludis del grandiós moviment de
resurrecció i restauració que no estigué gaire a esclatar a favor de la
llengua i de la nacionalitat catalana. Ja apuntava l’alba delitosíssima del
dia esplendidíssim de l’actual Reneixement. [80] Sí, ja havía llançada an
els quatre vents de Catalunya En Carles Aribau la seua immortal Oda a la
Patria dia 24 d’agost de 1833 dalt el diari barceloní El Vapor; lo Gaiter del
Llobregat, lo meritíssim Dr. Joaquim Rubió i Ors, desde l’any 1839, cada
setmana, dalt el Diario de Barcelona, feia sentir i estimar amb ses corals i
vibrants estrofes la garridesa i la gallardia de la nostra llengua, que tants i
tants ja creien morta i enterrada. Era arribat de Mallorca l’ardit i agoserat
jovencell i inspiradíssim poeta En Marian Aguiló, l’any 1844, i s’era posà a
cridar els fills de la Patria a l’amor, entusiasma i defensa de llur llengua,
aplegant-se entorn d’ell a poc a poc tot un estol de prous i d’entusiastes.
El venerable Mestre Milà i Fontanals ja havía començada la seua tasca
gloriosíssima d’enaltiment de la patria i cultura i sobre tot de les nostres
Lletres i de la nostra Llengua estimadíssima, dedicant-los els seus
escorcolls i estudis meravellosos, donant-les a conèixer espinzelladament;
d’aprop i fil per randa, omplint de llum de mig-dia l’historia de les nostres
Lletres i de la nostra Llengua, poc menys que desconegudes de tothom an
aquelles saons. Desgraciadament el Mestre Milà no arribà a fer la
gramàtica catalana que hauría poguda fer prodigiosament com negú;
publicà sí la serie d’estudis gramaticals que hem ressenyats més amunt, a
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on hi ha incomparablement més sustancia i més llecor gramatical que
dins tot lo que fins llavò hi havía escrit de gramàtica catalana; pero al cap
i a la fi només eren redols de gramàtica, preciosíssims, això sí, però no
eren tota la gramàtica.
D’altre vent, D. Marian Aguiló, sí tenía condicions excepcionals
d’apòstol i de patriarca per encendre cors i embarriolar voluntats i aplegar
estols i més estols de gent ardida i acorada entorn de la bandera santa de
la Patria i de la Llengua, no estava preparat degudament per emprendre
l’obra de la nostra gramàtica, i no l’arribà a envestir mai, duit de l’instint
que guía sempre els grans homes de no aficar-se mai an allò que ben
mirat no ès el seu salt o que reialment Deu no los hi crida.
Lo que no s’atansà a fer el Mestre Aguiló ho feren En Pau Estorch i
Liqués i N’Antoni de Bofarull, més plens de bons desigs que no armats del
suc de cervell i de la preparació científica que calíen per fer la Gramàtica
de la nostra llengua mitjàn sigle XIX. —En Pau Estorch i Liqués començà
per fer cançons amb lo pseudònim de Tamboriner del Fluvià; publica a
Barcelona l’any 1852 Elements de poètica catalana y Diccionari de sa
Rima, i cinc anys més tard, allà mateix, Becerolas Catalanas y Castellanas
del [81] Tamboriner del Fluvià i Gramàtica de la Lengua Catalana.
N’Estorch era un entusiasta de la nostra Llengua i prou; no passava de
gramatic empíric sensa cap formació científica. Per la seua bona voluntat i
zel encès envers la Llengua va merèixer bé de la Patria. —N’Antoni de
Bofarull, per la seua banda, l’any 1857, davant la Reial Academia de
Bones Lletres de Barcelona i en presencia del Governador Civil de la
Província

i

representants

de

l’Universidat

Literaria,

de

l’Audiencia

Territorial, Capítol de Canonges de la Sèu, Academia de Belles Arts, Amics
del País i altres corporacions científiques i literaries, tira un discurs sobre
La Llengua Catalana considerada històricament, que’l publicà l’any qui
vengué davant. No acabà els menuts amb aquell discurs, sino que l’any
1864 donà a la llum pública una obra de més alè, Estudios: Sistema
Gramatical y Crestomatía de la Lengua Catalana; i tres anys més tard fa
sortir amb son company i valent poeta N’Adolf Blanch una Gramàtica de la
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Lengua Catalana; i poc després, dins el mateix any, posa dalt el diari El
Telégrafo de Barcelona tota una serie d’articles baix del títol: Escolls de la
llengua catalana; i l’any 1868 dalt el Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras, T. II, p. 113, publica una segona part del seu referit
discurs de 1857 davant dita Academia. Embolicat llastimosament en la
tremenda batalla contra D. Marian Aguiló sobre si els plurals femenins
s’havíen d’escriure en -as o en -es, defensant ell les -as, enflocà dalt La
Renaixensa (any 1874, p. 3-5) un article sobre La desinencia del plural
femení, i l’any vinent dalt el mateix periòdic (p. 45-55) publicà Dos mots
sobre’ls quatre mots d’ortografía catalana. Fou poc sortat En Bofarull en
les seues obres i polèmiques gramaticals, puis s’encapirronà en fer la
contra a D. Marian Aguiló, que, si no era més gramàtic ni més filòleg que
ell, el contrapassava de massa com escriptor, com a poeta, com apòstol,
com a vident, i sobre tot com a sebre tenir raó. Així ès que an el pobre
Bofarull li tocà el perdre en la batalla que sostengué tota la vida, fins a
l’extrem de que avui se pot dir que ja no hi ha negú dins el camp de les
Lletres catalanes que defens lo de les -as. En lo demés de la seua obra
gramatical, si bé era molt superior a Mn. Ballot, an el Dr. Amengual i an
En Pers i Ramona i a N’Estorch, romanía massa part d’avall del Mestre
Milà, i no responía ni de bon troç, a lo que demanava la dignidat de la
llengua Catalana i l’estat de la Ciencia llingüística. ¿Què’n sabía el bo d’En
Bofarull de l’endiumenjat romanista, del meravellós moviment científic
que En Diez provocà dins el mon de la Ciencia a favor de les llengües neollatines en sí mateixes i en llurs literatures? [82]
Mentres tant eren sortides altres gramàtiques enforet de Barcelona.
En P. Puiggarí l’any 1852 n’havía publicada una a Perpinyà pels catalans
de França baix del títol de Grammaire Catalane-Française, ben curta, pero
feta amb molt d’esment i ben apreciable. —Qualques anys més tard, l’any
1857, era sortit a Menorca un tal Jaume Ferrer i Parpal, amb una Quertille
des Dielécte Menurquí, fent a sebre que l’autor era «metge-cirugià y vucal
de se cumissió d’instrucció púbblique d’aqueste ciutat» de «Meó»,
«epruvade» tal «Quertille» «per dite cumisió». Se veu que an aqueix
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Ferrer el salvava sols la seua bona voluntat i que gramaticalment anava
ranca-sega de tot, com ho indica la manera d’escriure la portada de
l’obra. Més envant, l’any 1870 publicà un Tratado del Dialecto Menorquín,
i l’any 1872 un Tratado de Analogía del Dialecto Menorquín. D’aqueis dos
Tractats deim lo mateix que de la Quertille: la bona voluntat amb què
foren escrits, salva l’autor; pero sempre tenen un valor relatiu: son altres
tantes fites indicadores en part de com se trobava la llengua catalana ales-hores a Menorca. —Un altre menorquí, després d’En Ferrer i Parpal,
En Juli Soler, professor de llengues, dona a la llum pública també una
Gramática de la Lengua Menorquina (Maó, 1858), i diu dins el pròleg que,
per escriure-la, ha tenguda present la que hem dit que deixà manuscrita
l’atre menorquí N’Antoni Febrer l’any 1821. La d’En Soler ès molt més
presentable que no la d’En Ferrer i Parpal, encara que no faça la d’En
Soler ni d’un bon troç la mida que pertocaría.
Sols per que figur dins l’enfilall que feim de les obres gramaticals
catalanes, retreim el Compendi de Gramàtica Catalana (Barcelona, 1873)
que donà a la llum pública En Ll. Pahissa i Ribes.
Amb això era comparegut dins el camp gramatical català un altre
reveller ben resolt i més ben orientat que els anteriors, fora el Mestre
Milà, naturalment: era N’Ignasi Ferrer i Carrió, que posà dalt La
Renaixensa, l’any 1893, p. 85-6, III-2, uns articles sobre «la paraula llur:
sa naturalesa, caràcter y us»; i més envant (ib. p. 149-51) n’hi posa un
altre de «Observacions sobre la lletra x»; i aquell mateix any ja dona an
el públic una Ortografía de la Lengua Catalana ó Estudios sobre la palabra
oral y escrita en esta lengua (Barcelona, tip. de Gómez é Inglada); i l’any
qui vengué davant, Gramàtica Catalana: Estudis sobre la mateixa
(Barcelona, 1874); i deu anys més tard, Gramàtica histórica de las
lenguas castellana y catalana (Barcelona, 1884). Comença a sortir a
Barcelona la notable revista La España Regional, i en Ferrer i Carrió hi
publica

tot

aquest

enfilall

d’articles

de

[83]

gramàtica

catalana:

Respetemos nuestra lengua materna (T. VII, p. 165-75), fent veure que
ès un vertader idioma i que per tal l’hem de respectar i conservar; —La
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tradición latina en las lenguas castellana y catalana (T. IX [1890], p. 59 i
ss.; T. XII [1892], p. 67 i ss.); —La Tradición ortográfica de la lengua
catalana a propósito de discusiones y de una obra recientes [Ensayo de
gramàtica de catalán moderno d’En Pompeu Fabra] (T. XI [1891], p. 443 i
ss.); —Una curiosidad filológica del siglo XVI (?) (T. XIII [1894], p. 439.
L’any 1896 publica una nova edició de la seua Gramàtica 1884, pero
refusa i aumentada baix del títol de Gramàtica de la Llengua Catalana
segons los principis que informen la gramàtica històrica per Ignaci Ferrer
y Carrió, Mestre Normal, Llicenciat en Filosofía y Lletres, Director d’una de
les escoles municipals d’aquesta Ciutat, ex-professor de Gramàtica i
filología catalana en lo «Centre Català», etc., etc. —Barcelona. Impr.
Renté i Cantó, 1896. —Repetesc que En Ferrer i Carrió anava més ben
orientat que’ls anteriors gramàtics catalans, no contant-hi el Mestre Milà;
però això no vol dir que ell aglapís el quest segur ni l’orientació precisa
que senyalà tan sabiament el gran Diez i que segueix avui amb tanta
gloria i profit de la Ciencia l’Escola Romanista. No, no hi entrà dins
aqueixa Escola En Ferrer i Carrió; massa clar se veu en la seua
Gramàtica, que no sabem per quines cinc centes la donà per escrita
«segons los principis que informen la gramàtica històrica». En té ben poc
d’històrica la seua gramàtica, i resulta massa deficient, massa buida en
totes les seues tres parts: Fonètica, Analogía, Sintaxis: Poquíssima llum
sobre l’historia interna ni externa de la llengua dona l’obra d’En Ferrer i
Carrió per poder dir que ès feta «segons los principis que informan la
gramàtica històrica».
Ja hem vist més amunt que fonc durant els derrers vint anys del
segle XIX que el Mestre Balari i Jovany enaltí i enlairà la nostra llengua
amb sos tractats gramaticals que més amunt hem especificats. En Balari
sí que tenía braons i alè i preparació científica per emprendre la
Gramàtica que calía a la nostra llengua estimadíssima; però no ho arribà
a fer desgraciadament, i ens deixa amb les ganes fetes sensa poder-nosne assaciar.
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Devers aqueix mateix temps, l’any 1889, sortí la Gramàtica Catalana
per D. Bartolomeu Sala, Mestre Superior, Director de son Colegi de
Primera y Segona Ensenyansa, Membre de la Sociedat Barcelonesa
d’Amichs de l’Instrucció y Autor de varias obras literarias, premiadas en el
Certamen Universal de Barcelona. (Sant Martí de Provençals, 1889).
L’obra d’En Sala no senyala cap orientació nova ni se fa eco de prop ni de
lluny de l’Escola Romanista. [84]
A València foren capdavanters del moviment restaurador de la
llengua En Constantí Llombart i En Teodor Llorente, seguits d’un bell estol
de poetes i prosistes, fundant lo Rat-Penat per encoblar-hi tots els
amadors de les glories valencianes per fer més eficaç llur acció
redemptora i restauradora. Lo Rat-Penat la primería com que hagués de
fer molt per tan santa causa; pero s’ès arribat a resoldre casi a no res. En
Llombart presentà an els Jocs Florals de València de 1880 un Ensayo de
Ortografía lemosino-valenciana; le hi premíen i el posa com a pròleg a
l’edició que fa l’any 1887 amb altres literats del Diccionario valencianocastellano de N’Escrig. El criteri gramatical d’En Llombart era molt poca
cosa, pero sentía un gran entusiasme per la tradició, entesa a la seua
manera, i això l’alliberà de parar a les ferestes aberracions dels conradors
del valencià que’s parla, que’l fan esclau infecte del castellà, no deixant-li
fesomía de llengua. Seguí la tendencia d’En Llombart En Josep Puig i
Torralba, qui presentà an els Jocs Florals de València de 1880 un Ensayo
de Ortografía lemosino-valenciana, i hi obtengué un accèsit; i tres anys
més tard dona llum a una Historia gramatical de la lengua lemosinovalenciana. —València. 1883, —defensant a la seua manera la tradició
ortogràfica

valenciana.

—Poc

després,

dalt

«Almanaque

de

Las

Provincias» de 1887, sortí un article sobre la reforma que s’imposava
envers de l’ortografía del valencià. L’article duia per títol Quousque
tandem? I el firmava en Josep Nebot i Pérez, sens dupte un dels esperits
més favorits de Deu de dots gramaticals que ha obtenguts la nostra
llengua, però ple desgraciadament de prevencions contra el vertader
concepte de llengua catalana, pretenint que el valencià no ès el català de
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València sino tot una llengua diferent del català. —Aqueixa equivocació li
ès estada fatal an En Nebot perque l’ha aturat de fer-se gramaticalment
tot lo amunt que se sería fet an el conreu de la ciencia gramatical
valenciana; aqueixa equivocació d’En Nebot lleva gran part del profit que
les seues obres gramaticals hauríen pogut dur, perque en lo demés son
apreciabilíssimes, per més que no segueixen les orientacions romanistes
que donà En Diez. Aqueixes obres son: a) Notas filológicas de la Plana:
estudi publicat dalt Revista de Castellón i reproduït dalt Revista de
Valencia, T. III (1883), p. 82-7, sobre el dialecte català de la Plana i el
Maestrat, fent veure que s’acosta més an el català que no el dialecte de la
ciutat de València. —b) Apuntes para una Gramàtica Valenciana Popular.
—València, 1894. Imprenta de Ripollès; —i un Tratado de Ortografía
Valenciana Clásica (amb preàmbul d’En T. Llorente). —València. [85]
1910 —Angel Aguilar, editor. —Ademés, En Nebot ha publicats diferents
articles de re grammaticali en defensa de la seua tesi de que el valencià
es una llengua diferent del català, entre altres, una partida dalt Las
Provincias de València la derrería de 1908 i primería de 1909 per desfer lo
que ja havía dit sobre ortografía valenciana dalt el BOLLETÍ (T. IV, p.
121-6) i que el diari Las Provincias de València reproduí traduït el dia 16
de novembre de 1908, resultant d’aquí una polèmica entre nosaltres
sobre tal ortografía.
Poc després d’En Nebot i Pérez se’n desxondeix un altre de gramàtic
català i dels més benemèrits, Rt. P. Jaume Nonell i Mas, de la Companyía
de Jesús, conegut ventajosament per una partida d’obres hagiogràfiques i
qualcuna de gramàtica llatina i castellana. Mai havía publicat res de
llingüística catalana, i cop en sec l’any 1895 ens sorprèn amb un bell
volum, l’Analisis Morfològich de la Llengua Catalana antiga comparada ab
la moderna. —Manresa, 1895: a on estudía la formació i declinació dels
noms, articles i pronoms catalans, dedicant-hi 31 plana, i la formació i
conjugació dels verbs, dedicant-hi 224 planes; dins la 3a Part compara
sumariament, dins 28 planes, la formació del català amb la de les altres
llengues neollatines. El bessó de l’obra de P. Nonell ès l’enfilall, la munió
-105BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

sens fi d’exemples que adueix dels clàssics catalans dels sigles XIII, XIV i
XV en confirmació de tot lo que diu sobre la formació de la llengua. En el
formular de les lleis de formació no acaba sovint d’estar acertat el P.
Nonell, i es una llàstima perque en lo d’aduïr exemples dels monuments
antics, maldament devegades no provin lo que ell pretén, es admirable, i
la seua obra resulta una mina d’or puríssim per conèixer el cor de la
llengua. Desgraciadament s’atura poc ferm, casi gens, en l’escorcoll dels
sufixes i prefixes nominals i verbals, en l’estudi dels quals se lluí tan
sobiranament i se feu tan amunt el Mestre Forteza, segons hem vist. —
Amb això passa un any, i el P. Nonell ens enfloca un altre bell volum,
l’Analisis fonològich-ortografic de la Llengua Catalana. —Manresa. 1896.
—Aquí estudía els sons vocals, semivocals i consonants tal com apareixen
dins els monuments clàssics catalans dels sigles XIII, XIV i XV, citant-ne
milenars de frases per confirmar la doctrina que formula; i aquí torna a
succeïr que devegades ès desgraciat el P. Nonell en la formulació de les
lleis fonètiques; però això no li lleva el gran mèrit d’haver sabut replegar
aquells milenars de frases d’aquells monuments sobremanera interessants
per l’estudi de la nostra fonètica, en els quals no enfondeix gaire el P.
Nonell;

no

se

l’endardellament

fa

tan

de

la

endins

com

nerencia

dels

el

Mestre
sons.

En

Forteza
lo

en

que

[86]
sí

ès

interessantíssima aqueixa obra del P. Nonell ès en l’escorcoll de
l’ortografía catalana antiga, provant fins a la derrera evidencia l’anarquía
feresta que reinava entre els nostres notaris, escribes, i autors de
l’antiguea. —Amb això, passen dos anys, i el P. Nonell dona a la llum
pública dues altres obres. Una era: Estudis Gramaticals sobre la Llenga
Catalana (aficsos y enclítichs) —Manresa. 1898. —Aquí estudía la
combinació dels pronoms personals (me, te, se; el, la, lo, li, els, los, les;
nos, vos, ens, us; ne, en; hi, ho) amb els verbs, no dins els monuments
antics, sino dins els autors dels modern reneixement. Es un escorcoll
apreciabilíssim, tal volta lo més avengut i just que ha fet el P. Nonell.
L’altra obra era Gramàtica de la Llenga Catalana. —Manresa, 1898 —que
alcansà segona edició l’any 1906 a Barcelona (Llibrería de Alvar
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Verdaguer), i se divideix en FONOLOGÍA (Fonètica, Ortologia, Prosodia,
Ortografia), LECSICOLOGÍA (Etimologia, Morfologia); SINTACSIS. Dins
aqueixa obra hi ha la sustancia de les altres de l’autor, i tracta en major
extensió lo dels sufixes i prefixes en la formació de mots, si bé no tan
espinzelladament com el Mestre Forteza. A mon entendre aqueixa
Gramàtica es la millor que hi ha fins avui de la Llengua Catalana, fora la
del Mestre Forteza i la d’En Fabra. —An el Congrés Internacional de la
Llengua Catalana de 1906 presentà el P. Nonell una comunicació sobre la
Necessitat de redimir la prosodia catalana de la influencia castellana, i
molta de raó que tenía d’alçar la veu damunt aquesta cosa a on falten
tant i tant els poetes catalans. —Una obra veim que ha publicada a
Manresa, no sabem quant: Primers rudiments de Gramàtica Catalana, un
opuscle de 64 planes, que no he pogut aglapir. Es una llàstima que el P.
Nonell no’s besquetjàs amb temps una formació romanista més sòlida,
que li hauría evitades casi totes les deficiencies que desllueixen la seua
producció filològica, que els catalans no han apreciada així com calía.
Poc abans del P. Nonell, comença a donar-se a conèixer com a
gramàtic caporal En Pompeu Fabra. Tot d’una que sortí al mig, ja’s va
veure que era de ronyó clos i que s’hi faria ben amunt dins el cel de la
llingüística catalana. Vetassí les seues obres així com les ha anades
publicant: a) Ensayo de Gramática de Catalàn moderno. —Barcelona,
1891. —Un volum (agotat). —b) Conjugació del verb català: present de
subjuntiu y infinitiu, una conferencia que En Fabra donà dia 3 de
desembre de 1891 an el «Centre Excursionista» de Barcelona (L’Avenç,
any 1801 [sic], p. 381-5). —c) Afixes pronominals y teoría de l’apostrof,
una [87] conferencia donada allà mateix dia 19 de desembre de 1891
(Ibid. p. 385-9). —d) La Reforma Lingüística: grafía de diferents sons
(polèmica sobre reformes ortogràfiques dalt L’Avenç, any 1892, p. 2830). —e) La vocal neutra catalana davant N y S finals (Ibid. p. 59). —f)
Conjugació dels verbs irregulars catalans, una conferencia feta a «La Lliga
de Catalunya» de Barcelona dia 30 de juny de 1892 (ibid. any 1892, p.
222-4). —g) La representació de la L palatal en català, article publicat dalt
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el BOLLETÍ T. I, p. 562-9 (novembre de 1903). —h) Silabari català. —
Barcelona. 1904, —un volum de 156 planes. —i) Tractat de Ortografía
Catalana. —Barcelona. 1904. —j) Étude de phonologie catalane (catalan
oriental), article dalt Revue Hispanique de París, T. IV (1987) p. 5. —k)
Contribució a la Gramàtica de la Llengua Catalana. —Barcelona. 1898
(obra que els Jocs Florals de 1896 premiaren). —l) Les E tòniques du
Catalan. Extrait de «Revue Hispanique» de París. —T. XV (1906). —ll) Le
catalan dans la «Grammaire de Langues Romanes» de W. Meyer-Lübke et
dans le «Grundriss der rom. Philologie», estudi publicat dalt Revue
Hispanique, T. XVII (1907), p. 1-45. —m) Problemes pendents en l’actual
català literari: article damunt Anuari de L’Institut d’Estudis Catalans de
1907, p. 352-60. —n) Qüestions d’ortografía catalana (I. La lletra H. —II.
La L palatal. —III. La R muda. —IV. L’accentuació gràfica. —V. La lletra ç.
—VI. Varia): comunicació an el Congrés internacional de la Llengua
Catalana a Barcelona (1906). Volum del Congrés (Barcelona, 1908) p.
188-221. —ny) Qüestions de Gramàtica Catalana (L’obra dels nostres
descastellanitzadors). —El DONCS causal. —La combinació pronominal
ELS HI. —Traducció de l’expressiva relativa castellana EL QUE. —L’article
neutre. —Les preposicions àtones DE, EN i A davant la conjunció QUE. —
Les terminacions en ENCIA i ANCIA. —Catalanització dels adjectius en
UNDUS. —Formes verbals guturalitzades. —Les formes verbals VEIÉS i
VEGÉS. —Entorn de les formes VALER I VALDRE. —Els nostres savis. —
Una llei d’escursament. —Les nostres Gramátiques didàctiques. —El
diftong francès OI. —Barcelona. 1911. —o) Gramática de la Lengua
Catalana (Fonética. —Morfología. —Sintaxis. —Formación de palabras. —
Selecta

de

autores

catalanes.

—Vocabulario

catalán-castellano

y

castellano-catalàn. —Apéndice [sobre correspondencia entre les vocals
castellanes i les catalanes]. —Indice alfabético). —Els mots àtons en el
parlar de Barcelona. Article dalt Butlletí de Dialectologia Catalana, 1913,
p. 7-17. Això és el bell esplet llingüístic que fins avui ha donat En Fabra,
alt honor de la filología catalana, amb la ventatge de que encara està a la
flor del mon i pot fer i hem de creure que, amb [88] els anys que li resten
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de vida (Deu fassa que sien tants com jo voldría i demàn a Deu),
aumentarà tal esplet una cosa fora mida, i que el farà capitar
meravellosament. No ès duptòs que de tots els filòlegs coetanis del
Mestre Forteza[,] En Fabra ès el qui ha alcançada una formació científica
romanista més refilada i alta de punt i el qui ha demostrat tenir més dots
gramaticals, fora el Mestre Forteza. ¿Qui en tenía més dels dos? No
m’atrevesc a sentenciar. Lo únic que diré ès que En Fabra encara no ha
publicada cap Fonètica ni cap Morfología de la nostra Llengua de tanta
extensió i tan fondo com les que constitueixen la present Gramàtica. En
Fabra ha tractats molts punts de fonètica i de morfología i els ha tractats
admirablement, pero no n’ha publicada cap obra de conjunt més que
darrerament

la

seua

Gramàtica,

que

ès

preciosa

com

cap

altra

d’elemental n’hagen escrita de la nostra Llengua; pero al cap i a la fi ès
elemental, ja que la Fonètica no hi té més de 54 planes molt més petites
de tamany que les del Mestre Forteza, i la Morfología n’hi te 72 amb 54
més que n’hi ha de Formació de paraules, que en rigor ès també
Morfología. Lo que hi ha, que En Fabra amb aquesta Gramática i amb les
altres obres seues demostra tenir el suc de cervell i la preparació
científica que cal per compondre no sols una gramàtica elemental, sino
una de fonamental, enfondint tant com el Mestre Forteza; pero de totes
maneres encara no ho ha fet, i per lo mateix la Fonètica i la Morfología del
Mestre Forteza son encara les majores, les caporals de totes les que’s
coneixen de la Llengua Catalana; encara no n’hi ha d’altres que les
contra-passin ni los arribin.
An el Rosselló no fou sols En Pere Puiggarí (1768-1854) que’s
preocupà de la gramàtica catalana publicant-ne uns elements, com hem
vist, l’any 1852. Com allà també hi va prendre la foguerada de l’actual
reneixement, encara que no s’hi alçàs cap gramàtic de cap de brot, n’hi
hagué un de ben ardit, N’Albert Saisset, poeta de la vida popular
rossellonesa, d’induptable enginy, pero de gust literari discutible i
d’ortografía esgarradíssima, que l’any 1894 tirà an el públic una
Grammaire Catalane, suivie d’un petit traité de versification catalane. —
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Perpinyà, any 1894. —Un volum de 94 planes de 186 x 120 mm. Fa pocs
graus l’aiguardent gramatical d’En Saisset. Ho demostren dues coses: 1a
el concepte magríssim que tenía de la virtualidat del català, suposant-lo
impotent per «adaptar-se a totes les branques del sebre humà», «extrany
a les arts, a les ciencies, a les especulacions de la filosofía», «impropi per
formular consideracions abstractes i generals» i que sols se sab moure
dins el [89] domini del sentiment i de les idees de caràcter material i
concret». —2a La perversa ortografía que introduí, vertaderament
atentatoria a la dignidat de la lengua, prescindint en absolut de tota
tradició literaria catalana i subjectant-se servilment a la francesa sense
cap ni centener. Basta dir que representa: a) per a la vocal neutre , tant
si ès una e àtona com una a àtona; b) per ou la vocal u; c) per ch la vocal
x catalana; d) per gn la ny; e) suprimeix la v i escriu sempre b; f)
suprimeix la -t final darrera l i n. D’on li resulten, ès bo de veure, grafíes
tan ferestes com les següents: moou als tèous pèous (mou els teus
peus); bèou da boou (veu de bou); sagnour (senyor); poou manout (pou
menut); coualsaboul (qualsevol); de mans mèoues (de mans meues);
achi matech (així mateix); dou llachiou (du lleixiu); péchous vious (peixos
vius); achò dou-hou llougn (això du-hu lluny) no hou haouriou mougout
(no ho hauríeu mogut); lou ben sa moou (lo vent se mou). —Ara bé ¿pot
anar ni en rodes aqueixa ortografía? ¡Gracies a Deu que En Saisset no va
fer escola! Negú, que jo sàpiga, adoptà tal barbatxaría d’escriure. —En
camvi l’any 1910 la casa Barrière de Perpinyà feu una segona edició de la
Grammaire Catalane-Française d’En Pere Puggarí amb un pròleg del meu
estimat amic En Pere Vidal, tan interessant i gentil com tot lo que ratja de
la ben trempada ploma d’aquest meritíssim escriptor rossellonès.
Sols per que constin dins aqueix enfilall de gramàtiques catalanes,
consign aquí Ortografía Catalana o breus documents per escriure
correctament la nostra llengua (Vic, 1888) d’En Ll. Portet; i Gramàtica
Catalana: Grafia elemental (Manresa, 1901) d’En Josep Poal i Jofresa,
notari.
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Devers aquest temps se’n alçà un altre de gramàtic català, N’Antoni
Bulbena i Tosell, erudit escorcollador de la nostra antiguea literaria, de la
qual ha publicats importants monuments, bellament conegut per altres
produccions literaries ben apreciables sobretot pel seu preciós Diccionari
català-francès-castellà. —Barcelona. 1905. —De re grammaticali catalana
li coneixem: —Del apostrof català, article dalt Revista de Catalunya, n.º 4,
any 1897; —Beceroles catalanes —Barcelona. 1898; —Lliçons familiars de
gramàtica catalana, no presentades a ningún concurs ni certamen per
Antoni Tallander, endreçades a tots els pobles dels antics comtats e
reyalmes hon parlen la llengua catalana. —Barcelona. 1898; —De la E
conjuntiva, 2a edició. —Barcelona. 1900; —Lliçons de Llengua Catalana
literaria tradicional. —Barcelona, any 1906; —Breus observacions ab
motiu del primer Congrés de la llengua [90] catalana. —Barcelona. 1906.
—Hauría d’escriure En Bulbena obres de més empenta per poder apreciar
millor la seua valua llingüística, que ès ben considerable.
Ja pertoca anomenar-ne un altre de gramàtic català, Mn. Marian
Grandia. La primera obra que li coneguérem, fou Gramàtica Etimològica
Catalana. —Sarrià-Barcelona. 1901. Un volum de 508 planes de 168 x
107 mm. Dalt les cubertes hi havía anunciades del mateix autor: «Lectura
y Ortografía de la Llengua Catalana ab un apèndice de la Castellana, 0’50
ptes. Agotada»; —«Nuevo Metódo de Gramatica Hebrea con apéndice de
Caldeo, 174 pàgs. en 8.º»; —«Lectura del Hebreo sin ayuda de Maestro»;
—«Nuevo Método de Gramàtica Latina... 190 pàginas en 8.º mayor»; —
«Formación de la Lengua Latina»; —«Gramàtica Griega à vista de Curtius
y de los mejores preceptistas nacionales y extranjeros. —200 pàgs. en
8.º»; –Etimología de la Lengua Griega». De manera que Mn. Grandia se
presentava com un gramàtic ben foguetjat i de quí hi ha dalt. Divideix la
seua Gramàtica en ETIMOLOGÍA (Etimología: I. general a) llatí-catalana i
b) catalana; 2. particular a) del nom, b) del verp, c) de l’adverbi, d) de la
preposició,

e)

de

la

conjunció,

f)

de

l’interjecció).

—SINTAXIS

(concordança nominal i verbal; repetició de paraules; us del nom, del
pronom, del verp, de l’adverbi, de les preposicions, de la conjunció, de
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l’interjecció; figures i vicis de locució. —Apendix: alteracions de la
paraula), —ORTOLOGÍA, PROSODIA i ORTOGRAFÍA (Us de les lletres i
notes ortogràfiques). Precedeix la Gramàtica una Introducció de LXIV
planes, a on apunta l’autor que el català es una llengua semita, allà on se
desprèn del cos de l’obra que ès una llengua neo-llatina, una evolució del
llatí. Prescindint d’aqueixa contradicció, la Gramàtica Etimològica de Mn.
Grandia ès ben interessant, malgrat certes excentricidats, i ofereix punts
de vista nous. Es una obra que hi ha que lletgir, maldement un llavò posi
en quarentena moltes de coses que diu. La consideram inferior a la del
Mestre Forteza i a la d’En Fabra i a la del P. Nonell, pero superior a totes
les altres que ha alcansades la nostra Llengua. —Al cap de dos anys Mn.
Grandia dona a la llum pública una nova obra gramatical: Fonètica
semitich-catalana,

seguida

d’un

Vocabulari

d’Etimologíes

català-

semítiques. Sarrià-Barcelona. 1903. —Un volum de 280 planes de 173 x
111 mm. Amb aquesta obra sostèn a tota ultrança que la llengua catalana
surt de l’hebreu. Ho sostèn, pero no ho arriba a provar ni d’un bon troç;
no creim que haja convençut negú que sapia un mot de filología. La tesi
de Mn. Grandia ès d’aquelles que sols de sentir-les anunciar, tothom los
[91] dona les portes pels ulls. —Tres anys més tart l’home feu sortir al
mig una nova obra: Gramàtica Preceptiva Catalana. —Sarrià-Barcelona.
1905; —i poc després una tercera edició de Lectura y Ortografía de la
Llengua Catalana. —Dins el volum del Congrés Internacional de la Llengua
Catalana de 1906 (Barcelona, 1908, p. 283-7) posà un escorcoll sobre
Formació de la paraula catalana. Es una llàstima que Mn. Grandia se’n
vaja tant del seu cap en les qüestions llingüístiques i que no tenga més en
compte les orientacions i conquistes definitives de la Ciencia romanista.
Devers aqueis anys en brollà tot un flotó de compendis de gramàtica
catalana, ben apreciables i que sería una injusticia no retreure’ls amb
elogi. Velstassí: Regles Pràctiques d’Escriptura Catalana. —Barcelona.
1902. —Opuscle de 32 planes de 180 x 115 mm d’En Rafel Monjo i
Segura, professor de 1a Ensenyansa, Batxiller en Filosofía i Lletres, Oficial
de la Marina Mercant i Director del Collegi Nàutich-Mercantil de Vilassar
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de Mar. —Resum de Gramàtica Catalana, adaptat a l’ensenyansa. —
Barcelona. 1904. —Un volum de 190 planes de 154 x 104 mm. del
professor N’Emili Vallès i Vidal. Lliçons d’Ortografia Catalana, precedides
d’unes brevíssimes nocions de fonètica y seguides de dos apendixs. —
Barcelona. 1906. —Un opuscle de 46 planes de 185 x 134 mm d’En Josep
Alcoverro y Caròs, Doctor en Filosofía y Lletres, Director del CollegiAcademia-Verdaguer de Sant Andreu de Palomar. —Breus Nocions de
Llengua Catalana. —Barcelona. 1909. —Un opuscle de 30 planes de 185 x
123 mm. de N’Alfons Sans y Rossell. —Aqueis quatre autors son joves
apreciabilíssims pel seu talent, bon seny i ardit entusiasme per la santa
causa de la nostra Llengua a la qual han prestat bell servei amb llurs
lucubracions. Que seguesquen la gloriosa tasca empresa amb tant de
coratge i bona sort. N’Alcoverro fa anys que passà d’aqueix mon a l’altre.
Al cel lo vegem. Amèn.
D’un altre filòleg de retxa hem de donar compte, i de castellana
nissaga que era, però catalanisat per llargs anys de residencia a
Barcelona, En Josep Maria Arteaga i Pereira, molt notable com a fonetista
experimental. D’ell coneixem tres estudis: 1r Specimen catalan d’après la
prononciation normale, publicat dalt Le Maître phonetique de París, any
XIX, janer-agost de 1904; —Ullada general a la fonètica catalana: el seu
caracter propi dins la familia novo-llatina: comunicació an el Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, Volum del Congrés (1908), p. 44565); —i 3r una Fonètica Catalana descriptiva que deixà composta i que
l’Institut d’Estudis Catalans li estampa com a tribut coral a la [92] seua
gloriosa memoria. La descripció que fa N’Arteaga dels sons vocals i
consonants dins aqueis dos darrers estudis ès una preciosidat d’exactitut i
d’enginy admirable. N’Arteaga se concretà sempre a la descripció i
calificació dels sons actuals de la llengua, tal com ell les havía aglapits
amb les seues finíssimes orelles.
També hem de consignar aquí el nom d’un altre gramàtic que la
nostra llengua ha assolit, el professor elemental D. Joan Bardina, del qual
són les obres següents: Gramàtica Pedagògica de la Llenga Catalana
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(Curs elemental). —Barcelona. 1907; —Gramàtica Pedagògica Catalana
(Curs superior). Ab 170 dibuixos del «Apa». —Barcelona. 1907; —Guía
Pedagògica per escriure les vocals duptoses ae i ou: comunicació an el
Congrés Internacional de Llengua Catalana de 1906: vol. del Congrés
(1908), p. 314-16. —No li manca an En Bardina suc de cervell, illustració
ni entusiasme fervorós per la nostra llengua. Lo que hi ha, que ell, de cop
i bolei i duit del seu ardor pedagògic, va creure generosament poder
pegar cossa a les carreres velles, a les que fins ara seguía la gent, i obrirne de novelles a la ciencia gramatical, a la gramàtica catalana; i la cosa
no li sortí, malgrat tot lo seu talent, bona voluntat, illustració,
entusiasme i alè. Fou una vertadera llàstima que En Bardina no prenguès
millor la búxola per desplegar lo seu entusiasme pedagògic gramatical a
favor de la nostra llengua. Tenía dots abastament per esser-ne un bon
gramàtic, un excellent pedagog; ho demostra la seua Gramàtica del Curs
Superior, que, amb tota la seua esguerrada orientació, té coses ben
bones, que negú encara avui a Catalunya havía introduïdes dins les
gramàtiques: els gravats i els mapes llingüístics per fer entrar pels ulls a
la jovenea les coses que ensenya o ha d’ensenyar tot gramàtic.
Devers València se’n ès deixondit un altre de gramàtic, ple de bona
voluntat i de seny i d’entusiasme per la causa de la nostra Llengua, lo Rt.
Fr. Lluís Fullana, dels Fra-Menors de Sant Francesc, i que no ès dels
valencians que esqueixen i que surten amb les neus de que el valencià no
ès català. El P. Fullana professa lo que ès evident de tota evidencia i que
sols la passió o el prejudici obstinat i rebello pot desconèixer, això ès,
que el valencià no ès més que el Català de València, com el mallorquí, el
menorquí i l’eivissenc no ès més que el Català de Mallorca, el Català de
Menorca, el Català d’Eivissa. La primera sortida la feu el P. Fullana an el
Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906 a Barcelona amb
una

comunicació

ben

apreciable:

Ullada

general

sobre

Morfología

Catalana. —Volum del Congrés [93] (Barcelona, 1908), p. 249-82. L’any
1908 obtengué an els Jocs Florals de València un Premi Extraordinari per
un estudi que hi presentà sobre Les Característiques Catalanes en lo
-114BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

Regne de Valencia, dividint-lo en «característiques fòniques, gràfiques,
lècsiques i sintàctiques», arribant an aqueixa conclusió: La gramàtica
Valenciana ès la mateixa gramàtica catalana, lo qual no ès més que
l’expressió de la pura realidat. Més tard posà dalt la revista Rat-Penat (T.
I, any 1911, p. 1-17, 55-60, 113-20, 156-64, 249-56, 427-34, 505-26)
un altre Estudi sobre Filología Valenciana. Es de desitjar que el P. Fullana
no afluixi gens mai; en la gloriosa tasca empresa a favor de la nostra
Llengua.
També devers la llunyana ciutat d’Alguer de Sardenya, que parla
català des que la repoblaren catalans a mitjàn sigle XIV, ha brotonat el
moviment gramatical reivindicador en la persona del distingit professor
d’instrucció primaria, En Joan Palomba, que publicà l’any 1906 una ben
apreciable Grammatica del Dialetto Algherese Odierno, la qual ens ofereix
ben espinzellada la situació actual del català d’Alguer; i ademés feu una
comunicació an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906
a Barcelona, insistint en l’importancia que ofereixen els fenòmens
especials de tal dialecte.
An el Rosselló n’hi ha un de novell de gramàtic més desxondit i millor
orientat que els seus avantpassats, En Lluís Pastre, que ha publicats tots
aqueis estudis gramaticals: —La Langue populaire en Roussillon, article
dalt Revue Catalane de Perpinyà, 1907, p. 339; —Le Catalan à l’École,
ibid. p. 21, 46, 78; —Llengues Germanes (català i provençal), ibid. p.
270-8; —La Langue catalane en Roussillon, ibid. 1908, p. 7, 53, 78, 125,
147-184,

205,

238;

—Des

moyens

à

employer

pour

obtenir

le

rétablissement de l’Orthographe des noms de lieux, ibid. 1908, p. 105: —
Les prétérits catalans, ibid, 1909, p. 229, 269; —La langue catalane et
son utilité pédagogique, ibid. 1910, p. 396, 425, 463; 1911, p. 20, 57,
85, 121, 153, 188, 249, 273, 341; —Orthographe et prononciation
catalanes, ibid. 1911, p. 379; —L’Anarchie orthographique, ibid. 1912, p.
168; —Emploi de l’HI et de ELS HI, ibid. 1912, p. 320, 367; —Éléments
de grammaire catalane. —Perpignan, 1913.
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Això son els gramàtics catalans que he poguts aglapir dins el camp
de les nostres Lletres. De lo que he dit respecte de quiscún se desprèn
que cap d’ells ha deixat el Mestre Forteza darrera ni li ès arribat, això ès,
no n’hi ha cap que haja escrita una Fonètica ni una Morfología de la
nostra llengua, superior ni igual a la del Mestre mallorquí. [94]

XI

Pero tal volta els filòlegs extrangers que se son preocupats de la
gramàtica catalana, han espinzellada millor o tan bé la nostra fonètica ni
la nostra morfología com el Mestre Forteza? Peguem-hi una ullada.
Ja hem vist que Mr. Raynouard incloguè dins el primer tom de la seua
obra monumental Choix des poésies des Troubadours una Grammaire
comparée des langues de l’Europe latine, i dins el T. I del Léxique Roman
posà un resumé de la Grammaire Romane. Dins aqueis dos estudis Mr.
Raynouard, parlant de gramàtica romana i de les llengues de l’Europa
llatina, entenent ell per llengua romana la llengua d’oc i sostenint que
eren sortides d’aquesta totes les altres neollatines, —en quant tractà de la
llengua d’oc, de la qual la catalana era una branca, el porem considerar
fins a un cert punt com a tratadista de la nostra gramàtica, per més que
no’n digués gaire cosa de la variedat catalana.
Ja se’n ocupà més seriament el gran Diez dins la seua, celebèrrima
Grammatik der Romanischen Sprachen. En Diez dins aqueixa obra
considerà sempre el català com una variedat de la llengua provençal
antiga, o sia, de la llengua d’oc; i amb això no anava gens lluny d’osques,
sino amb la búxola ben presa i ben orientat; i demostrà conèixer el català
lo suficient per aglapir els trets principals de la seua fesomía, lo mateix
que dins el seu Etymologisches Wörterbuch der Romanischen Sprachen a
on desllatiga les rels i nerencia dels mots catalans.
Després d’En Diez passaren molts d’anys sensa cap filòleg extranger
que se preocupàs del català, fins que l’austriac A. Mussafia lletgí davant
l’Imperial

Academia

de

Viena

son

notabilíssim
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estudi

sobre

Die

catalanische Version der sieben weisen Meister (Denkschrift der kais.
Akad. d. Wissensch. [phil. hist. klasse] XXV. —Wien, 1876, —p. 151 et
ss.). Els set sabis Mestres ès una contarella mitja-eval que correguè dins
totes les literatures d’aquell temps, traduïda a totes les llengues. En
Mussafia se fixà en una versió en vers català, de devers el sigle XIV, i en
feu un estudi gramatical de la llengua de tal versió, i li sortí una obra molt
notable, que vé a esser una gramàtica del català antic; i ho lletgiren i ho
consultaren ferm els conradors del romanisme i prou que se’n aprofitaren
i se’n aprofiten encara molts d’extrangers de tot arreu.
Al mateix temps que En Mussafia, comença a donar-se a conèixer
com a conrador de la llingüística catalana l’honorable [95] Mr. Alfred
Morel-Fatio, Catedràtic de l’École pratique des Hautes Études, agregada a
la Sorbona de París, que posà l’any 1885 una nota crítica molt sucosa dalt
Romania (T. IV, p. 288 i ss.) referent a Estudios de Lengua Catalana del
Mestre Milà i Fontanals; set anys més tard publica un Rapport adressé a
Mr. le Ministre de l’Instruction Publique sur une mission Philologique à
Majorque. —París. 1882, —a on dona compte de lo que havía aclarit
referent an el català de Mallorca en l’eixida que hi havía feta llavò; tres
anys més envant feu sortir un altre Rapport adressé a Mr. le Ministre de
l’Instruction Publique sur une mission philologique à Valence. —París.
1885, —també ben interessant sobre l’estat del català de València; l’any
qui venguè davant posa una Note sur l’article dérivé de IPSE dans les
dialectes catalans dalt Mélanges Renier, Recueil des travaux publiés per
l’École pratique des Hautes Études. —París. F. Vieweg. 1886. Passen amb
això dos anys més i surt a llum l’obra monumental d’En Gröber, Grundriss
der romanischen Philologie, a on figura Mr. Morel-Fatio com un dels
collaboradors i autor del tractat que hi ha sobre la Llengua Catalana, a on
escorcolla

principalment

la

nostra

fonètica

i

qualque

cosa

de

la

morfología, demostrant-ne un domini considerable, mereixent bé ferm de
la nostra Llengua. Dins la segona edició de Grundriss, de 1904 a 1906,
aqueix tractat cresquè una cosa grossa, degut a la collaboració de Mr.
Saroïhandy, que, per anostrar-se en la nostra filología, feu diferents
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eixides pels Pirineus catalans, a on pogué estudiar bellament la llengua
viva, guanyant-hi molt el novell tractat, que honra els dos autors que’l
firmen, tots dos respectables i benvolguts amics meus i honor de la
ciencia romanista.
Altres estudis ha consagrats el Prof. Saroïhandy a la nostra
gramàtica; vetassí els que coneixem: Gloses Catalanes de Munich, que
sortí damunt Mélanges Chabaneau: Romanische Forschungen, Band
XXIII. —Erlangen; —Remarques sur la conjugaison catalane, dalt Bulletin
Hispanique de Bordeus, T. VII (avril-juin 1905), p. 128 i ss.; —Les limites
du Valencien (ibid. 1906, p. 297-303); —El català dels Pirineus a la ralla
d’Aragó, comunicació an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
volum del Congrés (1908), p. 331-4.
El català d’Alguer cridà de bona hora l’atenció a dos notables filòlegs
italians: el Prof. Morosi i el Prof. Guarnerio, i en feren quiscún un estudi
gramatical ben interessant. EI Prof. Morosi el publicà dins Miscelanea de
Filologia e Linguistica... in memoria de Caix-Canello. —Firenze. 1886 —
baix del títol de L’Odierno dialetto catalano di Alghero in Sardegna. —El
Prof. Pere Eneas Guarnerio el [96] publicà l’any 1895 dalt Archivio
Glottologico Italiano, T. IX, baix del títol: Il dialetto catalano d’Alghero.
Un altre filòleg italià, el Prof. Tit Zanardelli, escorcollà també la nostra
llengua, ja fa anys, damunt la revista trimestral que publicava a
Brusselles els anys 1891-1893, Langues et Dialectes. L’escorcoll du per
títol Essai de Grammaire du Dialecte Labastidien (Ariège) comparé avec
l’ancien provençal et le catalan oriental. Es un estudi ben sustanciós i fet
amb tota conciencia, i el més extens de tots els tractats gramaticals
escrits fins llavò d’extrangers sobre el català.
Un altre en brollà de filòleg d’allà dessà els Pirineus, un dels caporals
del Romanisme, el Prof. Meyer-Lübke de Viena, que s’ès ocupat de la
nostra gramàtica dins diferents obres seues. L’any 1884 posà dalt
Zeitschrift für Romanische Philologie, T. VIII, p. 205-42, un article
Beiträge zur rom. Laut- und Formenlehre, a on dedica un paragraf an el
provençal i estudia la formació d’un grapat de mots catalans; l’any qui
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venguè, davant dalt la mateixa revista i baix del mateix títol (T. IX, p.
238-41, 260-1) estudià el perfet simple de la 1a i 2a conjugació del
provençal i del català; i dins el mateix volum (p. 143-6) i baix del títol de
Grammatisches: Zu den Auslautgesetzen tractà de la desinencia de
diferents mots catalans. Els anys 1890-1894 donà a la llum pública a
Leipzig la seua famosa Grammatik der romanischen Sprachen, que
començà ensems a sortir traduïda en francés de Mr. Eugeni Rabiet (París,
H. Welter), i dins ella tracta del català separadament del provençal, com
una de tantes llengues neollatines, si bé resulta en quant a català tan
deficient que En Fabra, com hem vist, va creure del cas fer-li una serie de
rectificacions dalt Revue Hispanique l’any 1907. Lluny de romandre aixut
amb aquesta obra tan considerable (quatre volums ben revenguts), donà
l’autor an el públic l’any 1901 una altra obra: Einführung in das Studium
der romanischen Sprachwissenschaft. —Heidelberg, 1901: —que alcançà
l’any 1909 una segona edició notablement aumentada, a on toca també
molts de punts de gramàtica catalana; com també en toca diferents dins
Die Aussprache des Altprovenzalischen und Mélanges Wilmot dalt la
revista Wörter und Sachen, 1910, p. 377-89. L’any 1911 començà la
publicació d’un Romanisches Etymologisches Wörterbuch que se fa ben
envant a esser sortit de tot. Casi totes aqueixes obres demostren que el
Prof. Meyer-Lübke no està tan ben enterat del català com hi estava En
Diez. Li deu molt més an En Diez que no an En Meyer-Lübke la nostra
gramàtica; pero així mateix li deu an En Meyer-Lübkè, i prou que li deu.
Suum cuique. [97]
La primera gramàtica catalana de caràcter didàctic que coneixem,
escrita d’un estranger, ès Abrégé de Grammaire Catalane. —Barcelone.
1902. —Un volum de 236 planes de 193 x 125 mm. N’ès autor En R.
Foulché-Delbosc, Professor de l’Escola d’Estudis Superiors de Comerç i de
l’Escola de Colbert a París. Ventassí el sumari: Prononciation; les articles;
le genre; le nombre; les adjectives; augmentatifs, diminutifs, péjoratives;
les noms de nombre; les pronoms; les temps des verbes; avoir et être;
les verbs réguliers; les verbs irréguliers; les adverbes; les prépositions;
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les conjonctions; Syntaxe. Es una obra feta amb molt d’esment i en
general molt exacta. L’estamparen a L’Avenç, a on són tan prim-cernuts
amb aquestes coses. Se veu que En Foulché-Delbosc ha tenguts molt
bons consellers per escriure la seua obra; s’hi veu a la llengua l’influencia
de l’Escola de l’Avenç. En Foulché-Delbosc amb lo seu Compendi de
Gramàtica Catalana ha fet una bona obra a la nostra llengua, facilitant
notablement son estudi an els extrangers.
Un altre filòleg alemany hi ha hagut que durant alguns anys se dedicà
ferm a les qüestions gramaticals i llingüístiques de la nostra llengua, el
prof.

Bernat

Schädel,

i

n’ha

publicats

tots

aqueis

estudis:

—a)

Untersuchungen zur Katalanischen Lautentwicklung: Abschnite. —Halle an
S. 1904; b) Mundartliches aus Mallorca. —Halle an S. Verlag von Rodolf
Haupt. 1905; —c) Die Katalanische Sprache in Vergangenheit und
Gegenwart: un article dalt Kölnische Zeitung, dies 1 i 3 de març de 1905;
—d) Un art poètique catalan du XVIe siècle (d’En Francesch d’Oleza),
extrait des Mélanges Chabaneau. —1906; —e) Zur Entwicklung des
finalen D: article dalt Festschrift

für Volmöller: Philologische und

Volkskundliche Arbeiten, K. Volmöller zum 16 Oktober 1909 dargeboten:
—Erlangen.

1908;

—f)

Ueber

die

Zukunft

der

Katalanischen

Sprachstudien: comunicació al Congrés Internacional de la Llengua
Catalana: Volum del Congrés (1908), p. 410-20, —g) La frontière entre le
gascon et le catalan: article dalt Romania, T. XXXVII (janer de 1908); —
h) Manual de Fonètica Catalana. —Cothën (Anhalt): Otto Schulze Verlag.
1908: Un volum de VIII-88 planes de 180 x 120 mm.; —i) Mallorca: un
article dalt Revue de Dialectologie Romane, 1909, p. 267-8; —Die
Katalanischen Pyrenäendialekte: estudi dalt la mateixa Revue, 1909, p.
15-98, 386-412: sols sortí una eruditíssima introducció històrica i
geogràfica dels parlars pirinencs i llavò un capítol sobre la a tònica en les
diferents posicions que pot tenir dins la paraula. Llàstima que l’autor no
haja seguida aquesta obra per la qual reuní tant de cabal llingüístic amb
una eixida que férem plegats pels Pirineus que durà quaranta dies, l’estiu
de l’any [98] 1906; —j) Zur Aussprache des Katalanischen: estudi dalt
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Neue Mitteilungen, 1910, p. 175-80; —k) Zur Sprache der Doctrina dels
Infants: article del Bulletin de Dialectologie Romane, T. III (1911), p.
101-10; —l) Katalanische Sprache: Geschichte und Ausbreitung des
Katalanischen: serie d’articles dalt Kritischer Jahresbericht über die
Fortschritte der romanischen Philologie del Prof. K. Volmöller —Dresden —
a on escorcolla tot el moviment llingüístic català desde l’any 1890 fins a
l’any 1910. —L’obra del Dr. Schädel més acabada i més important ès a
mon entendre el Manual de Fonètica Catalana, a on d’una manera clara i
precisa feu la descripció de tots els sons vocals i consonants de la nostra
llengua, classificant-los segons els orgues guturals, bucals i nasals a on se
produeixen i la manera com s’hi produeixen, si amb vibració de les cordes
vocals o sensa tal vibració, si amb explosió o fricció de la corrent d’aire
que pujant del lleu surt defora produïnt el sò. Aquest endardellament de
tots els sons vocals i consonants, espinzellant també mateix els orgues
productors de la paraula i llur funcionament, i tot clavetjat amb exemples
a forfollons, —no sé que ho hagués fet negú fora del Dr. Schädel; i això té
que agrair-li la filologia catalana, per més que s’hi nota qualque
deficiencia, lo qual no té res de particular perque es naturalíssim que,
com obra humana que ès, no acabi d’esser perfecta. De perfet no n’hi ha
més que un: Deu.
També dels Estats Units ens ne sortí un de filòleg que hi volgué dir la
seua sobre la gramàtica de la nostra llengua: Mr. Francis Le Jau Frost,
entusiasta del Bt. Ramon Llull i teòleg protestant, que vengué à Mallorca
per estudiar els còdics lulians que tenim i per sentir an el seu mateix agre
la llengua del gran poligraf. Se passà anys també estudiant a París i a
Munic. Vetaquí l’obra que va escriure després de tants d’estudis i eixides:
The

ART

DE

CONTEMPLACIÓ

of

Ramón

Llull.

Published

with

an

Introduction and Study of the language of the Author. Dissertation
submitted to the degree of Doctor of Philosophy. —Baltimore. John
Murphy Company. 1903. —No he lletgida l’obra estampada; pero l’autor
me’n lletgí bossins llarguíssims, i me feu molt bona impressió. La tractava
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de lo més bé la nostra gramàtica, gracies a Deu. Mr. Le Jau Frost mereix
l’agraïment dels amadors de la nostra Llengua.
Un altre en comparagué de filòlec alemany, ben jovenet i aixerit, el
Dr. Martí Niepage, nat l’any 1886, deixeble del Dr. Schadel, que li inspirà
l’entusiasme de la Llengua Catalana, i fou causa de que el deixeble
escullís per tema de la Dissertació del Doctorat, que va prendre a
l’Universidat de Halle an S. la [99] primería de l’any 1909, el català de
Mallorca dins els documents dels arxius mallorquins. Vetassí el títol: Lautund Formenlehre der mallorkinischen Urkundensprache. —Halle an S.
1909.

Es

un

tractat

gramatical

complet,

engarbullat

tot

damunt

documents mallorquins antics. Abrassa la doctrina dels sons (Lautlehre) i
la doctrina de les formes (Formenlehre): dins la primera part dedica cinc
capítols a les vocals, estudiant-hi totes les situacions que les tòniques i
àtones poren atènyer; i llavò consagra quatre capítols a les consonants
(consonants totes soles, seguides de j, fent gabella amb altres consonants
i altres fenòmens propis de les consonants). Dins la segona part tracta a)
de la declinació del sustantiu, adjectiu, nom dels nombres, pronoms,
articles; —b) de la conjugació (desinències verbals i tramudances
associatives del verb). –Es meravellós que un jovencell de vint i dos anys
puga fer un estudi tan fondo i tan endardellat d’una llengua extrangera i
tan enravisclada per un alemany com ès el català. Es una cosa grossa lo
que aiden an el talent natural la formació científica i l’aplicació acorada
que caracterisa els alemanys.
També en són sortits dos escriptors italians quiscún amb una
gramàtica catalana per la gent d’Itàlia; són el Prof. Todesco i un tal
Frisoni. El Prof. Venanci Todesco, nadiu del territori venecià, fonc
professor un parell d’anys a l’Institut de Segona Ensenyança d’Alguer, i
així va aprendre admirablement el català, i arribà a escriure una obreta lo
més apreciable baix del títol de Grammatica della lingua Catalana ad uso
degli Italiani. —Milano. 1911. —Un volum de 134 planes de 185 x 130
mm. L’obra com a gramàtica ès una cosa preciosa per la seua exactitud i
escrupolosidat. —L’altre escriptor italià que ens ha feta també una
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gramàtica catalana ès, com hem dit, un tal G. Frisoni, baix d’aqueix títol:
Grammatica, esercizi pratici e dizionario della lingua catalana con una
Introduzione sugli idiomi parlati nella penisola iberica, una Raccolta de
350 proverbi e la Chiave dei tempi per l’aprendimento autodittico. —
Milano, Hoepli, 1912. —Sembla que fluixetja una mica massa com a
gramàtica aqueixa obra.
Molts d’altres filòlegs extrangers poríem retreure que han fets estudis
sobre punts concrets del Català, i van amb llurs noms i armes dins la
Bibliografía Llingüística Catalana que prepar per anar a continuació
d’aquest Pròleg. Aquí només consignam els filòlegs extrangers que han
escrita sobre la llengua nostra qualque obra de conjunt, això ès, una
Fonètica, una Morfología, una Sintaxis. I de tots ells cap n’hi ha que haja
enfondit tant ni d’un bon troç com el Mestre Forteza en la gramàtica
catalana. [100]

XII

Fins a l’any 1908 tots els qui ens dedicàvem a la llingüística catalana
ens havíem d’enginyar i desteixinar nosaltres mateixos i fer els nostres
possibles tots sols per adquirir la formació científica que s’ès mester per
navegar polit dins el camp de la filología. El Dr. Schädel me sugerí l’idea
d’enviar joves catalans a formar-se llingüísticament a les Universidats
alemanyes segons el sistema científic que hi du la balla amb tanta de
gloria i profit per l’estudi acorat de les llengues. M’agradà l’idea una cosa
de no dir; la proposí an aquell home eminent per tants de vents i
conceptes, N’Enric Prat de la Riba, caporal del moviment catalanista no
revolucionari i President de la Diputació de Barcelona, el qual acullí
aquella idea amb entusiasme i logrà que la Diputació la se fés seua, i
acordà enviar tres joves a formar-se científicament a les Universidats
d’Alemanya per poder-se consagrar amb la deguda competencia a
l’enaltiment gramatical i lexicogràfic de la nostra llengua. Publicat amb
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temps un concurs convenient, se feu aquest la primería d’octubre de
1908, i sortiren aprovats per anar a fer aquell estudis En Manuel de
Montoliu, En Pere Barnils i N’Antoni Griera, que s’espitxaren a Alemanya
tot d’una i començaren a l’Universidat de Halle llurs estudis, segons el pla
que havía proposat i espinzellat punt per punt el Dr. Schädel i aprovat la
Diputació, que era de tres anys, tenint per professors el mateix Dr.
Schädel, el famós romanista Professor H. Suchier i altres. En Griera feu el
tercer any a Zuric per poder-se anostrar millor en lexicografía amb les
lliçons del Professor Lluis Gauchat, Director de l’Obra del Glossari de la
Suïssa Romana, i el Prof. Jud, a on prengué el Doctorat devers octubre de
1911, i d’allà passà a París per acabar-se de formar llingüísticament amb
les lliçons dels grans professors P. Rousselot i Mr. Gilliéron de fama
mundial. En Montoliu, acabats els tres anys a Halle, torna a Catalunya,
seguint sa tasca literaria i no deixant ja la llingüística. En Barnils, acabats
els tres anys a Halle, passà a París, amb lo meteix fi que En Griera, i reb,
com també aquest, les sapientíssimes lliçons del P. Rousselot i Mr.
Gilliéron i d’una partida més de professors romanistes de la Sorbona, i
torna a Halle i hi pren el grau de Doctor en Filosofía i Filologia dins el mes
de juny de 1912.
Aqueis tres joves son una bella esperança, més ben dit, una realidat
per l’Obra del Diccionari i de la Gramàtica que fa catorze anys iniciàrem, i
que amb tot i haver-hi feta tantísima de feina, encara està tan enrera,
perque ès una immensidat de coses tot [101] lo que cal fer per dur a
terme una tal Obra. Sí, aqueis tres jovensans están cridats a traballar-hi
de ferm i a consagrar-s’hi en còs i cordes. Estam segurs seguríssims de
que no’s perdrà per ells, i que, si no’ls capturen, si no els neguen els
remeis indispensables, i no porem creure que els ho neguin els qui los
tenen i poren donar-los-ho, ells prendràn el lloc que’ls pertoca dins la
tasca gloriosa de dur endavant i a bona fi l’Obra del Diccionari i de la
Gramàtica de la Llengua Catalana, començada tant seriament, tan
fonamentalment, tan gloriosament per part del Mestre Forteza.
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Vetassí l’esplet llingüístic que fins avui han donat aqueis tres
jovensans:
EN MANUEL DE MONTOLIU: Introducció a la filología romànica: dotze
lliçons donades a l’Ateneu Barceloní la tardor de 1911 i primavera de
1912 a compte dels Estudis Universitaris catalans. —La Geografía
Lingüística: dos articles dalt la revista barcelonina Estudio (T. I, p.21-34;
T. II, p. 76-98, —any 1913). —A propòsit de la «Llengua Catalana: Estudi
històric per En Moliné e Brasés: crítica dalt Estudis Universitaris Catalans,
T. VI (1912), p. 69-82. —Estudis Etimològics (Acens, Agé -ena, Aixelebrat
-da, Aixerit -da, Allens, Aloba, Alosa, Alt, Altreyar, Altrejar, Amarar,
Amoïnar, Amoïnat, Antuvi, Anxexins, Anyorament, Anyorança, Anyorar,
Apaibagar, Apat, Aquiçar, Aregall (Xaregall), Assolir, Atrotinar, Aviat,
Avir): publicat dalt Estudis Universitaris Catalans, T. VI, p. 282-95). —
Etimologies Catalanes (Colla, Gresca, Malver, Petó, Xai), dalt Butlletí de
Dialectologia Catalana, 1913 p. 37-47). —La paraula MONJOIA: petit
estudi lexicogràfic: dalt la revista barcelonina Catalunya, 1913, nombres
de 22 de febrer i 15 de març. —Les Trobes d’En Jaume Febrer: estudi
critic i llingüístic sobre l’autenticidat de tals Trobes, publicat dalt Revue
Hispanique de París, T. XXVII (1912), p 285-389.
MN. ANTONI GRIERA: Per la replega dels noms de lloc i de poble:
article dalt Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. T. XX (1912) p.
330-6. —Historia dels objectes i estudi de les paraules: article dalt Bolletí
del Diccionari, T. VI (1911), p. 185-92. —Sobre la reforma de l’ortografía
catalana. Ibid. T. VII (1912), p. 38-40. —Transcripció fonètica d’una
rondalla mallorquina: observacions. Ibid. p. 65-8. —Notes Filològiques:
observacions sobre el Dialecte de St. Hilari Sacalm. Ibid. p. 144-6. —La
nostra Parla i l’Escola. Ibid. p. 65-8. —Notes sobre el Parlar d’Eiviça i
Formentera: article dalt Butlletí de Dialectologia Catalana, 1913, p. 26-36.
La

frontera

dialectal

catalana-aragonesa:

estudi

dels

dialectes

de

Ribagorsa i endrets veïns: Dissertació presentada a la Facultat de [102]
Filología Romànica de l’Universidat de Zuric l’any 1911, per conseguir el
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Doctorat en tal ciencia i que valgué a l’autor tal grau acadèmic amb la
nota de magna cum laude, que ès la més alta que solen donar.
EN PERE BARNILS: Sobre fonètica catalana: article dalt Bolletí del
Diccionari, T. VI (1911), p. 261-8, 277-81, 293-7. —Notes Filològiques:
observacions sobre la fonètica de St. Hilari Sacalm. Ibid. T. VII, (1912),
p. 141-3. —El Dialecte lleidetà. Ibid. p. 384-6. —Zur Kenntnis einer
mallorquinischer Kolonie in Valencia: dalt Zeitschrift de Gröber, any 1912,
p. 601-7. —Études de prononciations catalanes à l’aide du palais artificiel:
dalt Revue de Phonétique de Paris, T. II (1912), p. 50-68; T. III, p. 26878. —Die Mundart von Alacant. Beitrag zur Kenntnis des Valencianischen:
Memoria Doctoral presentada a l’Alta Facultat de Filosofía i Lletres de
l’Universidat de Halle an S. (Alemanya). —1913. Palau de la Diputació.
Barcelona. Un volum de 120 planes de 248 x 165 mm. —Per la lectura
dels textos catalans antics: article dalt la revista barcelonina Catalunya,
1913, nombre de 12 d’abril. —La Fonética: article dalt la revista
barcelonina Estudio, T. I, (1913), p. 373-80. —El parlar «apitxat»: article
dalt Butlletí de Dialectologia Catalana, 1913, p. 18-25. —Notes sobre
l’aranès. Ibid. p. 48-56.

XIII

Més amunt he dit que foc [sic] una desgracia grossa que el Mestre
Forteza no deixàs composta la Sintaxis a fi de que fos completa la seua
obra monumental. Sí, ho fonc una desgracia que ell no pogués deixar
endardellades i formulades les lleis d’aqueixa part caporal de la gramàtica
catalana, allà on ell, no’s pot negar, té la gloria d’esser estat el primer de
tots els gramàtics catalans que aglapí i mostrà per primera volta una serie
de lleis sintàctiques de la llengua catalana que constitueixen els trets
característics de la nostra sintaxis i que la diferencíen a l’uf de la sintaxis
castellana; i, si bé l’arramben a la francesa i a l’italiana, de les quals es
parenta més propinca que de la castellana, no la hi arramben tampoc tant
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que la confonguen amb cap d’aquelles. Aquestes lleis son: a) l’us de
l’auxiliar esser per fer els temps composts de la veu activa dels verbs
reflexius i de certs verbs intransitius que expressen moviment local o cert
estat d’immanencia; b) la concordança del participi amb el terme d’acció,
tant si aquest va davant aquell com si li va darrera; c) l’omisió de la
preposició a pel terme d’acció en acusatiu de les oracions d’activa; d) la
raresa casi absoluta de la veu passiva dins la llengua [103] viva i dins els
escriptors catalans anteriors an el sigle XVI, es a dir, durant l’edat d’or de
la nostra Llengua. Per poc que vos hi fixeu en aquestes lleis, veureu tot
d’una llur extraordinaria trascendencia, per que tenen lloc (si no ès una,
ès l’altra) dins la major part de les oracions o frases que vos surten de la
boca; i precisament per això ès que constitueixen gran part de la fesomía
de la Llengua; i, per lo mateix, si no les observau, la feis malbé, la
desposseiu de sos trets més característics, li llevau la fesomía, que ès
l’atentat més gros que’s pot cometre contra una llengua.
Sí, el Mestre Forteza aglapí dins la llengua vivent i dins la llengua
escrita anterior an el sigle XVI totes aqueixes lleis, i començà a observarles ell i a recomanar-les a sos amics i deixebles. Me cap a mi l’honor
d’esser estat un d’ells, tal volta el més caparrut i fort de morro en
mantenir i defensar a tota ultrança tan sagrat depòsit, tan sabies i fondes
lliçons. Ell no arribà a formular tals lleis per escrit més que la de l’auxiliar
esser, aprofitant l’avinentesa de donar dins la Morfología la conjugació
d’haver i esser com auxiliars dels altres verbs. La formulació de les altres
lleis la guardava per la Sintaxis, que la mort l’aturà d’escriure per la
nostra desgracia.
Per això me tocà a mi proclamar aquelles lleis, i ho consider una
honra grossa per mi haver-ho fet l’any 1903 amb la meua obra Qüestions
de llengua y literatura catalana contra el catedràtic de l’Universidat
Central i Acadèmic de la Llengua, Dr. Menéndez Pidal (BOLLETÍ, T. I, p.
468-511), i vaig repetir la proclamació i la defensa an el Congrés
Internacional de la Llengua Catalana l’any 1906 (Volum del Congrés, p.
124-8; 359-91), batallant an el meu costat en tan gloriosa gesta mos
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amics benvolguts Mn. Miquel Costa i Llobera (ibid. p. 119-22), que hi diu
tan de prim en qüestions de llengua com en la poesía de la qual ès un
dels nostres prínceps, i En Bernat Obrador i Billon (ibid. p. 130-5, 1 38),
aucell de primera volada en qüestions gramaticals, per les quals té dots
superiors, i llàstima que altres bulls li hagen fet oblidar tals estudis, a on
tan amunt se sería pogut fer.
Quant llancí la primera crida d’aquestes lleis sintàctiques vaig
conseguir causar impressió entre els joves escriptors catalans, molts dels
quals les acceptaren tot d’una, pero després varen afluixar perque la
corrent castellanista, tan poderosa fins entre els escriptors catalanistes,
les se tornà a fer seus. Sols alguns hi han continuat feels ordinariament,
Un d’ells ès mon amic i company benvolgut l’excels poeta En Josep
Carner.
Si feu la meua crida alguna impressió entre el jovent [104]
catalanista, no’n feu casi gens entre l’element granat i gens entre els
vells, perque ja teníen call posat en l’us escandalós i depriment de la
sintaxis castellana, i era per demés el sermonar-los.
Si els qui sortiren a combatre aquelles lleis (a dir ver, mai poría
esperar que ho fessen els qui ho feren), se fossen posats an el meu costat
a sostenir-les o al menys haguessen callat deixant-me a mi el camp lliure
per barallar per elles, rodetjat dels companys que desiara compareixíen a
fer-me costar, jo estic segur que seria arribat a fer-me meus molts de
joves escriptors catalanistes, que eren el qui mès me convenía guanyar;
qui hi hauría guanyat sobiranament sería estada la puresa, dignidat,
galanía i esplendor de la nostra llengua estimadíssima.
I ¿quines raons s’aduïren contra tals lleis? Unes raons que no
conclovíen, que fluixetjaven massa, pero les úniques que’s poríen treure a
rollo. ¿Que les llengues neollatines presenten totes una tendencia a
arreconar l’auxiliar esser pels temps composts de la veu activa, i a
establir just un auxiliar, haver? ¿Que presenten també la tendencia a fer
invariable el participi en sa desinencia masculina aglutinant-lo a l’auxiliar,
tant si el terme d’acció ès masculí com si ès femení, tant si ès singular
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com plural? ¿Que diferents llengues neollatines i certs dialectes italians
claven la preposició a a l’acusatiu terme d’acció en les oracions d’activa?
Tot això ès ver; pero ¿ès cap raó per nosaltres abandonar aquelles
característiques de la nostra sintaxis? Crec que no, sino tot lo contrari.
¿Tal volta aqueixes tendencies no’s senten dins el francès i dins l’italià
tant o mes que dins el català? Així ho confessen els gramàtics d’aqueixes
dues grans llengues; pero no obstant ells i llurs escriptors sensa cap
excepció mantenen aquelles lleis implacablement, a tota ultrança; i el qui
vol parlar bé i escriure bé aquelles llengues, té que haver d’observar
aquelles lleis, que no son ben bé les mateixes que dins el català, sino ben
consemblants. No els entra an els gramàtics i escriptors francesos i
italians això d’aquelles tendencies contra tals lleis, i per aqueix motiu les
peguen betcollada i les torcen el coll en guaitar gens en-lloc. I succeeix lo
que’m succeí a mi a Bolonya entany que, parlant amb mos bons amics
filòlegs el Prof. Zanardelli i el Prof. Lovarini, m’escapà un HO stato, i tot
d’una me saltaren damunt amb un SONO stato com un pinyol de cirera de
brunent, i jo els ho vaig agraïr amb tot lo meu cor.
Si aqueixes lleis ja fossen mortes dins la llengua vivent, jo, i amb tot
el greu de la meua ànima d’enamorat, seny a perdre, de la nostra
Llengua, acalaría el cap i allargaría el coll a passar [105] per tal perdua;
pero com no ès ver que sien mortes, sino que són ben vives dins les
Balears, dins la Catalunya francesa i dins gran part de l’Espanyola, pero
no amb la força que duen dins Mallorca, ¿com ès possible donar-les per
mortes ni pretenir que les hàgem d’esborrar de la nostra gramàtica,
deixant-la en la part sintàctica casi sensa fesomía? No, per aquí no hi
porem passar mai els escriptors mallorquins, ancque el cel se bes amb la
terra. Consider que ès un mal-terç massa gros que fan a la nostra
Llengua tots aquells que consenten a deixar-la despullada i desposseïda
per a sempre de tots aqueis atributs sintàctics, que son els trets capitals
de la seua sobirana fesomía, que la diferencíen tan radicalment, tan
fondament del castellà i que la mantenen ensems noblement distinta del
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francès i de l’italià, constituïnt les notes més vives del seu demble i
encarnadura. Ho repetesc: si aqueis atributs, si aqueixes lleis sintàctiques
fossen ja coses mortes, fulles seques i caigudes de l’abre gloriós de la
nostra Llengua, no hi hauría altre nivell ni altre remei que resignar-nos a
tan grossa, a tan immensa perdua; pero no ès ver que sien fulles seques
ni caigudes ni coses mortes, sino que, gracies a Deu, encara son ben
vives i ben verdes, polents i esponeroses a una bella partida de cimals
d’aquell arbre gloriosíssim. Doncs lluny de caldre aixarmar ni esmotxar
aquells cimals deixant-los com un jonc de fulles, lo que cal ès amb lo
conreu literari empeltar i reviscolar aquella verdor, toria i esponera a tots
els altres cimals que un temps les posseíen tan esplèndidament, tan
gloriosament. Sí, per mi ès evident de tota evidencia que, si els escriptors
de l’actual reneixement català volíen, dins pocs anys romandríen
restablertes i vigents dins tot els territoris de la nostra Llengua aquelles
lleis sintàctiques, poc sà poc llà, així com hi dominaven i hi reinaven fins
an el sigle XVI. N’estic convençudíssim de que, si tots els escriptors
catalans se posaven a observar aqueixes lleis, així com les havíen
observades ordinariament els nostres escriptors fins que’s deixaren
invadir de la indigna i empestadora influencia castellana, la gent qui
lletgeix els llibres i periòdics catalans, tantíssims com se’n publiquen,
insensiblement s’hi avesaríen i s’hi subjectaríen en llurs escrits i
converses, i sería aviat un fet la restauració completa i absoluta de la
Llengua Catalana.
Sí, per això serveix i ha de servir la literatura, per capturar i
redressar les desviacions i moviments esgarriats de la llengua parlada,
víctima

devegades

d’influencies

externes

que

la

malmeten,

la

desgavellen, la treuen de pollaguera, l’embordoneixen.
Sí, imitem envers d’això la conducta dels gramàtics i literats [106]
francesos i italians, que amb tot i experimentar també llurs llengues
aquelles tendencies esveïdores d’aqueixes lleis sintàctiques, se’n son
defensats sempre, i mai per mai los han donat corter, sempre els han
combatudes a foc i a sanc, les s’han tretes de damunt, no les han
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deixades passar mai per llur duana, considerant-les com un frau
inadmissible. Això ès lo que ens pertoca a nosaltres escriptors catalans,
no admetre tals tendencies, llançar-les d’entorn nostre, aufegar-les,
esveïr-les de rel per tot arreu.
Si no ho feim així ¿com ens porem dir en tota veritat restauradors de
la nostra Llengua? No regoneix tothom la necesidat de fixar la llengua
literaria, d’establir-la per tot arreu a fi de constituir tot una literatura com
la tenen les altres llengues neollatines? Doncs ¿quina ha d’esser aquesta
llengua literaria, per que tots, catalans continentals de llevant i de
ponent, valencians i balears la poguem acceptar sensa abdicacions ni
minves depriments? ¿quina ha d’esser si no ès la mateixa llengua que els
nostres grans escriptors dels sigles XIV i XV ens deixaren repastada,
recolada, embellida i repolida i tot una dins les obres literaries que
s’escrivíen per tots els territoris de nissaga catalana? ¿Volem tenir una
llengua literaria? Doncs ha d’esser aqueixa que’ns deixà l’edat d’or de les
nostres

Lletres;

ha

d’esser

aqueixa

mateixa

salves

lleugeríssimes

tramudances que tres sigles d’incultura literaria hi han determinades i que
no afecten tampoc a la sustancia, an el bessó, an el demble, a
l’encarnadura, a la fesomía de la llengua. Consider illusori tot altre camí
per arribar, per assolir l’ideal de la nostra Llengua literaria, única dins tot
lo nostre domini llingüístic (Catalunya, Balears, València). Et nunc, reges
(tots els qui retgiu o influiu poderosament damunt el moviment literari
català), intelligite et erudimini...

XIV

Ja ès hora d’acabar aqueix Pròleg, que s’ès allargat molt més que jo
no creia pels molts de punts i questions que he hagudes de tocar, donat
el caràcter de l’obra del Mestre Forteza i l’estat social i polític
especialíssim de la Llengua Catalana i per lo tant dels estudis gramaticals
i llingüístics de la mateixa. Tantes de planes m’he cregut an el cas
d’escriure per posar de relleu i de manifest, com vaig prometre, el valor
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real i positiu de l’obra llingüística del Mestre Forteza, de la seua Gramática
Catalana, que després de tants d’anys de mort ell a la fi surt a llum. Amb
tot quant n’he dit, ¿he volgut mai suposar que l’obra del Mestre Forteza
ès perfecta i completa de tots els vents i per [107] tots els caires
immillorable? Res d’això; l’obra del Mestre Forteza, com obra humana que
ès, no deixa de tenir les seues deficiencies, i una d’elles ès que en
materia de variedats dialectals només n’estudia algunes de Catalunya
continental i del reine de València, les que pogué aglapir a travers dels
escriptors moderns d’aquelles regions, que en reflecteixen ben poques i
també amb les curtes estades que feu a les ciutats de Barcelona i
València, que son uns endrets no gaire bons per escorcollar tals variedats.
Les de Mallorca sí que les endardella garrit, naturalment. Si ell hagués
pogut fer lo mateix amb les de fora-Mallorca, tantes com n’hi ha dins les
regions catalanes i valencianes que els escriptors de per allà desconeixen
o no s’hi fixen, i per lo mateix hi ha que anar-les a assolir trescant
aquelles regions de vila en vila, de llogaret en llogaret, —l’escorcoll i
desllatigament de totes aqueixes variedats dialectals hauría servit
admirablement per presentar amb tota la seua integridat el panorama
grandiós de la formació i desplegament de la llengua brollant del llatí,
essent-ne una broixa, una pura evolució, una nova fase, una nova
modalitat. Ja’s sab que totes aquelles variedats dialectals serveixen
meravellosament per demostrar tot això perque son totes ben filles del
llatí, conseqüències i resultat de l’evolució i desplegament del llatí. Però
¿qui en temps del Mestre Forteza havía estudiades aquelles variedats
dialectals del català en llur conjunt i complexidat? ¿Qui havía recorregut
tot el territori de la llengua catalana per guipar-hi, per aglapir-hi totes
aquelles variedats? Negú, absolutament negú. I no ho havía fet el Mestre
Forteza, no perque n’hi mancassen ganes, no perque no vés ni sentís la
necessidat de fer-ho, sino per falta de remeis materials de fer-ho. I en
descàrrec d’ell hi ha que dir que encara no ha fet tal estudi cap dels
autors de gramàtica catalana que tenim; no, cap d’aqueis autors ha
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recorreguts encara tots els territoris de llengua catalana per estudiar-hi
d’aprop i dins llurs agres totes aquelles variedats dialectals.
Pero si el Mestre Fortesa no arribà a fer tal escorcoll, feu, com hem
vist més amunt, lo que no ha fet cap altre gramàtic català, l’estudi
fonamental de lleis fòniques i morfològiques que retgeixen la formació i la
constitució de la nostra Llengua i de totes les seues variedats dialectals,
de tal manera que ara se pot bellament integrar la seua obra, illustrantla amb l’escorcoll i exposició de aqueixes bones de variedats, que totes
venen a confirmar la doctrina que formula el Mestre Forteza dins la seua
obra.
I ara deix la ploma de prologuista, sometent an el judici de [108]
mos companys de causa, els amadors de la nostra Llengua, tot quant dic
dins aqueix Pròleg, pensat i escrit sens dupte amb poc tranc, pero ab tota
la bona voluntat del mon i amb el desig més encès d’encertar, i esperant
que tothom, llingüistes i no llingüistes, faran justicia an el Mestre Forteza
apreciant la seua obra així com cal.

ANTONI M.ª ALCOVER, pre.
Ciutat de Mallorca, 9 de juny de 1914.

La Mancomunidat Catalana (108-110)
Després de tants d’anys de parlar-se’n i de tant com se son
desturmellats i desteixinats els catalans per assolir-la, mal grat els
milanta entrebancs i guitzeries de la gent de Madrid per esborrossonarho; conseguit una volta el Reial Decret de 18 de desembre d’entany
autorisant tal Mancomunidat de les Diputacions i Ajuntaments de
Catalunya, pogueren les Diputacions catalanes posar fil a l’agulla per
parlar-ne de prop de com s’ho havíen d’engirgolar per mancomunar-se i
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refer l’antiga Catalunya, la seua Personalidat Nacional. Per això les quatre
Diputacions anomenaren llurs Delegats per que se vessen i planetjassen
tot el pla definitiu i els Estatuts que havíen de retgir i regular la vida i
funcionament de la Mancomunidat. Aqueis Delegats se veren, s’aplegaren
i ho discutiren i esplugaren per tots els caires i per tots els vents per que
no romangués res a l’aire, sino tot ben citat i posat; i formularen els
Estatuts i els varen acordar definitivament, i els enviaren a Madrid, i el
Rei a proposta del Govern los firmà a la fi, i tot d’una, dia 6 d’abril, el
Dilluns Sant, dia senyalat i memorable per a sempre dins l’historia de
Catalunya, s’aplegà a Barcelona l’Assamblea Constituient a les onze del
matí an el Palau de la Generalidat, com deien altre temps i ara ja ho
porem tornar dir. Tots els Diputats provincials anaven enllestits i
encitronats de levita: el Governador Civil de Barcelona, Sr. Andrade, en
nom del Rei i del Govern declara uberta la Sessió i constituïda la
Mancomunidat de les quatre Diputacions catalanes, i tira sobre això un
discurs molt expressiu i a ferir, que agrada ferm a la catalana gent. Els
Presidents de les Diputacions i altres Diputats en representació de les
diferents forces polítiques que integren aqueixes corporacions provincials,
li contesten plens de goig i de gaubança i amb coral eloqüencia; passen
tot d’una els assambleïstes a elegir el President i el Consell Permanent
que ha de retgir i fer anar endavant la Mancomunidat, i resulten elegits:
President, casi per unanimidat, l’Exm. Sr. N’Enric Prat de la Riba; i
Consellers Permanents els Diputats N’Agustí Riera, President de la
Diputació de Girona, En Josep M. Espanya, President de la Diputació [109]
de Lleida, En Lluís Argemí de Barcelona, En Francesc Bartrina de
Barcelona, N’Anselm Guasch de Tarragona, En Josep Mestres, President
de la Diputació de Tarragona, N’Alfred Perenya de Lleida i En Martí Inglès
de Girona.
Els elegits a l’acte prengueren possessori de llur honrosíssim i
altíssim càrrec i començà la vida i el funcionaments de la Mancomunidat
amb immensa satisfacció, amb inefable gaubança de tots els bons
catalans. La constitució de la Mancomunidat Catalana es un fet molt
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trascendental per la vida de Catalunya en tots els ordes i conceptes i
d’espiritualidat, cultura, civilisació i progrés intellectual, moral i material.
Lo que hi ha, que ès una obra grossíssima que suposa una feinada
immensa i que demana tot el suc de cervell i tot el seny i tot el zel,
entusiasme i bona voluntat de tots els catalans per que la Mancomunidat
resulti lo que tots hem somiat, lo que tots desitjam, lo que tots volem que
sia.
EL BOLLETÍ DEL DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA en nom
dels centenars i centenars de suscriptors i collaboradors de la nostra
Obra Nacional i en nom propi dona i envía l’enhorabona més coral i
entusiasta an el primer President i primer Consell Permanent de la
Mancomunidat Catalana, i demana a la Mare de Deu de Montserrat,
Patrona i Reina Coronada de Catalunya, que alcansi i a Deu que
concedesca a dit President i a dit Consell Permanent totes aquelles gracies
i dons d’acert i bon govern per poder fer navegar sensa cap de-nou ni
soscaire, gloriosíssimament, la gran nau de la Mancomunidat sensa
perdre mai de vista la tramuntana, sempre amb bona búxola, sensa ferir
mai seques ni esculls, sempre via dreta cap a lo que ès bé públic, cultura,
progrés, civilisació, avenç, benestar, gloria. Amèn que la Mare de Deu de
Montserrat alcans i Deu Nostre Senyor concedesca an el President i
Consell Permanent de la Mancomunidat Catalana totes aqueixes gracies i
dons d’acert i bon govern.
Sia també la nostra enhorabona més coral a tots els Diputats de les
Diputacions catalanes que amb llurs vots han feta possible la Constitució
de la Mancomunidat, ja que, si ells no arriben a votar-la, no se sería
poguda constituïr.
Sia la nostra enhorabona més coral a tots els catalans i no-catalans
que han fet costat an aquesta gran idea de la Mancomunidat i han
contribuït eficaçment a dur-la a bon terme, i aqueis son en primer lloc Sa
Majestat N’Alfons XIII, Rei d’Espanya, i el seu Govern i especialment els
Exms. Srs. N’Eduard Dato, President del Consell de Ministres i En Sánchez
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Guerra, Ministre de la Governació, que fou el que refrendà amb sa firma
el Reial Decret de 18 de desembre.
I sia finalment la nostra enhorabona a tots els catalans i especialment
a tots els amadors de la nostra Llengua estimadíssima. Sí, n’esperam
moltíssim de bè i de profit de la Constitució de la Mancomunidat Catalana
per l’Obra del Diccionari i de la Gramàtica que duim entre mans tants
d’anys ha, i per tot lo que suposi i signifiqui restauració, enaltiment,
exaltació i glorificació de la nostra Llengua i de les nostres Lletres. Ben
clar ho donà a entendre el Sr. President de la [110] Mancomunidat N’Enric
Prat de la Riba en son eloqüentíssim discurs de possessori de tal
Presidencia: «Volem donar, digué, a la nostra Llengua la plenitut d’imperi
sobre tota la vida nostra, ja que no ha pogut aconseguir l’expansió
territorial gloriosa d’altres llengues germanes, donar-li en intensidat lo
que sempre més, en extensió, ha de mancar-li».
¡Amèn que tot això de la Mancomunidat Catalana vaja tan en popa i
tan endavant com desitjam i demanam a Deu i a la Mare de Deu tots el
fills de la Patria!
______________

En Mistral es mort (110-112)
Sí, ja ho sabeu la gran perdua que ha experimentada la llengua d’oc
la derrería del mes de març d’enguany, dia 25, festa de l’Encarnació del
Fill de Deu dins les entranyes de María Verge. S’hi morí En Frederic
Mistral, a la seua casa pairal de Maiano, an els vuitanta quatre anys
d’edat, confortat amb los Sants Sagraments, així com sempre havía
viscut, com un bon patriota i un feel cristià. Ja sabeu tots qui era En
Mistral, el poeta més gros que hagen tengut mai tots els diferents
territoris de la llengua d’oc, de la Loira fins a Múrcia, de l’Atlàntic fins als
Alps, un dels poetes més grossos dels temps moderns i de tot lo mon. Sí,
ès una perdua massa grossa aqueixa mort, no sols per la honorabilíssima
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familia del difunt, sino per tota la Provença, per tots els territoris de
Llengua d’oc, per tota l’Europa literaria, per tot lo mon civilisat. ¡Que Deu
haja acullida la seua ànima dins l’eterna Gloria i li haja uberts els ulls a la
Visiò Beatífica! ¡Que lluesca per ell la llum perpetua de la Vida Perdurable
mentres Deu sia Deu! Amèn!
¡Amb

Deu

siau

eternament,

o

Mestre

incomparable,

amic

estimadíssim, brant de la Poesía suprema, llumenar excels de l’Art de
Deu! ¡Al cel ens vegem! Amèn!
Per cloure aquest modest, pero ben coral homenatge a la dolcíssima i
gloriosíssima

memoria d’En Frederic Mistral, vetaquí en poques i

pinzellades els fets culminants de la seua vida i els poemes i llibres que
ens deixa i que son els seus fills, com ens digué ell mateix quant el
visitàrem per primera vegada dia 18 de juny de 1912.
Va néixer dia 8 de setembre de 1830 a Maiano, Departament de
Boques del Rose, del segón matrimoni de son pare, que era un propietari
rural, noble i d’antic llinatge. An els deu anys el posaren a les escoles i
més tart el passaren a un Pensionat d’Avinyó per que fés la segona
Ensenyansa. Allà conegué el poeta En Josep Roumanilho de St. Remy que
ja feia cançons en provençal, i que encaminà en tal sentit aquell tendre
minyó i ja li publicà ses primeres poesíes dalt un periòdic de Marsella Lou
Boni-abaisson, poesíes que cridaren ferm l’atenció per lo correctes i netes
de llenguatge; a-les-hores tenía dotze anys. Publica En Roumanilho el seu
poema Margarideto, En Mistralet s’hi entusiasma i en fa un ell de quatre
cants baix del títol Li Meissoun. Era l’any 1848; [111] el minyó tenía
devuit anys. D’aquest poema conservà unes quantes d’estrofes més
envant dins Mireio i Lis Isclo d’or.
Son pare va veure aviat que el seu fill no havía d’esser just un
conrador com ell, sino que estava cridat per coses més altes; per això
l’envià a Aix, l’antiga capital de Provença, a estudiar Lleis, a on trobà un
altre company i confrare de lletres i poesíes N’Anselm Mathieu. Tres anys
se passa a Aix estudía qui estudía, i en treu en net que Deu el crida a
restaurar i glorificar la llengua del seu país, el provençal, una branca de
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l’antiga llengua d’oc, com ho és el català. Amb això En Roumanilho
comença a posar poesíes de diferents amics provençals damunt el folletí
de periòdic d’Avinyó La Commune. Ja ho crec que n’hi posa un bell raig
d’En Mistral. L’eminent literat Taillander les aluia i escriu an En
Roumanilho fent-n’hi unes alabançes grosses i declara En Mistral «digne
hereu dels Mestres Trobadors del sigle XII». En Roumanilho i En Mistral
l’any 1852 publiquen el primer aplec de poetes de llengua d’oc baix del
títol de Li Prouvençalo, i això motivà aquell any mateix un Congrés de
poetes de Provença a Arles, i se’n hi aplegaren trenta, i aviat En
Roumanilho amb l’ajuda d’En Mistral publica un manifest, proposant una
ortografía per les poesíes provençals. L’any qui vengué davant fan aquells
poetes un altre congrès a Aix a impugnes d’En J. B. Cant, i publiquen un
nou aplec de poesíes Lou Roumavági des Troubaïres. Així s’anomenaven
a-les-hores els poetes provençals: trovaires; pero En Mistral les trobà un
altre nom: felibres, que tots acceptaren dia 21 de maig de 1854, aplegats
an el Castell de Font-Sagunya. Eren En Jusep Roumanilho (1818-91), En
Pau Giera (1816-61), i En Juan Brunet (1822-94), N’Anfós Tavan, nat
l’any 1833, N’Anselm Mathieu (1828-95), En Teodor Aubanel (1829-86) i
En Mistral, que ha vists morir tots els altres. Aqueis set foren els
fundadors dels Felibrige, el cenacle de la poesía i reneixement provençal.
Una de les coses que acordaren fou publicar L’Armaná (almanac)
prouvençau per lou bel an de Dieu 1855, com a medi escaient de
escampar per tot arreu la bona nova del reneixement de la llengua i
remoure de sol a rel l’opinió pública dins tots els territoris de llengua d’oc,
tot el mig-dia de França, de devers Orleans en avall. En Mistral fou el
director de tal Armaná, que seguí publicant-se desde llavò cada any cada
any, dirigint-lo En Mistral quaranta anys, com qui no diu res. Sortits de
Font-Sagunya aquells set vidents, tots se desteixinaven per la santa
causa de la llengua i de la Patria. En Mistral duia dins l’ànima un gran
poema que fos la glorificació de Provença, i aquest poema fou Mireio,
que’l publicà l’any 1859; i com En Lamartine el rebé i l’hagué lletgit amb
un vespre, agafa la ploma i posa un article dalt un dels primers periòdics
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de París, i califica En Mistral de Homer del sigle XIX. Aqueix poema salvà
la vida de la llengua provençal per tot el temps que el mon serà mon.
Tres anys més envant, l’any 1861, escriu la seua oda ardida I troubaire
Catalan a on esclatà l’afecte ardent, l’entusiasme encès d’En Mistral per
Catalunya i per la Llengua Catalana. L’any 1862 visità Barcelona per
estrènyer més i més els vincles de germanor i d’amistança amb los
catalans; l’any 1867 dona a la llum pública un altre [112] poema,
Calendau, que fa també molt de renou dins el mon literari. L’any 1868 vé
an els Jocs Florals de Barcelona, a on coneix Mn. Jacinto Verdaguer,
seminarista encara, i prediu lo molt amunt que se faría dins el cel de la
poesía. Més envant aplega dins Lis Isclo d’or un bell esplet de poesíes
seues, meravelloses, estupendes. L’any 1876 reunits els Felibres a
Avinyó, el proclamen Mestre i Caporal de tot el moviment literari i
patriòtic del mig-dia de França; l’any 1878 els Felibres coronen la seua
senyora a Montpeller Reina del Felibrige. L’any 1878 publica Lou Tresor
dòu Felibrige, això es, el Diccionari de la llengua d’oc moderna amb totes
les variedats dialectals que presenta tot el mig-dia de França. L’any 1883
dona a la llum pública un novell poema, Nerto. L’any 1884 se’n va a París
i l’Academia Francesa el corona com a poeta amb una solemnidat mai
vista. No parava de compondre poesíes i articles de propaganda damunt
els periòdics provençals, especialment damunt L’Aioli d’Avinyó, fins que
publica un altre poema l’any 1897, Lou Rose (el riu Roine), el més
genuïnament èpic de tots els seus poemes. L’any 1910 ens va sorprendre
publicant una traducció deliciosíssima del primer llibre de la Sagrada
Biblia, el Gènesis. Lo mos envià, i li vàrem escriure excitant-lo a seguir
aquella obra començada, traduïr els altres Llibres Sagrats, i ens contesta:
Vos sou oblidat que tenc vuitanta anysl Tenia raó que li vessava per
damunt les espalles.
Amb tot el feix ferest d’anys que duia dalt les costelles, no cregueu
que afluixàs gens mai ni deixàs en banda la seua creuada immortal,
donant coratge i empenyement de tots vents els seus compatriotes cap a
l’enaltiment i restauració de llur llengua i de llur Patria. Ell n’era el
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patriarca i l’oracle; i a Maiano acudía tothom a prendre alè i a rebre
coratge i orientacions per dur una campanya tan gloriosa i santa. El
derrer llibre que publicà fonc Lis Oulivado l’any 1912; li donà aqueix nom
d’Esplet d’olives perque aqueix esplet ès el derrer de l’any i ell ja veia
massa clar que aquell llibre també seria el derrer que ell publicaria, i va
endevinar.
Després d’aquell llibre ja no va escriure pus més que contestacions a
les cartes sens nombre que de tot lo mon li enviaven amb llibres o articles
de periòdic, i això li duia una feinada aclucadora, segons ell ens confessà
la darrera vegada que el vérem, dia 28 de juliol d’entany.
En Mistral ès mort. ¿Seguiràn els provençals la seua obra de
restauració i d’enaltiment de la Llengua i de la Patria? Això són els nostres
duptes, això ès l’ansia de tots els qui coneixem una mica l’estat d’ànima
dels pobles del mig-dia de França. ¡Deu fassa que no endevinem! Amèn!
______________

En sufragi de l’Anima d’En Mistral (112-113)
Dia 2 d’abril els amics i devots d’En Mistral de la Ciutat de Mallorca
ens aplegàrem dins l’esglesia de Sant Francesc d’Assís, i vàrem celebrar
amb una gran devoció una missa a l’altar del [113] Bt. Ramon Llull en
sufragi del més grans del poetes de la llengua d’oc, i després firmàrem i
enviàrem el següent missatge de condol a la gloriosa viuda, que Deu
guart. El missatge deia així:
«Senyora! Tot acabant la missa que el primer que firma ha dita i els
altres firmants han oïda a l’altar del sepulcre del Bt. Ramon Llull dins
l’esglesia de Sant Francesc d’aquesta Ciutat, antiga capital del Reine de
Mallorca, en sufragi del vostre excels Marit, el més extraordinari dels
poetes que la llengua d’oc haja tenguts mai en tots els seus territoris, en
tots el sigles que conta d’existencia, un dels grans poetes que ha tenguts
l’humanidat des que el mon es mon; —plena la nostra ànima d’angunia i
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d’amargor per la mort que tan cruelment vos acongoixa i vos té feta una
mar de dolor, —ens consideram an el cas perentori, com admiradors del
mort, de cumplir el dever per nosaltres sacratíssim d’enviar-vos el nostra
condol mes coral, Sí, acongoixadíssima senyora, ¡que el Bon Jesús haja
trobat el vostre Marit, l’incomparable, l’inefable Mistral, en estament de
gracia! i si encara estigués entretengut a les penes del Purgatori, ¡que el
Bon Jesús el trega i l’admeta a l’etern descans de la Santa Gloria! i ¡doni a
vos, senyora, i a tota la demés familia vostra molts d’anys de vida per
pregar per ell i el conort i conformança que tant i tant necessitau per
suportar un cop tan formidable com ès estada aqueixa mort, que ploren
amb vos tots els amadors de la llengua d’oc, tot el Mig-dia de França, tot
Catalunya, tot lo mon de la Ciencia i de les Lletres. ¡O l’inefable Mistral!
¡Al cel lo vegem! Amen!
«Ciutat de Mallorca, a dos d’abril de l’any del Senyor 1914, Antoni M.
Alcover, pre.; —Miquel Costa i Llobera, pre.; —Mateu Rotger, pre.; —Joan
Alcover i Maspons, Maria Antònia Salvà de la Llepassa, Coloma Rosselló
de Sans, Margalida Caimari, Joan Lluís Estelrich, Estanislau de K. Aguiló,
Pere Antoni Sanxo, Pere Sampol i Ripoll, Agustí Canyelles, Miguel Ferrer i
Mayol, Josep Ramis d’Aireflor, Gabriel Llabrès... (N’hi havía d’altres de
firmants, pero com no prenguérem copia de les firmes, tot enviant-les a
la senyora viuda d’En Mistral, ara no porem posar els noms que no’ns
recorden. ¡Sí que ens ne sab un greu de l’ànima!).
______________

Funerals d’En Mistral (113-114)
N’hi feren uns de solemníssims els Felibres, sos amics i entusiastes a
Montpeller dia 23 d’abril. Hi asistí tot el Felibrige; hi hagué delegacions de
tot lo Mig-dia de França, i hi presidí [114] el dol un nebot del mort en
representaciò

de

la

familia

i

de

la

viuda.

Hi

comparegueren

representacions de Catalunya Francesa i de Catalunya Espanyola: de la
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Francesa hi anà el Bisbe d’Elna (Perpinyà) Monsenyor Juli Carsalade, i de
l’Espanyola En Puig i Cadafalch representant la Mancomunidat Catalana,
En Penyella representant l’Ajuntament i Ciutat de Barcelona, En Picó i
Campamar representant els Mestres en Gai Saber i En Francesc Mateu
representant els Jochs Florals. Oficià de Pontifical l’Eminentíssim Cardenal
Cabrieres Arquebisque de Montpeller, que feu ademés l’oració fúnebre en
francès, i a proposta d’ell en feu una altra tot seguit Monseyor Carsalade
en català correctíssim. ¡Quants de sigles devia fer que no hi havíen
predicat

en

representants

la

nostra

de

Llengua

Catalunya

dins

ocuparen

aquella
amb

el

Sèu

veneranda!

nebot

del

mort

Als
la

presidencia del dol, i desprès Sa Eminencia el Cardenal los volgué a dinar
amb ell. —Aquells funerals foren una manifestació de fe, de dol i de
patriotisme corprenidora, imponent, sublim. Bon repòs i bon remei per
l’ànima del difunt, per qui lluesca la llum perpetual de la Gloria de Deu
eternament. Amèn.
______________

Un monument an En Mistral dins Barcelona (114)
Els prohoms catalans que asistiren en representació de Catalunya en
aqueis funerals, quant en sortiren acordaren iniciar l’erecció d’un
Monument a l’immortal cantor de Mireio dins Barcelona. Arribats de
tomada a la Ciutat, cap i casal de Catalunya, han endressat un Manifest a
la catalana gent, proposant aquella idea tan laudable. Deu faça que trobi
eco per tot arreu i que aviat siga un fet el monument an En Mistral dins la
Capital Catalana. Amèn.
______________
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El Bisbe novell de Lleida (114-117)
Es l’Illm. i Rdm. Dr. Mn. Josep Miralles i Sbert, nat a la Ciutat de
Mallorca dia 14 de setembre de 1860, Batxiller en Lletres i Ciencies l’any
1875, Mestre Normal l’any 1877, incorpora an el Seminari sos Estudis
l’any 1878, estudiant-hi tres anys de Filosofía, quatre de Teología, dos de
Sagrada Escriptura, un de Disciplina Esglesiàstica i dos de Cànons;
Llicenciat en Filosofía i Lletres a l’Universidat de Barcelona l’any 1887 i de
Doctor en la mateixa Facultat l’any 1892, Batxiller en Teología l’any 1888
i en Dret Canònic l’any 1891, Llicenciat i Doctor en Teología [115] i Dret
Canònic l’any 1891; ordenat de Menors i Subdiaca l’any 1882, de Diaca
l’any 1883 i de Prevere el mateix any; Catedràtic de Llatí an el Seminari
l’any 1886, de Metafísica i Etica l’any 1887, de Teología Dogmàtica l’any
1891 i ensems de Dret Canònig tot un any (1894); Fiscal Esglesiàstic
l’any

1894,

Canonge

Arxiuer

l’any

1896;

Examinador

Sinodal,

Subpromotor de la Fe en Processos previs de Canonisació, Predicador
Supernumerari de Sa Majestat, Diputat d’Hisenda del Seminari, Vocal de
la Caixa d’Estalvis i Munt de Piedat de Balears, President del Consell
Administratiu del diari catòlic Correo de Mallorca, Vocal de la Comissió
Editora de les Obres del Bt. Ramon Llull, Corresponent de les Reials
Academies de l’Historia, de Belles Arts de St. Ferran i de Bones Lletres de
Barcelona, Vocal de la Junta de Govern de la Sociedat Arqueològica
Luliana; Collaborador an els Congressos Catòlic Nacional de Sevilla,
Eucarístic Nacional de València, Internacional anti-masònic de Trent, de
Ciencies Històriques de Barcelona, Internacional d’Apologética de Vic;
collaborador d’una partida de periòdics i revistes de Mallorca i del
Continent; fundador i director dels periòdics El Semanario Católico (188890), Mallorca (1898-901), Boletín Obrero (1909-12) i Correo de Mallorca,
que comensà dia 1 de mars de 1910 i segueix encara ben polent; director
del Bolletí de l’Arqueològica Luliana (1906-12); autor de xeixanta tres
publicacions entre obres i opuscles, algunes de docentes i trecentes
planes i qualcuna de mès de cinccentes.
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Sembla que alguna vegada que l’indicaven per Bisbe, el Ministre el
rebutjà per regionalista, fins que els molts de mèrits contrets i les
excellents i superiors condicions del Dr. Miralles pesaren més que tot, i
dia 26 de març el Govern el Presentà an el Papa per la Sèu de Lleida; el
Papa l’Acceptà i l’ha Preconisat per tal an el Consistori Secret de 28 de
maig. Tot li sia enhorabona a ell, a la seua honorable familia i a la Diòcesi
de Lleida.
La breu relació que donam de la vida del Dr. Miralles (i hem deixats
molts de càrrecs que ha exercits dins sociedats i corporacions relligioses i
literaries i de Propaganda Catòlica i Acció Social) bé demostra les altes
dots intellectuals, l’actividat inagotable i el zel per les coses de Deu que
distingeixen el novell Bisbe, i fan augurar un pontificat profitós i gloriós
per la Diòcesi, que Deu Esperit Sant per boca del Papa li ha senyalada;
n’estam seguríssims, i demanam a Deu que sia així. Amèn.
La nostra amistat coral amb el Dr. Miralles es antiquíssima, de l’any
1878, quant ell entrà a fer sos Estudis an el Seminari, que fórem
condeixebles un any, i llavò ens passà davant perque [116] ja tenia
cursades a l’Institut de 2a Ensenyança Humanidats, Matemàtiques i
Física. Ell ja ens aplegà amb altres seminaristes, constituïnt-nos en
Academia Literaria per anostrar-nos en l’escriure. Castellanistes furibunds
nosaltres a-les-hores, tenguérem amb ell una polèmica feresta per cartes,
defensant ell que havíem d’escriure en mallorquí les coses de bella
literatura, sostenint nosaltres que les havíem d’escriure en castellà. A la fi
ell ens va véncer i convéncer, i començàrem a escriure en mallorquí, en
català de Mallorca. Així començàrem la nostra tasca a favor de la Llengua
Catalana; el Dr. Miralles ens hi convertí, gracies a Deu. Era això l’estiu de
1879. —I ha fet més el Dr. Miralles per l’obra de restauració de la nostra
Llengua estimadíssima. Quant l’Illm. i Rdm. Sr. Bisbe actual de Mallorca
començà el seu Pontificat i volgué millorar el Pla d’Estudis del Seminari de
la Diòcesis afegint-hi varies càtedres, i ens demanà propostes damunt
això, el Dr. Miralles ens sugerí l’idea d’una Càtedra de Llengua i Literatura
Mallorquina an el Seminari. Confessam que nosaltres no hauríem gosat a
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demanar tant; però amb l’escut del Dr. Miralles ja vàrem gosar proposarho a Sa Illma, i Sa Illma. el Dr. Campins i Barceló tengué la
magnanimidat i el coratge d’acceptar la proposta i de posar-la en pràctica
tot d’una (octubre de 1898). De llavò ensà desempenyam nosaltres
aqueixa càtedra a on concorren els alumnes de segón any de Teología. De
manera que no ès cap càtedra dels primers anys quant els alumnes
encara son molt tenres, sino dels derrers anys, quant ja’s poren fer bé
càrrec d’allò que els ensenyen; això dona més trascendencia an aqueixa
Càtedra. —Quant iniciàrem l’Obra del Diccionari, el Dr. Miralles fonc un
dels qui ens hi abocaren i ens hi encalentiren més, oferint-se en tot i per
tot a fer-nos bon costat, i ell ens aconsellà la publicació d’aqueix Bolletí,
fent-nos precioses indicacions literaries i econòmiques per que ens anàs
bé i alcansàssem més èxit. Això demostra si ho ès el Dr. Miralles un bon
amic i un benemèrit de l’Obra del Diccionari.
Donam totes aqueixes claricies sobre el novell Bisbe de Lleida perque
creim que tots els nostres suscriptors i collaboradors, sobre tot els
d’aquella diòcesi, n’estaràn contents de sebre-les, i cobraràn coratge
veient que els vents son de cada dia més favorables a la nostra causa, i
que ho son fins i tot aquelles coses que’s fan amb intervenció de les
oficines de Madrid, contraries nostres sempiternes. Es això una gracia de
Deu i de la Mare de Deu i també el resultat de l’actitut acorada i resolta
dels catalans defensant llurs drets i llur personalidat ètnica. Es allò de que
de l’erba molla se’n torquen, i van alerta a l’espinosa i la respecten. [117]
I ara clouem aquesta nota repetint la nostra enhorabona més coral
an el Dr. Miralles per la seua elevació a la Sèu de Lleida i demanant a Deu
amb tota la nostra ànima que li concedesca totes aquelles gracies i dons
que pertoquen i que millor serveixen per esser tot un Bisbe així com Deu
vol i la Santa Esglesia demana i els feels cristians de Lleida l’han mester.
Amèn.
______________
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El Bisbe novell de Barcelona (117-118)
Tambe ès un amic nostre estimadíssim de fa molts d’anys, l’Illm. i
Rdm. Dr. Mn. Enric Reig i Casanova. Nat a Valencià l’any 1859, collegial
allà de Sant Tomàs de Vilanova i per lo mateix alumne del Seminari
Central i ensems de l’Universidat, a on prengué la Llicenciatura en Dret
Civil i Canònic i més envant el Doctorat a l’Universidat Central; deixa els
estudis del Seminari, se casa, la pesta de Valencia de l’any 1885 i li pren
la senyora i un infantó que teníen, i torna an el Seminari, hi acaba els
Estudis de Moral (ja hi havía fets abans els teològics) i s’ordena de
Menors, Subdiaca, Diaca i Prevere l’any 1886; Secretari de Cambra del
Bisbe Cervera de Mallorca dins octubre de 1886, Vicari General d’aquí
mateix l’any 1889, Canonge de la Seu mallorquina per oposició l’any
1894, Ardiaca de la Seu de Toledo l’any 1900 i Vicari General Substitut
d’aquella Arquidiòcesi Primada, i dins breus anys Auditor del Suprem
Tribunal de la Rota Espanyola, càrrec altíssim que ha desempenyat, com
tots els altres que ha tenguts, amb gran lluïment i bell profit de la Santa
Esglesia de Deu. Es estat també fins ara Rector i Professor de
l’Universidat

Católica

de

Madrid,

Director

de

l’Unió

Apostólica

de

Sacerdots, extesa per tot Espanya, i dels periòdics Revista Parroquial i La
Paz Social. En diferents ocasions ha rebudes de la Santa Seu comissions
delicades i secretes d’afers esglesiàstics importantíssims. Ha collaborat a
diferents periòdics i revistes catòliques i ès autor d’una bona partida
d’obres. Vetassí les que li coneixem: a) Elementos de Religión y Moral. —
Quarta edició, en 8u, 541 pàgs. —b) Cuestiones canónicas (—El Derecho
canónico en España y su influencia. —Las falsas Decretales y su influencia
en la doctrina de la lglesia. —El Derecho canónico no escrito. —El clérigo
en los Tribunales civiles. —El estado religioso y la patria potestad. —
Cementerios y sepultura eclesiàstica). Un tom en 4t de 330 pàgines. —c)
Sacrílegos y Traidores (La masonería contra la lglesia y contra España). —
Quinta edició, 8u, 64 pàgs. —d) ¿Saldrà el Papa de Roma? —Segona
edició, en 8u, 68 pàgs. —e) Panegírico del Beato Raimundo Lulio. —En
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[118] 8u, 40 pàginas. (Agotat). —f) Resumen de Historia Eclesiástica. —
Primer cuaderno. En 4t, 74 pàgs. (Agotat). —g) Concepto Filosófico de la
Ley, según Santo Tomàs de Aquino. —En 4t, 18 pàgs. (Agotat). —h)
Cuatro palabras sobre los Principales Deberes de los católicos en los
actuales momentos. —En 4t, 15 pàgines. (Agotat). —Traducció: Consejos
á los padres y á los Maestros sobre la educación de la pureza, por S.
Fonssagrives. —En 8u major, 114 pàgs.
L’Illm. i Rdm. Dr. Reig no ès d’aquells valencians que desprecien llur
bellíssima llengua i que se’n avergonyeixen de parlar-la. No sabem que
haja publicat res en valencià, pero sí que hi escriu diferents cartes a
valencians, mallorquins i catalans. A nosaltres ens n’ha escrites una bona
partida en valencià; una de les derreres comença així: «Estimadíssim
amic meu: vullc escriureli en la nostra materna llengua. Dispensi’m si
resulten molts burots ortogràfics...», i més avall ens expressa l’alt
concepte que té de la Lliga Regionalista.
Per lo que coneixem el Dr. Reig, estam segurs seguríssims de que el
seu Pontificat a Barcelona ha d’esser gloriós, perque es home de grans
condicions, fonda illustració, altesa de mires i molt de maneig, i llavò que
ha posats molts de cabells blancs manetjant i governant persones i coses
esglesiàstiques, essent com hem dit, Vicari General primer de Mallorca,
després de Toledo i finalment Auditor del Suprem Tribunal de la Rota.
Amb una paraula: el novell Bisbe de Barcelona ès un home d’altes
dots intellectuals, de llarga i ferma experiencia an el Govern de l’Esglesia,
un català de València que té per llengua materna la nostra estimadíssima
Llengua Catalana i per lo mateix no l’ha de mirar mai amb mal ull, sino
tot lo contrari, així com els bons fills miren sempre llur mare, amb amor
coral; i ès finalment el novell Bisbe un bon amic de l’Obra del Diccionari i
de la Gramàtica, que fa tants d’anys duim entre mans; i ¡Deu no’ns deix
morir que no la vegem acabada! Amèn!
Doncs ¡benvingut sia el novell Bisbe de Barcelona, Illm. i Rdm. Sr.
Dr. Mn. Enric Reig i Casanova!
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______________

L’Arquebisbe de Tarragona i la Llengua Catalana (118-120)
Damunt el BOLLETÍ de novembre-desembre d’entany ja en parlàrem
de les declaracions que havía fetes el novell Arquebisbe de Tarragona a
favor de la nostra llengua benvolguda i que havía promès que l’aprendría
per poder-hi parlar amb sos diocesans i predicar-hi durant la visita
Pastoral. Doncs bé, se [119] veu que el Dr. López Pelaez ès home de
paraula i que ès tan capaç de fer les coses com de dir-les, condició que no
son gaire que la tenguen. Dins el desembre d’entany prometé aprendre el
català; per a Pasqua d’enguany se fa un Congrés Excursionista Català a
Tarragona, li donen a ell la Presidencia d’Honor, i ¿què fa l’Arquebisbe? Se
presenta an el Congrés a presidir la sessió de clausura, i ens enfloca un
discurs en català, deixant tothom esglaiat com sentiren aquell rossinyol, i
no ho volgueu sebre les mans-belletes i els aplaudiments que esclataren;
tota la gent que hi havía cuidaren a fer ull d’aplaudir.
I no’s contentà el Dr. López Pelaez amb això, sino que agafa la ploma
i envía dia 5 d’abril una carta escrita en català ben llampant i brunent a
N’Eusebi Bertrand, Diputat per Puigcerdà, i an En Juan Alandí, President i
Secretari respectivament de la Junta de Restauració del Monestir de Sant
Juan [de] Les Abadesses, un dels monuments més venerands i famosos
de tota l’historia catalana: una carta esperonant-los amb zel apostòlic i
amb ardent entusiasme patriòtic a dur endavant i a bon terme una obra
tan gloriosa com ès aqueixa restauració, que el bon nom i l’honor de
Catalunya demanen imperiosament.
I

¿què

va

dir

l’Arquebisbe

de

Tarragona

davant

el Congrés

Excursionista Català? Expressà en llengua catalana ben correcta lo seu
agraïment per haver-lo anomenat President Honorari del Congrés i per les
paraules i els actes d’afecte que a-les-hores li tributaven. Se donà
l’enhorabona de que Tarragona, la ciutat de ses amors, l’haguessen triada
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per celebrar-hi tal Congrés; i, com a Cap espiritual que ès de Catalunya,
se congratulà també de trobar-se dins una assamblea de catalans. Acabà
implorant la protecció de l’Altíssim per intercessió de la Mare de Deu de
Montserrat damunt tot Catalunya. Molt ben dit!
Sabem de bona tinta que a certa gent de Madrid (no propiament els
qui duen la balla de la Nació, sino altres) no ès caigut gens bé aqueix
procedir tan evangèlic, apostòlic i patriòtic de l’Arquebisbe de Tarragona
en punt a llengua catalana, i que fins i tot l’envestiren a ell perque, en lloc
d’aprofitar les caigudes per estrengolar i esveïr la llengua catalana, l’ha
apresa i la parla i la defensa. A lo qual sabem que l’Arquebisbe contestà
que ell amb la gracia de Deu era i sería sempre, ans que tota altra cosa,
Bisbe, Pastor, Mestre i Pare dels feels que l’Esperit Sant li ha confiats, i
que el bé, profit, edificació i santificació d’aqueis serà sempre [120] la
seua norma suprema de conducta, i no cap altra cosa, per alta i
empiulada que sia.
¡Molt ben dit, Sr. Arquebisbe! ¡Tot li sia enhorabona! ¡Endevant per
tan bon camí!
Com expressió de l’entusiasme que l’actitut del Dr. López Pelaez
envers de la nostra llengua ha produït entre els bons catalans, ens feim
nostre el vibrant article que En Josep Carner posà dalt La Veu de
Catalunya dia 17 d’abril, que ès del tenor següent:

El Primat parlant en català

«El nostre Arquebisbe, el Primat de la terra catalana, ha parlat
bellament en català dins la històrica ciutat de la Seu Gloriosa. Parlar el
nostre idioma és amar-nos amb l’amor més entranyable que sía al món. I
nosaltres, acusats de tan capcioses dolentíes, no demanem altra cosa que
l’amor; i davant aquest amor insigne del Prelat tarragoní, coneixem que la
nostra força, que és l’amor, acaba d’assolir una de ses més belles
victories.
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«I no volem, que consti, fer cap brúit de política al voltant d’aquest
acte generós, tan efusivament apostòlic. El nostre Arquebisbe parla en
català, no per cap altre designi que per seguí dolçament l’exemple de
Jesús. No ens direm doncs satisfets, sinó edificats. Car nos trobem davant
de

cap

actitut

calculada

—entenent-se

noblement,

providentment

calculada— sinó d’una elevació cristiana.
«El dia que la vida espiritual catalanesca sigui tota ella informada
d’aquesta nobilidat, d’aquest amor de la fina ètica evangèlica, la pietat
malalta es guarirà de les últimes deformacions; i la realitat es
transfigurarà, perque la veritat se li haurà fet entenedora, haurà pres llum
i color de cosa que li pertany.
«No hi ha valor més fonamental, més necessari a la vida que la
virtut. Però, per què sigui més durable, més feconda, no la volguem
híbrida, vestida de bells arreus, si es vol, però que la entrebanquen. Més
ric és el lliri del camp que tots els regis habillaments de Salomó.
Incomparablement, més rica és l’espontaneitat creada per Déu que les
concepcions magnífiques dels homes: tiraníes o modes.
«Es doncs com a catòlics que sentim grat al senyor Arquebisbe de
Tarragona de la seva naturalització catalana. I creim que’l seu determini
és un bellíssim averany per l’intensificació de la vida religiosa a
Catalunya.
«I que cap susceptibilitat no s’astori de l’amor entranyable del Primat
català. El català, obsessió dels llunyats o els inadaptats, que’ls enutjava,
que’ls enfuria en proclames i discursos patriótics, en lliures assamblees,
fins en cants graciosos, hauràn de venerar-lo ara, ara que’s posa
solemnement, autoritzadament, a la tasca simple, eterna i divina, de
guarir els orbs, de consolar els desvalguts, d’ensenyar els errats... I en
[121]

aquesta

missió,

que

no

podria

fer-se

cridanera

sense

desnaturalització religiosa, el verb català no pot trobar si no respecte dels
externs, silenci almenys d’esquisida consideració. Es diría que’l verb
català acaba d’assolir la més pura recompensa per un segle d’obstinada
esperança. Que’l beat Ramon Llull, que tan sobiranament mostrà com en
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nostre llenguatge l’home parla amb Déu «com fa l’un amic amb l’altre»,
pagui amb dons infinits l’amor del senyor Arquebisbe de Tarragona.

JOSEP CARNER.
______________

El Dr. Barnils i el Congrés Internacional de Fonética d’Hamburg
(121-125)

Alguns Professors italians, fonetistes eminents, mesos enrera se
constituïren en Comissió Permanent per promoure de ferm i fer anar ben
endavant l’estudi de la fonètica llingüística dins tota Europa. Passen
revista a totes les nacions i conviden an aqueixa grandiosa tasca les
persones que cregueren més indicades per la cosa. De tota Espanya se
fixaren an el Dr. Barnils, que’l coneixíen pels articles de fonètica que ha
publicats dalt Revue de Phonétique de París del P. Rousselot. El Dr.
Barnils, rebuda la carta a on aquells Professors italians li demanaven que
volgués ell esser representant d’Espanya dins aquella tasca internacional
a favor dels estudis fonètics, contesta a dits Professors que aniría molt
millor confiar tal representació a l’Institut de la Llengua Catalana de
Barcelona, a on ell dirigeix les Oficines del Diccionari General de la
Llengua. Anaren i vengueren cartes, i romangueren intesos i convidat el
Dr. Barnils a prendre part activa an el Congrés Internacional de Fonètica
que s’anava a celebrar a Hamburg. Aquí l’Institut de la Llengua Catalana
demana a la Diputació de Barcelona una subvenció per enviar el Dr.
Barnils an aqueix Congrés, a on representàs lo mateix Institut. La
Diputació diu que sí, i el Dr. Barnils ja li ha estret de d’allà cap a París
primer i llavò cap a Hamburg. A París se passà cinc o sis dies conversa qui
conversa de fonètica experimental amb el P. Rousselot i el Dr. Schlumsky,
que hi diuen tan de prim i que li comunicaren tots els avenços i escorcolls
que havíen fets des que el Dr. Barnils se’n anà de París. I ara fa dos anys,
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cap a Halle an S. a prendre el Doctorat en Filología Romànica. Vist lo que
li calía veure a París; s’espitxa cap a Hamburg, i tot d’una se presenta an
els qui manetjaven allò del Congrés, que el reberen en palmes d’or, i el
Director del gran Laboratori de Fonètica Experimental que hi ha allà i que
ès el més notable del mon, posa dit Laboratori a la disposició del Dr.
Barnils, deixant-le-hi tocar tot [122] i fer-hi tota classe d’experiments,
amb una partida d’ajudants i dependents a les seues ordes per poder fer
allà dins tot lo que li semblàs. Ara figurau-vos si hi devía flocar i xalar a
l’uf el Dr. Barnils dins aquell magnífic Laboratori amb tantes de facilidats
per fer-hi experiencies. Allà dins se passà la quinzena o vintena de dies
que fou a Hamburg; just deixava per anar a les sessions del Congrés els
dies que’l celebraren i llavò per menjar i dormir. Bé poreu pensar si ho
degué esser gros el mall que’s donaría de Fonètica Experimental el Dr.
Barnils durant tota aqueixa estada seua a Hamburg! —Aquest Laboratori
està installat an el Seminari de Llengues Colonials, carrer de Jungius, i el
fundà, no fa gaire, el Govern d’Hamburg, Ciutat-Lliure, per iniciativa del
prof. Meinhof, Rector de L’Institut Colonial d’allà, i n’ès Director el Prof.
Panconcelli-Calzia. —I ara escoltau lo que ha dit la Prensa d’Hamburg de
tot això de tal Congrés. Neue Hamburger Zeitung en va dir dia 18 d’abril:
«Van reunint-se poc a poc els representants oficials de cinc Governs
anunciats fins ara (França, Itàlia, Holanda, Bremen, Lübek), de catorze
Universitats, de sis Instituts i de vuit associacions científiques. L’Institut
d’Estudis Catalans, que’l representa el doctor Barnils, constitueix un typ
especial; es tracta d’una institució a la qual forçat hem de dedicar algunes
paraules en atenció al seu interés general. Des d’una trentena d’anys, a la
regió més vigorosa d’Espanya, a Catalunya, i filla d’una tendencia
romànica, batega un continuat esforç polític i científic per recobrar la
personalitat nacional, perduda a principis de la devuitena centuria. Aquest
esforç es pot considerar sintetisat en l’Institut d’Estudis Catalans, que
consta de tres Seccions: la Històrica-Arqueològica, la de Ciencies i la
Filològica. La darrera conta sols un parell d’anys d’existencia, i confegeix
el present amb la primería del renaixement català perque encarna l’amor i
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el culte a la llengua, que ès estat sempre la finalitat suprema i el somni
daurat dels catalans. Ara bé, tenint en compte que sensa la fonètica no
pot enfondir-se científicament en l’estudi d’una llengua, es comprèn molt
bé que la Diputació Provincial de Barcelona, protectora de l’Institut, no
pogués deixar passar aquesta avinentesa sensa fer arribar al Congrés la
seva adhesió més entusiasta. Mentres es prepara un segon Congrés de
Fonètica, es d’esperar que, com ja ha succeït altres vegades, l’exemple
que dona Catalunya, se serà estès i arrelat dins la resta d’Espanya i
tindrem la satisfacció de poder saludar llavò més representants d’aquest
país.» [123]
I dia 20 digué això altre:
«S’obrí el Congrés Internacional de Fonètica Experimental dia 19
d’abril, i l’obrí amb unes breus paraules el Prof. Meinhof. Pren llavò les
messions per ell el Dr. Panconcelli-Calzia, i en nom del Congrés agraeix
an el Govern d’Hamburg l’ample i munífica protecció que ha dispensada a
una tal assamblea científica; i dona la benvinguda an els trecents
congressistes que hi son compareguts, allà on només n’esperaven cent a
tot l’estirar.
«Passen a vots quina ha d’esser la Presidencia del Congrés, i surten
elegits: President, el Prof. Meinhof; Sub-Presidents, el Prof. Gutzmann de
Berlín i el Prof. Gradenigo de Torí; Administrador, el Dr. PanconcelliCalzia; Secretari, el Dr. Zumsteeg de Berlín; i Sub-Secretari, el Dr.
Weiblingen d’Hamburg.
«Acorda el Congrés de fer-ne un cada tres anys, i que el derrer que’s
faça, acordi a on, quant i com hagen de tornar fer l’altre. El Congrés no
exclueix cap llengua, pero prefereix la del país i l’alemany, l’inglés, el
francés, l’italià. Les deliberacions del Congrés se retgeixen pel Reglament,
i els discursos no poren passar de 15 minuts.
«El vespre hi ha recepció pública a Casa-la-Ciutat pels Congressistes,
i hi compareixen casi tots.
«La sessió d’apertura de les tasques tècniques del Congrés fou dia 20
d’abril, començant amb un discurs que hi tira el Dr. Von Melle, Mestre de
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la Ciutat (Bürgermeister) d’Hamburg, que digué que la Fonètica com a
braç dret que ès de l’escorcoll internacional llingüístic, mai l’han de
separar del pensament colonial i per lo mateix ha d’esser una cosa
essencialment pràctica. El Prof. Scerba parla dels problemes fonètics del
rus; el prof. Gauchat, Representant del Govern Francès, parla de
l’importancia de la fonètica del francés antic; el prof. Comte Gradenigo,
Representant d’Itàlia, sostengué que la lingua classica del bel canto calía
que tornàs també la lingua classica della fonetica. Prenen la paraula
també l’italià prof. Biaggi, el prof. Olafsson de Noruega i el prof.
Zwaardemaker de Holanda, Representants un i altre de llurs respectius
Governs, i el Dr. Winckler, Metge-Especialista, Representant de la CiutatLliure de Bremen, i els Representants de la Ciutat-Lliure de Lübek Dr. Ott,
Metge-Especialista, i el prof. Borchling. —Parlaren llavò els Representants
d’Universidats: a) en nom de les alemanyes parlà el vell Mestre i
Professor de Fonètica Dr. Vietor, Director del Gabinet de Fonètica de
Marburg, sobre el desplegament i demble de la fonètica alemanya; —b)
per [124] l’Universidat de Glasgow parla En Paters, un alemany-inglès,
sobre lo molt i molt que la fonètica aida per entendre-se alemanys i
inglesos just sabent quiscuns llur llengua; —c) per l’Universidat de
Lemberg parla el prof. Jurasch, per la de Londres el prof. Jones, per la de
Moscou el Conseller d’Administració d’Estat En Maljutin, per la de Münster
el prof. Grimmer, per la de Würzburg el prof. Marbe. —Parlen llavò els
representants d’Instituts Científics: ès el primer el Dr. Barnils de
Barcelona, que posa de relleu l’estreta relació del moviment català que
senyalàvem ahir, amb la fonètica. Llavò parlen: el Representant de
l’Academia Comercial Ungaresa-Oriental de Budapest; el prof. Dr. Bremer,
benemèrit

catedràtic

de

Fonètica

de

Halle;

el

Representant

del

Conservatorio di Verdi i de la Scala de Milàn; el prof. Iserlin de la Clínica
de Psychiatria de Munic; i llavò, un darrera l’altre, quinze Representants
d’altres tantes de Corporacions científiques d’Alemanya, d’Anglaterra,
d’Àustria, de Rússia. Finalment parlà el prof. Gutzmann sobra l’essencia i
el fi de la fonètica experimental».
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Seguí dia 21 i 22 d’abril el Congrés les seues tasques fent-hi una
partida de professors d’Universidat interessantíssimes dissertacions sobre
diferents punts de fonètica.
El citat diari d’Hamburg digué ressenyant la sessió de dia 22, lo
següent:
«Lletgit un telegrama del Kaiser contestant a un que li havía enviat el
Congrés, una salutació ben calenta i ben coral a la docta assamblea, seguí
la tanda de conferencies. La sessió del dematí acabà amb el parlament del
doctor Barnils sobre l’estat de la Fonètica Experimental a Espanya,
insistint en la tendencia de millora i de progrés de la jove Catalunya, que
s’esforça en desvellar l’Espanya de la seva apatía per la cultura.
«La darrera sessió del Congrés acabà amb la constitució oficial i
solemne d’una «Associació Internacional per promoure la Fonètica
Experimental». Aquesta Associació la formaràn Comissions, una a cada
nació, i no tindrà altre objecte que el progrés i divulgació de la ciencia
fonètica. Per tots els paissos pogué donar-se per constituïda la Comissió
de referencia. El President Internacional senyor Comte de Gradenigo, com
exposà la constitució de les diverses sub-comissions nacionals, feu
observar que la d’Espanya quedava encarregada a la Secció filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, representada en el Congrés pel
doctor Barnils.
«S’acordà celebrar un Congrés cada tres, anys i per aclamació
s’escullí, pel pròxim, la ciutat de Milà. [125]
«Tots els discursos, conferencies, parlaments, etc. es publicaràn en
volum apart, que rebràn els congressistes, i també el posaràn en venta.»
Acabat el Congrés Internacional d’Hamburg, el Dr. Barnils ja li hagué
copat cap a Halle i Zuric per fer un parell de dies a cada ciutat d’aquestes
amb els Professors Dr. Suchier, Dr. Gauchat i Dr. Jud, el primer de
l’Universidat de Halle i els altres dos de la de Zuric, tan benemèrits tots
tres de la Filología Romanista com de la Llengua Catalana per lo que’s
desteixinaren en la bona formació científica dels tres Pensionats de la
Diputació de Barcelona En Manuel de Montoliu, el Dr. Barnils i el Dr.
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Griera, i per l’interés que’s prenen i que demostren sempre per la nostra
Llengua i per l’avenç i enaltiment de son conreu científic. Passats uns
quants dies a cada ciutat d’aquelles en tan bona companyía com son
aquells excellents Professors, ja hagué collat el Dr. Barnils cap a
Espanya, i dia 28 de maig hora-baixenc arribà a Barcelona, tot gojós i
satisfet de lo bé que li ès anada aqueixa eixida, que Deu faça que sia ben
profitosa per l’Obra del Diccionari i de la Gramàtica. Amèn.
______________

El paper que hi ha fet Espanya an aquest Congrés (125-126)
De tota Espanya no hi ha acudit més que l’Institut d’Estudis Catalans,
enviant-hi el Dr. Barnils, que no hi anà, com veis, com un ase amb un
billet dins l’orella, sino que s’hi destirà d’un discurs en alemany, com se
suposa, que, per la Prensa hamburguesa d’aquells dies, se veu que cridà
l’atenció. Els organisadors d’aqueix Congrés havíen convidats tots els
Governs d’Europa a assistir-hi, i casi tots hi enviaren Representants; un
dels pocs que no n’hi enviaren fonc el Govern d’Espanya, convidat amb
certa insistencia. ¡Tenen tantes de coses que fer devers Madrid els
Ministres! i los passà per alt enviar qualcú a Hamburg per que assistís a
tal Congrés. Espanya té a Hamburg un Cònsul general, a qui bellament
hauría pogut el Govern confiar la Representació d’Espanya, i ben gojós
que hi sería anat el Sr. Cònsul general an aquell bo de Congrés; pero ¡ni
això li ocorregué fer an el nostre insigne Govern! En vista d’això, els
Organisadors del Congrés acudeixen an el Dr. Barnils per que ell faça de
Representant d’Espanya; pero el Dr. Barnils los va convéncer que això no
poría esser ell arrogar-se una Representació que qui poría donar-le-hi, no
la hi havía donada, i que ell no era més que lo que era, el [126]
Representant de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, cap i casal de
Catalunya.
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¡I encara ens queixarem si les altres nacions per totes les coses de
ciencia prescindeixen d’Espanya, i just com si no existía! Amb Governs
tan caps-lleugers com els que fa tant de temps que solem tenir, que fins i
tot no los lleu correspondre a la cortesía que els sabis extrangers los
tenen de convidar-los a prendre part en aqueis actes internacionals d’alta
ciencia, ¿com no voleu que el nom d’Espanya brill per la seua ausencia
dins el moviment científic internacional? ¿Com no hi ha de fer Espanya un
paper tan trist com Turquía o el Marroc?
______________

Un mot an En Joaquim Ruyra (126-128)
Recordareu que dalt el BOLLETÍ d’agost-setembre d’entany donàrem
el nostre parer sobre l’article que el gran prosador català havía posat dia
5 d’abril dalt la revista barcelonina Catalunya sobre la «Reduplicació dels
sons aspres: br- cr- dr- pr- tr-». El nostre parer era que no trobàvem
prou fortes les raons que allegava En Ruyra contra tals «reduplicacions».
¿Com no’ns havía de venir de nou que En Ruyra digués que li «resultava
gaire bé esgarrifós» el «prendre», «comprendria», «reprendré», i que ho
«lletgía amb horror», i que donàs per cosa certa que els qui escrivíen així
tals mots, «no faràn mai cap vers», i que, si tals formes prevaleixíen,
hauríem de «regalar» «la llengua» an els «gramàtics» «per que se’n
gaudeixin tots sols». Amb tot i esser En Ruyra un ingeni tan de cap de
brot i amb tant de vent a la flauta com sempre sol dur, no arribà a donar
proves prou valentes que demostrassen que la «reduplicació» d’aquells
sons fos allò que ell deia; tot lo més demostrà que era més suau i més
dolç el pendre que el prendre, en lo qual ni llavò ni ara ens lleu fer-li
contrari; ni n’hi faríem maldement tenguéssem més lleguda, perque en
qüestions literaries malavetjam tenir sempre un criteri molt ample. Així ès
que, si En Ruyra de tot d’una just hagués dit: «No m’agrada això de
prendre, comprendre, reprendre; trob que resulta aspre, que vé a
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esquerra mà, a revers pel»; —no hi hauríem tengut res que objectar. Ara
an allò altre que digué, hi trobàrem massa fortor de mots i massa
fluixedat demostrativa de raons. Per això diguérem que «no ens havía
convençuts».
Pero ¿tal volta ens ha convençuts amb els altres dos articles que ens
ha dedicats dia 11 d’abril i dia 16 de maig damunt la mateixa revista
Catalunya? Ens veim an el cas de dir que [127] tampoc ens ha
convençuts de que sia cap cosa «esgarrifosa» ni cap «horror» l’escriure
«prendre», i que el que escriga així tal mot amb tots els seus derivats,
«no farà mai cap vers», i que, si tal grafía arribava mai a prevalèixer dins
el català, hauríem de «regalar» la llengua als «gramàtics per que se’n
gaudissen tots sols». Amb aqueis dos articles, si no ha demostrat res
d’això l’eminent Ruyra, i no ho ha demostrat perque es indemostrable, en
camvi ha aduïdes tot un deliciós enfilall de belles raons i galanxones
revolteríes per fer veure que ès més dolç i més suau i de més bon gust el
pendre que el prendre; i nosaltres ens guardarem com de caure d’anar-li
a posar tilles ni tranquilles damunt aqueix nou aspecte de la qüestió
perque no hu consideram alou nostre.
Envers d’una cosa que’ns diu l’egregi prosador català dins el seu
segon article, no hi porem estar gaire conformes, això ès, allò que diu que
«els catalans que no són llatins», i que «el nostre poble, senyor de la
seua llengua, ès l’únic que té dret a decidir quines tradicions vol continuar
i quines vol rompre». ¿Com s’atança En Ruyra a dir «que els catalans» en
qüestions de llengua «no són llatins»? Doncs ¿què són? ¿germànics?
semites? turanis? ¿Què són més que llatins els catalans? ¿Què ès el català
més que una evolució, un desplegament, una fase, una modalidat del
llatí? ¡Per amor de Deu, amic Ruyra, no ho torneu dir pus això de que «els
catalans no són llatins»! iSi no són res pus que llatins i re-de-llatins!
I ¿què en direm d’allò altre que li ha escapat an En Ruyra de que «el
poble ès l’únic senyor de la seua llengua»? Si hagués dit que «el poble»
ès «l’únic» que se fa sa «llengua», hauría endevinat. El poble la fa la
llengua, pero inconscientment, sensa donar-se’n compte ni temer-se’n.
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De manera que no n’«ès senyor» en el sentit de que diga mai: «Ara diré
això així i no d’aquella altra manera. Qui fixen com a correctes i de bon
gust les diferents formes que el poble produeix, son els literats, els
gramàtics, els acadèmics, mai el poble». I ¿a on aniríem a parar si fos «el
poble» «el senyor» de fer totes aqueixes coses? ¿Hi hauría tal volta
llengua literaria possible? Perque veiam! la gent mallorquina que diu
prende, es tan «poble» com la gent «selvatana» i «ampurdanesa» i
«barcelonina» que, segons ens certifica En Ruyra, diuen pendre. Per lo
mateix tanta raó ni hauría per dir pendre com per dir prende; i aquí
seríen els reclaus i els croixits de l’escriptor per aclarir lo que hauría
d’escriure, si pendre o prende. Vaja, amic Ruyra, deixau-lo anar per
l’amor de Deu, aqueix principi de que «el [128] poble es l’únic senyor de
la seua llengua»! Tal principi ens duría an el precipici de la negació de
tota llengua literaria, an el caos i a la confusió de tota llengua de poble
civilisat.
En quant an allò altre que ens diu En Ruyra dins l’article derrer per
demostrar que el pendre de la Selva, de l’Empordà i de Barcelona ès més
prenidor que el prende que diuen molts de mallorquins, tan poc no hi
tenim res que objectar, perque mai hem pretengut que s’hagués de dir
prende. Lo que sí direm que tampoc no consideraríem cap gran desgracia
que arribàs a prevalèixer dins el català la grafía pendre. Ens crega l’amic
Ruyra que, si venía aqueix cas, no’ns llevaría del dormir, ni ens posaríem
dol ni faríem gens de mala cara. Tant ès així, que no estam disposts a
sostenir cap campanya curta ni llarga contra el pendre. Lo que trobam,
que no ens hem de decantar de la tradició llatina i per lo meteix hem
d’escriure prendre. Hem donat el nostre parer favorable al prendre. ¿Que
no agrada? Paciencia! i tan amics com abans!
I posam punt an aqueix mot, demanant an el nostre estimadíssim
amic Ruyra que doni per no dites ni escrites totes aquelles paraules que
ens hagen pogut escapar que ell consider ofensives, perque cap n’hem
dita per ofendre’l, sino just per correspondre a les seues fines atencions i
per fer-nos càrrec de les coses que’ns diu dins els seus tres articles, i
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contestar-hi tan bé com hem sabut. Porem no sentir lo mateix en tal o
qual qüestió accidental, pero les nostres ànimes han d’anar sempre
unides i confegides amb el fermall d’or de l’afecte més entranyable i més
coral, com a fills de la mateixa Patria i del mateix Deu.
______________

¡Se fa sebre! (128)
I

La Bibliografía llingüística catalana que preparam, començarà a sortir
an el BOLLETÍ d’octubre, si Deu ho vol i som vius.

II

Per favorir els nostres suscriptors i per que puguen tenir tots
facilment la collecció completa del BOLLETÍ, los oferim tots els toms
atrassats amb un 40 per 100 de rebaixa; i aqueixa gran ventatge la
donam, no sols an els suscriptors vells, sino an els que s’hi vagin
suscrivint.
¡Hala, idò, si feis l’aviona tots aquells que vos manca qualque tom!
Tal rebaixa no té lloc si només demanau nombres atrassats que no
constituesquen ells tots sols un tom sencer.
El franqueig de correus ès a càrrec de qui demana els toms. [129]
______________

Butlletí de Dialectologia Catalana (129-130)
Devers el març d’enguany ha començat a sortir aqueix Butlletí que
les Oficines del Diccionari General de la Llengua Catalana publiquen per
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comissió de l’Institut de la Llengua Catalana per fer anar endavant l’obra
nacional de replegar tot el cabal llingüístic català i dotar la nostra Llengua
del Diccionari i de la Gramàtica que tots somiam. El primer nombre del
Butlletí ès el corresponent a abril-desembre de 1913; sortirà cada any
quatre vegades i serà al menys de setze planes, amb cubertes
groguenques, bon paper i bells marges, amb la mateixa amplada de caixa
que el nostre BOLLETÍ i un poc menys d’altaria, cinc retxes menys per
plana, perque les du més espaiades que les nostres. El Sumari del primer
nombre ès el següent: «Als lectors. —Sistema de transcripció. —P.
FABRA, Els mots àtons en el parlar de Barcelona. —P. BARNiLS, El parlar
apitxat. —A. GRIERA, Notes sobre el parlar d’Eiviça i Formentera. —M. DE
MONTOLIU, Etimologíes catalanes. —P. BARNILS, Notes sobre l’aranès. —
Bibliografía. —Crònica.
Tots aqueis articles son prou interessants; no s’havía d’esperar altra
cosa dels qui els firmen, tan coneguts per llur competencia tan
acreditada.
Una cosa diu el Dr. Barnils dins ses Notes sobre l’aranès, que no
acaba d’esser vera! puis diu (p. 48): «Aquesta relació llingüística íntima
entre l’aranés i el gascó sembla haver-la feta constar expressament per
primera vegada el professor B. Schädel en un article publicat l’any 1908
en la Romania.» I deim que no acaba de ser ver això perque dins el
Bolletí de janer-abril de l’any 1907, fent la contarella de la nostra Eixida
filològica amb el Dr. Schädel de cap a cap dels Pirineus catalans, contant
lo que férem dia 24 d’agost (1906), diguérem i estampàrem tot això
(Bolletí, T. III, p. 317): «Camina caminaràs... enfilam una vall estreta i
mos trobam davant les cases de Montgarri, una mica de vila... Això ja
varía d’aspecte,... ja som a una altra regió, la Vall d’Aran. JA SOM
SORTITS DEL TERRITORI DE LLENGUA CATALANA; ASSÍ JA PARLEN
ARANÉS! un dialecte gascó.» L’inexactitut del Dr. Barnils no ès més que
una distracció a que tothom està exposat i que tots en feim cent per un
passol. Massa sabem l’afecte coral que’ns té el Dr. Barnils. ¡Bo està ell per
tractar mai d’esquefir cap dels nostres mèrits!
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Es per demés dir que saludam amb tota la nostra l’ànima aquesta
aixerida publicació de les Oficines del Diccionari [130] General de la
Llengua Catalana, destinada a fer tant i tant de bé a la nostra Obra, i que
li desitjam bona sort i acert en tot, i molts de lectors i suscriptors i molts
anys de vida.
______________

«Boletín de la Real Academia Española» (130)
A la fi s’ès resolta la bona d’Academia Espanyola a publicar un
Boletín, que sortirà cada dos mesos, costant la suscripció deu pessetes
cada any. El primer nombre sortit correspón a febrer, de 88 planes de
250 x 165 mm. La caixa té la mateixa amplaria que la del nostre
BOLLETÍ, pero just 33 retxes per plana, deu menys que les nostres
planes; i ès que son unes planes aquelles molt espaiades. En camvi el
paper es molt bo i els marges ben amples. Vetaquí el sumario d’aqueix
nombre:

«Advertencia

preliminar.

—La

fundación

de

la

Academia

Española y su primer Director D. Juan Manuel F. Pacheco, Marqués de
Villena. (Emilio Cotarelo y Mori). —El purismo (D. de Cortázar). —
Cartapacios literarios salmantinos del siglo XVI (R. Menéndez Pidal). —
Algo

de

gramàtica

(D.

de

Cortázar).

—Documentos:

1.

Nuevas

aportaciones para la historia del histrionismo español en los siglos XVI y
XVII, por Francisco Rodríguez Marín. —2. Testamento de una hermana de
Moreto, por E. Cotarelo. —Piedra Jabaluna. —Vocablos incorrectos:
influenciar (E. C.). —Acuerdos de la Real Academia Española. —Noticias.
—Bibliografia». —El nombre 2, corresponent a abril, es de 120 planes,
igual a les de l’altre nombre i du aquest Sumario: «Fundación de la
Academia Española y su primer director Don Juan Manuel F. Pacheco,
marqués de Villena [conclusión] (E. Cotarelo). —Noticia autobiogràfica de
Don Juan Valera. —Los casos gramaticales (Esteban Oca). —El purismo.
[continuación] (D. de Cortázar). —Cartapacios literarios salmantinos del
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siglo XVI [continuación] (R. Menéndez Pidal). —Documentos: Nuevas
aportaciones para la historia del histrionismo español en los siglos XVI y
XVII [continuación] (Francisco Rodríguez Marín). —Examen de libros (E.
Cotarelo).

—Lexicología.

—Vocablos

incorrectos

(E.

C.

y

José

R.

Carracido). —Noticias. —Bibliografía».
Ja era hora que la Real Academia Española se ballugàs qualque mica
dins el grandiós moviment llingüístic que fa tants d’anys que’s nota dins
totes les nacions civilisades. Desitjam també an aqueixa publicació molts
d’anys de vida i bona sort i acert en totes les coses. [131]
______________

«Revista de Filología Española:
Director, Ramón Menéndez Pidal» (131)
També ha començat a sortir a Madrid aqueixa altra «Revista»
filològica; i ha de sortir cada tres mesos en quaderns de més de cent
planes, formant cada any un volum d’unes quatrecentes. Sembla que la
publica el Centro de Estudios Históricos, entidat oficial. Vetassí el Sumario
del primer nombre: «M. ASÍN PALACIOS, El original àrabe de la Disputa
del Asno contra Fr. Anselmo Turmeda. —R. MENÉNDEZ PIDAL, Elena y
María (Disputa del clérigo y el caballero): Poesía leonesa inédita del siglo
XIII —Reseñas: A. CASTRO, F. Hanssen, Gramàtica histórica de la lengua
castellana. —A. G. SOLALINDE, Schvill: Ovid and the Renascence in
Spain. —T. N. T Gonzalo de Berceo, El Sacrificio de la Misa. —Bibliografía
de 1913. —Noticias. —Trece láminas.»
Li desitjam també molts d’anys de vida i suscriptors a voler.
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Fixau-vos-hi! (131-132)
A Madrid l’any 1912 començà a publicar-se cada més una revista que
se diu «filològica», anomenada El Lenguaje, de setze planes, una mica
més altes de caixa que les nostres. Mes tost que «filològica» la revista
resulta casi exclusivament gramatical, pero de totes maneres apreciable
per la seua modestia i amor coral a la llengua castellana, la causa de la
qual serveix tan bé com sab i amb tota la seua ànima; i això sempre
constitueix un mèrit real i positiu. Cap apassionament tenim per aquesta
revista, fins an el punt que qualque volta, com recordareu, l’hem haguda
de ferir una mica per certes inconveniencies que enflocà sobre el llatí en
relació a l’estudi de les llengues romàniques i sobre l’immortal Cuervo,
que estava obligada a venerar i apreciar un poc més aqueixa revista per
tractar-se del filòleg caporal que ha tengut en tota l’època moderna la
llengua castellana.
Nosaltres crèiem que El Lenguaje s’hauría ubert pas dins tantes de
regions que parlen castellà i que camparía polent ferm, i que an el nostre
modest BOLLETÍ el poría tapar de moraduixos, volem dir, que tendría
vertadera baldor de suscripcions i vida per setze. Amb tantes de terres de
llengua castellana com hi ha dins Espanya i Amèrica, crèiem que tendría
més suscriptors que no voldría. [132]
Doncs bé, dins el nombre de desembre, el seu director, bon amic
nostre, per més que hi hem tengudes un parell de fregades, D. Ramón
Robles, enfloca un article que alça terreta contra l’atonía i l’indiferencia
amb que la gent castellana veu la publicació de El Lenguaje, sensa cuidarse de fer-li gens de costat, deixant-lo dins el buit més corgelador. L’amic
Robles explica tal fracàs atribuïnt-se la culpa a ell, dient que no haurà
sabut estar a l’altura de les circumstancies ni correspondre a lo que
demanava l’altesa i trascendencia de la causa a que ha consagrada la
seua revista, la llengua castellana.
No creim que sia res d’això. La causa del poc èxit de El Lenguaje es
la falta de cultura científica que reina dins casi totes les terres de llengua
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castellana, que fa que la gent no concedeix cap importancia an els estudis
filològics i fins les desprecíen i se’n riuen. ¿No tenen tal volta els
castellans completament abandonat l’estudi de llurs dialectes vivents? ¡Si
fins ignoren que existesquen! Recordau lo que succeí an el filòleg francès
Saroïhandy, amic nostre estimadíssim, que demanà claricies an el Rector i
Catedràtics de l’Universidat de Saragossa sobre els dialectes d’Aragó, i
aquells bons senyors li negaren que n’hi hagués de dialectes aragonesos;
ell no los va creure, i començà a escorcollar el Pirineu aragonès i n’hi
trobà tot un esplet de dialectes, interessantíssims. Així los ne pren a casi
tots els castellans, fins an els mes illustrats: potoien dins l’ignorancia
mes feresta en materies llingüístiques. Per això no s’hi pot sostenir una
revista filològica entre aquella bona gent.
En camvi a Catalunya, amb tot i esser tan petita respecte del territori
de llengua castellana, fa tretze anys que n’hi publicam una de revista
filològica, EL BOLLETÍ DEL DICCIONARI, i s’hi pot sostenir de lo millor, i
amb el sobrant de la suscripció hem poguts comprar més de mil pessetes
de llibres de filología.
No n’hi pren així an El Lenguaje desgraciadament. Basta dir que el
seu director, l’amic Robles, dins aquell article anunciava la mort de la
revista an els dos anys de publicar-se, mort que no ha tengut lloc pels
oferiments que qualques bones ànimes li feren a darrera hora per provar
si per ventura la cosa millorarà amb el temps. Deu ho faça qui pot! Amèn.

_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografia de Amengual y Muntaner—1914

-165BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

[133]∗

Notes Bibliogràfiques (133-150)
I
Els Tortosins | per Tortosa | per | Francesc Mestre i Noé | Tortosa,
1914. —Un opuscle de 24 planes de 210 x 135 mm.

Agraïm de bon cor a l’autor l’exemplar amb que ens ha obsequiats i li
enviam la nostra més coral enhorabona per lo bé que ha sabut desplegar
el seu tema els Tortosins per Tortosa amb un alt sentit patriòtic i tot un
enfilall d’observacions sobre la situació política de Tortosa, molt oportunes
i llampants, i sobre l’actuació que cal an els tortosins en la cosa pública si
volen anar endavant pel camí de l’enaltiment i exaltació de la Patria. I tot
això ho diu En Mestre amb un estil senyorívol i un llenguatge selecte i
sumament agradós, amb ben pocs castellanismes, genuinament tortosí.
En Mestre ès dels qui han tengut el bon sentit d’adoptar les Normes
Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans per anar a la normalisació
ortogràfica, tan convenient an el català com a tota altra llengua. Llàstima
que li escapin algunes cosetes, que aniría molt millor que no li
∗

Tom VIII. —Setembre-octubre de 1914. —N. 3.
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escapassen: ens referim a un qual (p. 6) que usa com equivalent del cuyo
castellà, i llavò a la r final que aclava a tots aqueis infinitius: veureR,
viureR, permetreR (p. 16). Son molts desgraciadament que hi sopeguem
an aqueis reclaus; per això hi cridam l’atenció una volta més. Veiau lo
que’n deim dins aquest mateix BOLLETÍ.
______________

II
A. Garcia Rover | Enginys Literaris | en vers y prosa | ab pròleg per | D.
Bernat Balle, Pvre. | —Palma, 1904 —Un volum de 104 planes de 160
x100 mm.

Fa uns quants mesos que ens comparegué dalt la nostra taula un
exemplar d’aquest volum amb una coral dedicatoria [134] de l’autor, que
agraïm de tot cor. Ens crèiem que era una publicació d’enguany i després
notam que ès de deu anys enrera. Es un bell aplec de poesíes i proses,
que En Garcia Rover amb punts i amb hores ha anat engirgolant i
engiponant; sempre d’una manera digna i agradosa, donant proves de
que sent i sab aglapir la santa Poesía que vola amb ales de cel davant els
humils i mansuets de cor, corpresos de la seua sublimidat i galanxonía.
Llàstima que li escapin desiara castellanismes tan ferests com: a)
reparen en sentit de recobrar; rèprendre; —b) coro en lloc de chor; —c)
derribo per tombada, esbucada, enderroc, desfeta; —d) pollos en lloc de
fadrins, bergantells, xabals, jovensans, estornells, pinsans. —També es
una llàstima que se decant de la prosodia mallorquina i se deix
embarriolar de la prosodia castellana, fent casi sempre diptongs aquells
aplecs de vocals, que en bon mallorquí o català de Mallorca, no son estats
diptongs mai, v. gr. ambicIÓ, p, 3; plAEnt dolsura, p. 6; OriEnt, p. 31;
crUEl, p. 9; concIEnt, p. 13; PassIOns, p. 23; CIEncies, p. 31;
compuncIÓ, p. 38; i grandIOsa, p. 49; vIArany, p. 51. —Aquí lo ferest ès
que la major part dels poetes catalans, valencians i balears sopeguen an
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aquest mateix sobam: fan diftongs que no ha admesos mai la nostra
llengua, que mantén amb això la tradició llatina, no com la prosodia
castellana, que ès fuita de tal tradició, contradint-la de la manera més
absoluta. Enviam an En Garcia Rover la nostra enhorabona pels seus
Enginys Literaris.
______________

III
Fauna Ictiològica | de Catalunya | Catalech rahonat dels peixos
observats en | el Litoral y en les aygues dolçes catalanes – per Agustí
M. Gibert. | —Barcelona, 1913. —Un volum de 108 planes de 218 x
155 mm.

Grans mercès an el Dr. Gibert de Tarragona de l’exemplar de la seua
darrera lucubració amb que ens ha favorits i honrats, i l’enhorabona més
coral per aqueixa nova obra amb que acaba d’enriquir la ciencia catalana i
l’Obra del Diccionari. Ja ès una contribució grossa i del tot interessant
l’escorcoll que acaba de fer i de publicar dels noms dels peixos del litoral i
de les aigues dolces de Catalunya: QUATRE CENTS NORANTA DOS en
presenta de noms vulgars de peixos, noms que el nostre poble ha
engiponats, no anant-ne a manllevar a fora casa, treient-los-se del cap, a
força de suc de cervell. Aqueis corríen i capllevaven en boca dels nostres
mariners d’assí i d’allà, i el Dr. Gibert els ha guipats, els ha aglapits, els
ha enflocats dins [135] el seu aixerit estudi, encollant-los amb llurs
parions els noms que la Ciencia ha engirgolats per escriure i caracterisar
els vivents que los duen, per que siguen del domini de la ciencia
universal. Sí, dues coses molt garrides i meritories a l’uf ha fetes el Dr.
Gibert: replegar els noms vulgars dels peixos catalans lo qual negú havía
fet amb tanta d’extensió com ell, i llavò encoblar-los amb els noms
científics que les corresponen, fent-ne la descripció i caracterisació
científica. Per lo meteix, el Dr. Gibert amb aquesta novella obra ofereix a
-168BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

la nostra Obra del Diccionari un contingent importantíssim: els noms
vulgars catalans dels peixos coneguts fins aquí an el litoral i aigues dolces
de Catalunya. Beníssim! ¡Que’n venguen molts d’estudis tan cepats i tan
rimats i tan bufarells com aqueix [d]el Dr. Gibert de Tarragona!
Per coletgir l’importancia de la feinada del Dr. Gibert, basta notar que
ell posa 322 especies de peixos, «moltes d’elles noves per Catalunya,
altres noves an el Mediterrà, una de nova per Europa, y poques, molt
poques per classificar». I els altres ictiòlegs ¿quantes d’especies de peixos
havíen endardellades i espinzellades a Catalunya? Ho fa constar el Dr.
Gibert dins el Pròlech: «En 1853, En Marian Graells citava 98 especies
(Anales de la Academia de Ciencias de Madrid); En Ferran Weiler en
1854, ne nombra 90 (Topografía físico-médica de las Baleares, Palma);
En Francesc Barceló comprèn en el seu catàlech, aparegut a Madrid en
1868, 247 especies habitantes en les clàssiques costes de les Mallorques i
ordenades segons la classificació del Príncep de Camino y Musignano,
Carles Bonaparte; En Laureà Pérez Arcas durant el seu pas per la nostra
Universidat ne coleccionà y catalogà 147; N’Antoni Sánchez Comendador
afegí a l’anterior Catàlech altres especies que adquirí y estudià, sumant
en conjunt 190 especies y darrerament En Jaume Ferrer y Aledo en el
catàlech dels peixos de l’illa de Menorca, publicat en 1906, n’hi inclou,
amb les variedats, unes 224». De manera que el Dr. Gibert dona 75
especies de peixos catalans més que el que fins ara n’havía donades més,
que era el merítíssim naturalista mallorquí el Dr. Francesc Barceló i
Combis, alta gloria de l’Institut de 2a Ensenyança de les Balears.
Beníssim!
______________

IV
Chorals de J. S. Bach. —A quatre veus amb reducció per orgue o
armonium. Versió catalana de Mn. Frederic Clascar. —Amb censura
esglesiàstica. —14 planes de 296 x 217 mm. —Preu: 2’50 pessetes.
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Agraïm de cor l’obsequi que’ns han fet d’aqueis nous [136] Chorals
de l’incomparable Bach: son sis (V-X), i vénen de lo millor per sonar i
cantar durant misses de comunió. De la música ¿què n’hem de dir? si En
Bach fonc l’organista més notable que mai hi haja hagut an el mon i un
dels compositors més eminents? La versió catalana ès també preciosa per
haver ratjat de la polenta ploma de Mn. Clascar, que ès sempre el dianxa
per afinar el fil de les neules i fer feina d’aquella més fina més fina.
______________

V

Glanures catalanes et hispano-romanes, IV. De N’Oiva Joh. Tallgren,
dalt Neue Philologischen Mitteilungen, de Helsingfors (Finlàndia), T.
XVI, [1914], p. 65-105.

Devem a l’amabilidat del meritíssim Tallgren un exemplar, que
agraïm, d’aqueix quart enfilall d’espigoladures tan ben espigolades dins el
sementer de la llingüística catalana, a on ens fa l’honor de retreure sovint
exemples de les nostres Rondaies per confirmar i clavetetjar ses
enginyoses teoríes. Molt de bé mereix de la nostra llengua En Tallgren
pels seus escorcolls i espinzellaments damunt el ram tan envitricollat de
les etimologíes catalanes. Sería molt de desitjar que no deixàs tan
gloriosa tasca, per la qual tantes de dots demostra haver rebudes de Deu.
Algunes observacions ens permetrem sobre certs punts de vista seus
respecte de la significança de qualque mot català. Aqueixes observacions
versen sobre articles de Romanisches Etymologisches Wörterbuch del
Prof. Meyer-Lübke amb referencia a lo que n’ha dit el Prof. Leo Spitzer de
Viena baix del títol Etymologisches aus dem Catalanischen dalt la referida
revista finlandesa Neuphilologische Mitteilungen, any 1913, n. 5 i 6.
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§I
Engegar [ngá]

I. Prova el filòleg finlandès (p. 67) de desllatigar la signi[fi]cança del
verb

engegar,

suposant

que

no

significa

propiament

«soltar»,

«desfermar», «expulsar» (austreiben), sino «guardar bestiar». A Mallorca
significa exclusivament «expulsar», «despatxar» la persona que un té
llogada perque no la vol pus, fer fogir, llançar, foragitar qualcú d’una
banda o altra. En camvi a Catalunya continental engegar, ademés de
significar tot això, vol dir també fer partir una màquina, conduïr o menar
el bestiar a pasturar. En aquest altre sentit hi ha, com [137] se veu, l’idea
de fer partir, de fer prendre una direcció determinada, l’idea de llançar ès
an el fondo una idea anàloga i similar a la primera. Res d’això passa amb
l’idea de guardar el bestiar, puis se pot «guardar el bestiar» sensa
imprimir-li cap direcció determinada, aturant-lo de prendre’n cap. Els
passatges que En Tallgren cita de Víctor Català no creim que contradiguen
lo que nosaltres afirmam. —Dona una passa més En Tallgren, i posa
eczivar, etzivar i etzibar còme sinònims d’engegar. A Mallorca no hi ha res
d’això, puis etzibar significa pegar, tirar qualque cosa a un altre per ferirlo; i etzibar-se una cosa, vol dir tirar-la-se dins el còs, menjar-la-se. A
Catalunya continental no significa tampoc «guardar bestiar». Segons el
diccionari Casa-Salvat vol dir: donar, llançar; pegar, etgegar; segons el
diccionari Bulbena, vol dir: engegar, llançar; segons el diccionari Aladern,
vol dir: donar, llançar, tirar, pegar, etgegar | Etzibar paraulades:
respondre de mala manera. Tot això prova que etzivar a Catalunya
continental ès sinònim de engegar en sentit de tirar, no en sentit de fer
sortir el bestiar a pasturar o de fer partir una màquina.
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§2
Orat, -ada [oràd]; afuar [fuà], afuat [fuàt], fua [fú]; debades
[dbàds], maldement [maldmént]

Dins el § 83 tracta En Tallgren sobre el mot orat en català, i sostèn
que encara es viu en sentit de boig. Prou que té raó En Tallgren. Vetassí
la claricia que’n trobam dins la Calaixera del Diccionari: VINT I SET
CÉDULES hi ha del mot orat, -ada, de monuments antics i moderns. Casi
totes donen a tal mot el sentit de boig, dement; i el donen com actual, no
com antiquat. Vataquí alguns adagis i dites populars, vivents, d’aqueix
mot: Pendre càstic en lo cap de l’ORAT; l’ORAT per la pena ès assenyat; a
gent ORADA, campana de fust; infant i ORAT diuen la veritat; això pareix
una gabia d’ORATS (se diu d’una banda a on tothom crida i mouen soroll i
bogiot sensa raó ni motiu). A Mallorca orat -da, té ademés un sentit
especial, anàleg: se diu d’una persona o d’una bistia que per no res se fan
por, que son mals d’anar en torn, que fan coses extranyes i tenen
promptituts violentes i sensa seny. D’una persona o bistia així se diu que
ès orada. També, segons fa notar Mn. Miquel Costa dins el seu delitós
llibre De l’Agre de la Terra p. 10, «se diu orat aquell bestiar que no té
pastor ni forma remat, sino que pastura selvatge per la muntanya. Per
aplegar-lo se fa precisa una batuda de cassa, a forsa de cans i de gent».
[138]
Dins el § 82 servint-se de frases tretes, de les nostres Rondaies
Mallorquines, En Tallgren fa un escorcoll ben interessant del mot afuar,
afuat, fua, i lo mateix dins el § 84 respecte de la conjunció maldament,
servint-se també de les Rondaies amb preferencia. Dona *affusare
(<affusus < affundere) còme rel de afuar, i Bâtil (aràbic) = vanitat, va,
ap. Meyer-Lübke, Rom. Etym. Wört. § 991, còme rel de debades i
maldament.
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§3
Coma [kóm]

Dins el § 86 estudía En Tallgren el mot coma, derivat de cumba, mot
gallic, amb significació de vall, freu, coll, pas estret entre muntanyes
(Veiau Meyer-Lübke, ib. § 2386, i A. Hölder Alt-Celtischer Sprachschatz.
—Leipzig, 1896 —T. I, col. 1189-90). I se troba En Tallgren amb que En
Vogel dins el seu Diccionari català-alemany no du tal paraula, i que En
Saura i En Bulbena-Tosell la duen just amb el sentit de puig, loma, colina,
i que Na Víctor Català dins Solitut (p. 19) posa tal mot sensa que’s puga
coletgir si li dona el significat de vall o de puig; i, per més confondre’l, En
Vogel, dins la versió alemanya d’aqueixa novella tradueix coma per
Hügeln (puig); i finalment el bo de N’Amengual dins son Diccionari
Mallorquí-Castellà (Palma, 1858-78) li dona ja just el sentit que té el mot
castellà cañada: «L’espai que hi ha entre dues muntanyes o altures,
aprop una d’altra i que sol fer bon pasturatges pel bestiar». N’Amengual
amb això no feu més que copiar el Diccionari de la Reial Academia
Espanyola, sensa dir un mot del sentit corrent que té coma, dins Mallorca;
i el P. Figuera (Diccionari Mallorquí-Castellà. —Palma. impr. —Esteva
Trias, 1840) just posa: «Coma=entre montañas. Cañada». Això només ès
espinzellar a redols les paraules, no donar-ne la claricia que cal. A
Mallorca el sentit corrent que el mot coma presenta, ès de terra baixa i
grossa, a on el sembrat se fa bo i els arbres també, i sempre sol fer
baixest, sol estar una mica enclotada i arrecerada. Tant ès així que a les
possessions o masíes, que’s solen conrar per quatre sementers, i a
quiscún un any sembren faves, l’altre any blat, l’altre any restoble (xeixa)
o ordi, si ès terra bona; i si no ho ès, la deixen per pastura; i l’altre any hi
fan goret; i així cada any hi ha a la masía totes aqueixes sembradures i
en part dos sementers qui reposen (pastura i goret); doncs cada
sementer té una coma, que’s considera el mullat, lo millor del sementer
[139] ès a dir, que el floret, la terra millor de les masíes se divideix en
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quatre porcions o comes, i cada sementer n’inclou una; i així cada any hi
ha un troç de terra bona sembrada. Això ès la coma mallorquina, mot que
s’ès perdut en l’us corrent a Menorca, a on ja només se conserva còme
nom de lloc: Coma erma a Biniatzèn, Coma d’En Bonet a Torre d’En Jordi
March, Sa Coma a Ciutadella. —An el Rosselló vé a tenir el mot coma el
mateix sentit que a Mallorca. El caporal dels escriptors rossellonesos, el
nostre estimadíssim Pere Vidal, damunt la seua notable revista Ruscino,
T. III (1913), p. 70-3, sostén i demostra que fa més de mil anys que an
el Rosselló el mot coma mai ha tengut altre sentit que el de vall, baixest,
terra, enclotada, i que l’idea d’altura, cim, muntanya, cresta, s’expressà
sempre i encara per montanya, mont, montanyeta, puig, tossa, serra,
serrat, serreta; i funda aqueixes dites seues damunt un bell enfilall de
frases de monuments escrits de tots els sigles de la llengua. Això no
obstant, dins Catalunya espanyola s’ès introduït un novell sentit del mot
coma, que consigna l’inoblidable Balari i Jovany, dins la seua monumental
obra Orígenes Históricos de Cataluña (Barcelona, 1899) p. 111, dient:
«No debe confundirse la coma, que es cañada, con las llamadas comas en
los Pirineos; que son montañas altas, unidas, cubiertas de césped y de
grande extensión, en donde no hay peñas ni precipicios y tienen buenos
pastos para el ganado, como la coma de Vaca, la coma Lletera, la coma
del Orria y la coma de Basibés». I l’altre gran historiaire català En
Francesc Monsalvatge, dins la seua Geografía Històrica, p. 278, constata
el mateix sentit del mot coma dins la regió pirinenca. —Consultada la
nostra Calaixera del Diccionari, hi trobam SETANTA VUIT CÉDULES del
mot coma. Una d’elles, feta del benemèrit i competent collaborador En
Pere Alsius de Banyoles, defineix coma per «terreny pla en lo alt de les
montanyes, abundant en pastura». Una altra, feta de Mn. Antoni Cases de
Pinós (província de Lleida), diu «que’s dona» el «nom» de «coma» «a
cert[e]s partides de terra enclotada». Llavò hi ha cinquanta cèdules que
duen noms de lloc a on figura el mot coma. Gran part d’aquestes cèdules
son tretes de documents d’arxiu de diferents endrets de Catalunya n’hi ha
dels anys 1277, 1278, 1279, 1299, 1300, 1301, 1304, 1463, 1557, 1559,
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1565, 1566, 1567, 1577, 1670. De les frases que’s transcriuen an
aqueixes cèdules se desprèn que tals comes no son muntanyes vestides
de gleba (césped) per pasturar-hi bestiar, sino troços de terra conradissa.
—¿Què prova tot això? An el nostre entendre, que el sentit [140] primitiu,
nadiu i general del mot coma ès el de cumba: terra baixa, vall, clotal, i
per lo mateix terra grossa, fèrtil, bona per gra i per tota classe de
sembrat; pero que an els Pirineus aplicaren per extensió i analogía el mot
coma an els turons vestits de gleba i d’erbei a on se fa bons pasturatges
pel bestiar. Es per lo mateix una extensió, un aixamplament de l’idea de
fertilidat que du en sí el mot coma = terra baixa, vall, clotal. Ademés hi
ha que tenir en compte que aqueixes muntanyes reblides d’erbei i de
pasturatges, fan valls i conques en llur desplegament i per lo mateix
comes an el sentit primitiu del mot. Això succeeix a Coma de Vaca entre
Ulldeter i Núria, a Coma de l’Embut prop del Puigmal i a Coma-Vilara,
nom d’un torrent que figura dins el Libre del Capiscol de St. Feliu de
Girona. —Que el sentit primitiu i radical del mot coma es de vall o terra
baixa ho confirmen les diferents formes que de la rel cumba donen els
dialectes celtes de Wales, Cornwall i Armòrica que En Holder retreu dins el
seu ja anomenat Alt-Celtischer-Sprachschatz (Tresor de la llengua celta
antiga), T. I, col. 1189-90: cwm (cavidat, baixest, barranc, vall fonda,
fondal), cum i comm (gaveta, pica, pastera), cumb (vall); després
senyala convallis còme significat del comba romànic, espanyol i provençal
i del francès combe, i consigna que comba dins el dialecte piamontès i
gomba dins el de Como significa la vall; i que Sant Isidor de Sevilla dins
ses Etimologíes (19, 2, 1) i el Glossari de Plàcid (edició Deuerling, 22, 1)
defineixen cumba per locus imus navis (el fons, el cul de la nau, que
afecta la forma de la vall) quod aquis incumbat. —No ès ver que amb tot
això roman una mica endardellat i desllatigat el mot coma? Del qual els
diccionaris catalans, escrits fins avui, donen tan poca claricia, que deixen
el lector a les fosques, pero ¡de quina manera!
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§4
Ell [e] (< ellum < en illum)

Dins el § 88 escorcolla En Tallgren un derivat del llatí ellum, l’adverbi
ell, diferent del pronom personal ell (<illum), i que ès usadíssim a
Mallorca: v. gr. ELL ja ès passada la corema! ELL tu hi hauràs d’anar! ELL
la Reina se morí! ELL ara negú vé! ELL ara ja hi son tots! etc. D’aquest ell
el Mestre Forteza dins la seua Gramàtica, § 252 en diu: «... tenemos en el
lenguaje vulgar una forma neutra ell... que, más bien que persona,
expresa

una

afirmación

enérgica».

El

Dr.

Amengual

dins

el

seu

Diccionario-Mallorquín-Latín fa menció [141] d’aqueixa forma, calificant-la
de «expresión elíptica que equivale a... ello es que, el caso es que». En
Meyer-Lübke dins el seu Rom. Etym. Wört. § 2851 posa ellum còme rel
de tot un enfilall de formes dialectals del sur d’Itàlia i de Sardenya,
algunes de les quals tenen molt que veure amb el mallorquí ell. Vetaquí
quines formes son aqueixes: a) del dialecte dels Abruzzi: (y) elle = allà;
—b) del dialecte de Sora (Terra di Laboro): elle = assí, aquí; —c) del
dialecte de Camistro (Abruzzi) i del logudorenc de Sardenya: ello; —del
dialecte de Reati: iello; —del dialecte campidonenc, també de Sardenya:
ellu = així, d’aquesta manera, per consegüent, a dir ver, ja ès segur. —
Sens dupte el sentit d’aqueixes tres formes darreres (ello, iello, ellu) ès el
qui s’acosta més an el mallorquí ell, que tant ha cativada l’atenció del
filòleg finlandès i que tan a fondo l’ha estudiat dins les nostres Rondaies,
de les quals cita frases a betzef per fer veure que el sentit fonamental
d’aquell ell ès el del ecce llatí, voilà i voyez-vous! francès, el hè aquí
castellà i el vetaquí i veliaquí català, en lo qual estem ben conformes. El
mot ellum ès un mot del latí popular que’s troba dins Plaute i dins Terenci
i que ès una contracció de en (=ecce) i illum > ellum, que En MeyerLübke, ibid. tradueix en alemany per Sieh ihn da! = Veltallà! (veutallà!,
veutaquí!). I fa una observació ben aguda En Tallgren, dient: «L’estudi
dels parlars mallorquins sembla reservar an el romanista, entre altres, el
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goig especial d’aglapir desiara ben vitencs, segons se veu, qualcún
d’aqueis mots llatins antics, que’s belluguen dins Plaute, dins Lucreci, que
un s’ès acostumat a no cercar-ne supervivencies romàniques fora de
qualque patuès italià o sard. Ellum ès un d’aqueis mots que han surat
dins el mallorquí ell».
Hi ha que advertir que aquest ell també se posa darrera la frase: v.
gr. No hi tomaré ELL! No la trobarán ELL! etc.

§5
Temer-se d’una cosa (notar-la, advertir-la)

També ès ben interessant l’endardellament que fa En Tallgren dins el
§ 90 del reflexiu mallorquí «tèmer-se de...», notar, advertir en sentit de
fixar l’atenció; parar esment. Aquest sentit de tèmer, que continuament
brolla de la boca dels mallorquins, només l’ha trobat En Tallgren dins el
Diccionari de N’Amengual. Si hagués pogut haver el de P. Figuera, hauría
vist que la posa aqueixa significança, tan genuïnament mallorquina, puis
escriu: «TÉMERSE. v. r. Conèixer, entendre alguna cosa. Sentir = de ses
puñides: de lo que se diu o fa». A on ha trobats En Tallgren exemples a
forfollons [142] d’aquest reflexiu, ès dins les nostres Rondaies; fa notar
que sempre regeix la preposició de, i li crida l’atenció que devegades vaja
sensa tal preposició. En cita quatre casos, tots del tom I. (1a ed.)
velostassí : «...se temen que los torna a faltar...» p. 101; —«...perque
mon pare no se teme que me som entretenguda», p. 205; —«...per
temerse, tot d’una que hi hagués fressa de res», p. 222; —...per bé que
se mirava, no se temía que tornàs gens jove...», p. 261. Doncs bé, li hem
de dir an En Tallgren que en la primera, segona i quarta frase d’aquestes
hi quebría perfectament el de, tant que, si no le hi posàrem, fou just una
distracció. A on no hi pegaría el de fora en la frase que fa tres. —En
Tallgren formula una teoría ben enginyosa per explicar que el temer-se
sia arribat a

Mallorca a significar advertir, notar, parar esment,

s’apercevoir dels francesos, el percatarse dels castellans. Vetassí com ho
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fila En Tallgren, i ès precís regonèixer que fila prim, pero fort i llampant,
sensa barrugues ni regruixos; escoltau-lo: «Lo sentit etimològic d’aqueix
temer-se de qualcom ha d’esser estat el del tèmer per sí mateix davant
qualque cosa: en llatí sibi timere ab aliqua re; lo qual recorda el demble
francès se douter, que volía dir altre temps tenir por = modern: redouter.
Comuna per consegüent a l’antic mallorquí tèmer(se) i an el francès del
sigle XIV (se) douter, l’idea de temor, ha així evolucionat, no sols dins
aqueixa idea, ben poc esperada que representa el francès modern se
douter de = sospitar, imaginar-se qualque cosa; pero també dins aqueixa
idea, sensiblement més allunyada de l’origen, que respon an el mallorquí
modern temer-se de = notar, parar esment, fixar l’atenció en qualque
cosa o en qualcú. Es un d’aquells casos extranys a on un sentit més tost
abstracte primitivament, se transforma en un sentit físic». Ens agrada
ferm aquesta explicació.

§6
Tombar, tomar

Dins el § 91 escorcolla En Tallgren els verbs tombar i tomar. Els
diccionaris castellans que hi ha son molt deficients respecte d’aqueis
verbs. Ells tenen la culpa de que el Prof. Leo Spitzer de Viena dins el seu
preciós estudi Etymologisches aus dem Catalanischen (mot tumba)
sostenga que tombar en català «només té el sentit del castellà volver i de
l’italià tornare» (en català girar), pero no el de fallen (=caure); d’aquí ès
que tom vol dir Drehung (girada, volta, rodada), Aenderung (tramudança,
alteració), Miene (fesomía, aspecte), Mal (volta, senya, petja)». No
endevina aquí l’eixerit professor vienès, no per culpa seua, [143] sino dels
diccionaris catalans que haurà consultats. En Tallgren li fa avinent que
«ès massa categòrica» aqueixa dita seua, i que «pot citar mès d’un
passatge català que demostra incontestablement que hi tenim un tombar,
que, si no significa fallen (caure), significa al menys zu Fall bringen (dur a
caure, a pegar una caiguda); tot seguit li cita un passatge d’En Ruyra,
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que fa dir a una noia embarcada mirant una grossa maror: «Quan no hi
hem quedat fins ara, ¿què ha de venir que’ns TOMBI?» Diu llavò En
Tallgren que «si ens regim no sols per lo que diuen els diccionaris del
domini català, sino més tost i sobre tot de la llengua de cada dia, que
ofereix molt d’exemples d’aquesta cosa, dins la banda llevantina de la
Península sembla que el sentit fonamental de tombar es renverser (fer
venir per avall, enderrocar), faire tomber (fer caure)», just dins el francès
antic, i que també se troba dins el valencià tombar i el castellà tumbar.
«Aqueis mots signifiquen, ben sovint tal volta, hacer caer o derribar;
l’idea de tomber s’explica aquí ja pel verb reflexiu: se tomber; en català
tombarse (Ruyra, 276) (castellà tumbarse i valencià tombarse en sentit
de echarse a dormir), ja també pel verb neutre, del qual, a dir ver, no he
trobats exemples. En quant an el mallorquí, segueix dient En Tallgren, hi
ha el diccionari de N’Amengual que posa dos verbs diferents», tombar
(«torcer o trastornar alguna cosa hacia un lado o totalmente,... volcar,
inclinarse lo que debía estar en equilibrio») i tomar («arruinar, demoler,
derribar»). —Es vera aqueixa descripció que N’Amengual dona d’aqueis
dos verbs, pero no ès completa respecte de tombar, com veurem més
avall, si Deu ho vol. Acaba En Tallgren retreient de les nostres Rondaies
dos casos de tomar = fer caure (T. I, p. 46, 249), un de tombar = inclinar
(ib. p. 3) i l’altre de tombar-la = ajeure-se.
Vegem ara què en diuen els altres diccionaris catalans, dels verbs
tombar i tomar: a) Diccionario Valenciano-Castellano d’En Carles Ros
(València, 1764): «tombar, bolcar: torcer ó trastornar alguna cosa ázia un
lado ú totalmente de modo que ella caiga, ó lo que en la mesma se
contiene».

—b)

Diccionario

Catalán-Castellano

de

Fr.

Magí

Ferrer

(Barcelona, 1854): «Tomar. a. sufrir, aguantar, aparar. –Tombar. a. y n.
tumbar, volver, —a. voltear, oblicuar, ladear, –r. volquearse». —e)
Novissim Diccionari Manual de las llenguas catalana-castellana d’En
Jaume Angel Saura (Barcelona, 1894): «TOMAR: Parar la mà o altra cosa
pera rébrer. Aparar, sufrir, rébrer alguna cosa que molesta. Aguantar,
sufrir, soportar, tolerar. —TOMBAR. Fer cáurer(er) a algú. Tumbar. Girar
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una cosa de una part a [144] altra, Voltear, ladear, volver. r. Tirar-se
sobre alguna cosa. Volcar. Fregantse y refregantse en ella. Revolcarse,
volquear-se. —d) Diccionari de la Llengua Catalana de Salvat i Comp.ª
(Barcelona, devers 1909): («TOMBAR. v. a. Fer caure a algú. Tumbar. ||
Girar una cosa d’una part a una altra o al revés de com estava posada.
Voltear, ladear, oblicuar. || Girar, com tombar una olla, un canti, etc.
Volver || v. n. Tirarse demunt d’alguna cosa, fregantshi y refregantshi.
Revolcarse, volquearse.» —e) Diccionari Popular de la Llengua Catalana
d’En Josep Aladern (Barcelona, 1904-6): «TOMBAR, v. a. fer caure a algú.
| Girar una cosa d’una part o altra al revés de com estava colocada. |
Girar, com: tombar una olla, un cánter, etc. | Tirarse sobre alguna cosa,
fregarse y refregantse en ella. Es derivat de tumba, com ho justifica’l
tomber, francès». —f) Diccionari català-francès-castellà de N’A. Bulbena
(Barcelona, 1905): «TOMAR. va. Tendre la main pour recevoir. Aparar, ||
Agontar. —TOMBAR. va. Faire tomber. Tourner. Remuer de côté. Tumbar.
Voltear. Volver, ladear. || RODOLAR. || n. GIRAR || —SE. r. se vantrer.
Volquearse. || REVOLCARSE». —g) Taschenwörterbuch der Katalanischen
und Deutschen Sprachen. Erster Teil: Katalanisch-Deutsch del Prof. Dr.
Eberhard

Vogel

(Berlín-Schönberg;

1911):

«TOMAR:

die

Hand

ausstrecken um etwas anzunehmen; über sich ergehen lassen (allargar la
mà per acceptar qualque cosa; aguantar, sufrir). —TOMBAR: umstossen,
zu Fall bringen; umdrehen; —SE: kollern, sich überschlagen (fer caure,
dur a una caiguda; girar, enrevoltar, fer rodar; tenir tombs de cap, rodar
el cap). —h) Novísimo Diccionario General Valenciano-Castellano de Mn.
J. Martí y Gadea (València, 1891): «TOMBAR. a. Tumbar: hacer caer o
derribar a una persona o cosa. || met. fam. Privar a uno de sentido el vino
u otra cosa fuerte. || n. Caer, rodar por tierra. || r. fam. Echarse a dormir. ||
Volcar». —i) Diccionari Mallorquí-Castellà del P. Pere Antoni Figuera
(Palma, 1840): «Tomar. v. a. Desfer casas, parets, etc. Derribar o echar a
tierra. = Garroves, mellas. Tomar o varear. = Fer caure. = Los licors.
Tumbar. —Tombar. v. a. Fer mudar de parer. Volcar. = Posarse a jêurer.
Tumbarse. =Penjar més a una part, v. gr. una somada. Cabecear.
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=Barcas de costat per adobarlas o donarlos alquitrà. Tumbar de lado o
dar la banda a la nave».
Això diuen de tomar i tombar els diccionaris catalans moderns; se
veu que’s copíen uns amb altres i que la claricia que’n donen es ben
magra. I els antics ¿en donen gaire més? El d’En Nebrija, edició de
N’Antoni Oliver de Barcelona, 1585, [145] no du ni tombar ni tomar.
Aqueix tomar en sentit d’aguantar, sufrir, parar la mà per rebre que
posen casi tots els diccionaris catalans, no sabem d’on l’hauràn tret; mai
an el mon l’havíem sentit de boques catalanes, mai an el mon l’hem
trobat dins cap monument ni antic ni modern. ¿Ens sabríen dir els amics
Bulbena i Vogel a on han trobat aquest tomar?
I els filòlegs romanistes ¿què en diuen d’aqueis dos verbs tombar i
tomar? —a) El meritíssim Raynouard dins son Lexique Roman just posa
TOMBAR; v. tomber, renverser, abatre, jeter; —TOM, s. m. chute,
culbute, élan en bas; —TOMBAIRE, TOMBADOR, TUMBADOR, s. m.
sauteur, danseur, voltigeur, faiseur de tours; —RETOMBAR, v. tomber,
s’abattre; —TRASTOMBAR, v. culbuter, renvercer; —TRASTOMBA, s. f.
détour, tergiversation; —TOMBAREL, adj. à chute, à rime repetées. De
tomar no’n diu res. —b) En Bartsch-Koschwitz, Chrestomathie Provençale
(Marburg, 1904) du un fragment del Roman de Flamenca, del sigle XIII, a
on figura (col. 324, v. 33) el verb tombar en sentit de ballar, dansar,
intranzitiu. —c) En Carl Appel, Provenzalische Chrestomathie (Leipzig,
1902) posa una carta d’amor del trobador català N’Amaneu des Escas, de
la 2a meitat del sigle XIII, que diu: «Si’m respondia | mal ni greu en so
que’l diria | denan liey tombaria mortz»; per lo mateix, equivalent a caure
intranzitiu. —d) En Diez, Etymologisches Wörterbuch der Romanischen
Sprachen, 5a edició, Bonn. 1887, p. 321 posa còme provençal tombar (=
franc. tomber) = mit dem Kopfe voran fallen (caure amb el cap davant); i
llavò diu que hi ha una segona forma que ha perduda la -b-, l’italià
tomare = taumeln (vacillar, trampoletjar, baubetjar) = tumbar, segons el
Diccionario-Italiano-Español de Linati y Delgado, =caure, redolar. —e) En
Gustau Körting, Laeteinisch-Romanisches Wörterburg, 3a ed. Paderborn,
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1907, § 9804, fa derivar el català tombar de *tumbare = über einen
Haufen stürzen (caure d’esquena) =mit dem Kopfe voran stürzen (pegar
de cap en-terra); i dins el § 9805 fa sortir l’italià tomare (= caure) de
l’antic-alt-alemany tŭmôn (= vacilar, baubetjar, tastanejar, trampoletjar),
i dins el § 9806 fa sortir de la mateixa rel l’antic francès tumer(= caure).
Vegem ara si la nostra Calaixera ens dona més claricia del tombar i
del tomar. Cap cèdula hi ha per nat sanyal de tomar en sentit de sufrir o
d’allargar la mà per prendre o acceptar qualque cosa. Hi ha sí el tomar
mallorquí, que vol dir, exclusivament enderrocar, fer caure, fer venir per
avall. Aquesta forma, morfològicament, no ès més que un cas de [146]
perdua de la b darrera m, que sovintetja en català, v. gr. de comba se feu
coma, de camba > cama, de retomba («vase de terre d’une forme ronde,
bouteille», dins el Roman de Flamenca ap. Bartsch-Koschwitz, col. 324, v.
34) > redoma; de columba > coloma, de columbus > colom, de lumbum
> llom, de Limbos > llims; i per això de tombar se feu tomar. Hi ha
pobles com Pollença a on no s’estila tomar, sino just tombar, que
presenta diferents significats, un d’ells el de enderrocar, fer caure. —De
tots els altres significats de tombar, qualcún no consignat dins cap
diccionari català, antic ni modern, hi ha cèdules dins la Calaixera.
Ventaquí una mostra: a) —Mn. Pau Queralt ens recullí a Montblanquet
aqueixes frases, de boca del poble: «Al joc m’hi soc tombat dues
pessetes». «En aquèt negoci m’hi soc tombat qui-sab-lo»! Aquí tombar
vol dir guanyar; el que deia això, havía fet tombar cap a ell, a favor seu
allò (les pessetes, el qui-sab-lo, això ès, molt; qui-sab-lo molt que era).
—b) En Fidel de Moragas ens replegà, també de boca del poble, a Valls,
aqueixes altres frases: «Anem a tombar pel poble» (a passetjar, a voltar,
a fer una volta). «Vaig deixar la carretera i vaig anar a donar un tomb per
la teua vinya». «Va tombar de paret tot l’hort» (el voltà, el rodetjà de
paret). «Tomba’t cap a la dreta (inclina’t; gira‘t), que veuràs passar el
tren». —c) N’Andreu Ferrer i Ginart ens replegà a Artà, son poble nadiu,
aqueixa altra: «No me’n puc dur sa pedra! —Idò du-la-te’n a tombes
(fent-la tombar d’una cara a l’altra cara, a tomballons, fent-li donar
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tombs). —d) D. Llorenç Bonet Ferrereta ens recullí a Santanyí l’expressió
que els mariners pescadors d’allà diuen per pa i per sal: «tombar sa
vela», això ès, passar-la, d’una banda de l’arbre a l’altra banda. —e)
N’Emili Genís i Horta ens envía de Pineda l’expressió replegada allà:
«tombar: donar el tomb les onades» (caure, esclafar-se, desferse). —f) El
P. Joan M. Roca; monjo de Montserrat, ens ha aglapida dins Floralía de
Mn. Collell, p. 4, aqueixa, frase: «De dins vostra fossana, quant tombi la
vesprada, | nos parlareu vosaltres»; i dins Patria, p. 21,de Mn. Verdaguer
aqueixa altra: «Mes lo segle tombà» (va caure, passà). —g) D. Sebastià
Altet i Sans, de Barcelona, ens replegà an el Penedès aqueixa altra
expressió: «Son a tombà-la» (a passetjar, a dar un tomb); i dins una
Crònica de la Guerra de la Independencia en el Panadés ens aglapí això
altre: (... al salamó hi tiraren un martell de ferro i no’s trencà, sino un
candelero y lo martell s’hi tomà», això ès «s’hi quedà penjat», diu N’Altet
i Sans. No deixa d’esser ben especial aquest tomat del Penedès. Bé
valdría la pena que el [147] bon amic i entusiasta collaborador N’Alfons
Sans i Rossell que hi caplleva, ens hi fés un escorcoll en regla de tal verb,
dins aquella delitosa regió.
A Mallorca tombar s’usa en sentit transitiu, intransitiu i reflexiu: 1.
Frases de sentit TRANSITIU: TOMBAR el cap, TOMBAR la vista (inclinar,
acalar); TOMBAR una post, una olla, una gaveta (inclinar-les, posar-les de
costat); TOMBAR una persona (fer-li mudar de parer, ginyar-la, resoldrela a fer una cosa); TOMBAR el suc una persona (embriagar-la, engatar-la,
fer-li perdre el coneixement); TOMBAR una casa, melles, olives (fer-les
caure; això ès una manera de dir de Pollença, a on no s’usa mai tomar).
—2. Frases de sentit INTRANSITIU: una paret, un penyal, un còs
qualsevol se diu que TOMBA si reploma, si s’inclina endavant; d’una cosa
que cau també se diu ha tombat; també se diu que el dia tomba quant
s’acaba, i que el sol tomba quant se pon, i que el Govern tomba quant
cau, i que la fosca tomba quant vé la claror del dia. —3. Frases de sentit
REFLEXIU: SE TOMBA damunt es llit, damunt sa terra broixa, damunt sa
paia, damunt sa manta; SE TOMBA damunt un braç de sa cadira; SE
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TOMBÀ damunt sa baranda per arribar-hi millor; SE TOMBÀ de costat per
que no’l ferís. —Mai hem sentit a Mallorca dir tombar en sentit de voltar ni
de passetjar.

§7
Endergar [ndrgá], enderc [ndrk], fembra [fembr], sotjar
[soda], xalest [lest], rebent [rbént]

Acaba l’opuscle d’En Tallgren amb unes Additions et rectifications als
tres aplecs de Glanures, a on se fa càrrec d’algunes observacions que li
férem entany (BOLLETÍ, T. VII, p. 300-2) i ens endreça vius elogis que
agraïm cordialment.
Espinzellant lo que digué dins el § 50 (Glanures II) sobre el català
endegar, discorre amb gran enginy sobre la nerencia i la rel d’aqueix mot,
una mica males d’endardellar. Notam que no fa gens de menció de les
formes mallorquines endergar (= posar en orde, arretglar, enllestir una
cosa) i tenir ses coses enderc (a llur punt, posades en orde, arretglades);
no haver-hi res enderc (posat en órde; arreglat; estar tot desgavellat i
desbaratat). El verb endegar s’usa especialment a Sóller; la forma enderc
era usadíssima a Manacor trenta anys enrera, i encara s’usa ferm.
Més avall ha raó de la forma llambretjar (= lluir, resplandir) que s’usa
a Mallorca, que entany li retreguérem (ibid.) i que li dona llum sobre
l’etimología de llambregar; i dins un [148] parèntesis posa que fembra no
ès paraula catalana. Creim que s’ès allargat un poc massa En Tallgren
amb lo dir això. En Meyer-Lübke (Gramm. T. 1, § 309) ja retreu còme
català el mot fembra, que figura dins una crida que el rei En Sanxo de
Mallorca feu fer a Perpinyà dia 8 d’octubre de 1311 (Ordinacions, 1, fol 52
girat) que la publicà Revue des Langues Romanes, f. XXIX, p. 55. També
figura fembra dins el Dictionarium d’En Nebrija, ed. de Barcelona de
1585, fol 53 girat: «Fembra en qualseuol llinatge, faemina, faeminae. ||
Fembra petita. faemella, faemellae». El posa igualment En Carles Ros dins
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el seu Diccionario Valenciano-Castellano, Valencia, 1764, p. 106 «fembra,
con la e aguda, femèlla, hembra...». «Fembrer, hombre dado á las
mujeres». El P. Figuera el posa així: «Fémbra. f. ant. Femella. Fembra».
Mn. Martí i Gadea (València, 1891) posa: «FEMBRA f. ant. Hembra. || ref.
ant. Dávol fembra no prengues amistança, car la pren y tost la llança...
FEMBRER. adj. Mujeriego. FEMBRIL. adj. Mujeril». N’Aladern posa això
altre: «FEMBRA. f. femella. || Dona. || Mala fembra: mala dona. «De ávol
fembra no prengues amistança, car la pren i tost la llança», ref... No
fiharse de fembres... No haver paría de fembres; no cuydarse de dones...
FEMBRADA, f. moltes fembres. || Fet propi de la fembra. FEMBRER; m.,
entregat al amor desordenat de les dones». El Diccionari Salvat (un refús
del Labèrnia) du igualment el mot fembra com antiquat, amb els adagis
antics: De àvol FEMBRA no prengas... i No haver paría de FEMBRA; i
després: «Fembrer» (= femellut), FEMBRIL (= idem), i el nom de lloc:
«Coll de la fembra morta» entre Setcases i Espinavell i partió d’aigues
dels rius Ter i Ritort. En Saura, només posa «fembrer» (= femellut). En
Bulbena posa «FEMBRA» (= dona, femella) i «FEMBRER» (= bagasser). I
el Dr. Vogel: «FEMBRA, f. Weib n.» «FEMBRER, —A weiblich; weibisch;
Weibber...». Es ver que el Prof. Saroïhandy dins el seu tractat de fonètica
catalana del Grundriss d’En Gröber (T. 1, 2a ed., p. 865 in nota) diu que
«no semblen catalans de rel (heimisch) formes com fembra i combregar»
perque de nominare hem fet nomenar i de seminare férem semenar i a
Blanes xemenar. Trobam que això no ès cap raó prou valenta per posar
tal tilla d’extrangería an els mots fembra i sembrar, més tost creim que
aqueis mots proven que retgeix també qualque vegada dins el català la
llei tan freqüent dins el castellà que dels mots homine, faemina, nomine,
examine ha fet hombre, hembra, nombre, enjambre. A Mallorca tenim
xamenar en sentit de fer aixams les abelles, i per lo mateix no surt de
seminare, sino de examinare. [149]
Més avall insisteix En Tallgren en senyalar segutius (= ca-mè, cast.
sabueso) *segutiare còme rel de sotjar: =fer lo que fa el ca-mè, que
ensumant p’en-terra segueix el quest de la cassa, coneix per on ès
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passada la cassa i cap a on es fuita. Consideram ben fundada aqueixa
etimología, amb lo que du En Holder Alt-Celtischer Sprachschatz (Leipzig,
1904), T. II, col. 1457-8, que dona sĕgūtius (=ca, ca-de-cassa, ca-mè)
còme mot celta, que’s troba sovint dins Lex Salica, tit. 6; Leges
Burgundiorum, liber Constitutionum cap. 97, p. 40, 105. De manera que
el sentit radical de sotjar ès mirar, vellar, espiar, guaitar, cast. atisbar. —
En Meyer-Lübke (Rom. Etym, Wört. § 7789) dona per impossible (nicht
möglich) que de sĕgūtius se sia format setjar (sotjar) perque diu que el
sò català -tj- (d) no surt ni de -sia -ni de -tia- del llatí. S’ès atropellat
massa En Meyer-Lübke a dir això; ell mateix posa (ibid. § 5928*
nĭtĭdiāre còme rel del cat. prov. i val. nedejar, que a moltes de regions
de València i dins tot Mallorca ès nedetjar (a Mallorca també se diu
denetjar). I ¿d’on han de sortir casi tots els innombrables verbs catalans
en -etjar més que dels llatins acabats en -TIAre, -TIAri, clàssics o
vulgars? Consideram això evident de tota evidencia.
En Tallgren sostèn que xalest, -ta (= viu, atxaravit, xaravello, joiós,
alegre, festós, devertit, delitós, lo contrari de funest, engronyat, sull, malaixamús, alís) surt de la rel xal, de xalar. A Mallorca xalar vol dir passar
molt de gust, molt de pler, delitar-se en una cosa o altra. L’adjectiu xal, a (agradós, amable) mai l’hem sentit usar ni a Mallorca ni a cap altra
regió catalana; amb tot i això, el duen En Salvat i En Vogel, que no diuen
d’on el treuen. En Saura només posa: xala (= huelga) i xalar-se (=
devertirse); En Vogel posa ademés: xalar-se; En Salvat, xalarse i xalar
(=folgar, devertirse); En Bulbena: xala (= huelga) i xalar-se; N’ Aladern:
xala (= recreació en companyía de molts) i xalarse. —Per la nostra part
hem de dir que som del parer del Mestre Forteza, que dins la seua
Gramática Catalana § 159, 190, fa venir xalest (xelest) del grec Χαριεις =
graciós, agradable, etsisador.
Tampoc no està conforme En Tallgren que el mallorquí rab[e]nt
venga de rapiente perque diu que rapiente hauría donat ratxent, rajent.
No creim que vaja gaire descaminat; ell creu que vé de repentem. Pot ser
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sí que’n venga. Lo cert ès que el Mestre Forteza, que recordam
perfectament que’ns deia que venía de rapiente, posà dins la seua
Gramàtica, § 369, que vé de repente. [150]
Lo que crida molt l’atenció d’En Tallgren son l’esbart d’adverbis i
noms amb el prefixe su (SU-ssí, SU-llà, SU-ran, SU’s cap, etc. que li
posàrem antany (BOLLETÍ, T. VII, p. 302), que no’s troben dins cap
diccionari; i escorcolla el valor de assetsuaixí que usam tant a Mallorca i
que figura dins les nostres Rondaies amb valor d’adverbi de modo i de
temps, i cita En Tallgren un bell enfilai de frases del tom I de les Rondaies
a on se veuen els diferents matissos que tal mot presenta dins Mallorca.
Acaba aquesta quarta serie de Glanures amb un registre general de
totes les etimologíes estudiades dins les quatre series. L’obra d’En
Tallgren es apreciabilíssima; demostra tenir un ull potentíssim per aglapir,
endardellar i espinzellar etimologíes, i amb això ha prestat un gran servei
a la llingüística catalana, que estam an el cas d’agraïr-le-hi amb tota la
nostra ànima. Que seguesca el docte romanista finlandès illustrant
l’etimología dels mots catalans, que ès un camp que va massa enrera de
conró, a on sensa fer-se nosa son tan molts que hi poren fer feina, tanta
com vullen.

¡Ja ho val amb aqueis francesos! (150-152)
Escorcollant els volums de la famosa Revue des Langues Romanes de
Montpeller per fer la Bibliografía Filològica Catalana, afinàrem dins el
volum XLV (1902), p. 536-7, unes paraules sobre la nostra Lletra de
Convit i el primer BOLLETÍ que no sabíem que tal Revue les hagués dites,
pero que encara ha valgut més així, perque ara millor que l’any 1902
porem contestar-hi. La Revue donava compte de la publicació de la Lletra
de Convit i del primer nombre del BOLLETÍ, alabant l’idea d’emprendre
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l’Obra del Diccionari; pero trobava una mica massa clerical la nostra
organisació, i fins se permetía una ponyideta a les bendicions que els
Rdms. Bisbes dels territoris de llengua catalana concedíen a la nostra
Obra, arribant a dir: «On aimerait mieux moins de bénédictions
episcopales et plus de références scientifiques».
Doncs bé, els fets ens diuen amb una eloqüencia aclaparadora que
aquestes «bendicions bisbals» que la revista montpellerenca posava en
solfa, considerant-les poc menys que inútils, han tenguda una eficacia
extraordinaria. Parla per elles [151] la nostra Calaixera amb sos trenta
tres calaixos casi tots plens de cèdules que els nostres collaboradors ens
ha[n] enviades. Dins cada calaix n’hi caben 24.000; essent 33 els
calaixos, n’hi caben entre tots 792.000. Consideram que n’hi haurà ben
bé 700.000. Començà la tasca la derrería de 1901. De manera que amb
uns tretze anys, beneïda la nostra Obra pels Bisbes de les terres
catalanes, ha sabudes aplegar unes 700.000 cèdules lexicogràfiques pel
gran Diccionari que duim idea de fer. La revista montpellerenca amb totes
les seues «referencies científiques» ¿ha conseguit remoure l’opinió pública
dels extensos territoris de llengua d’oc a favor d’aqueixa llengua, com
l’han remoguda dins els territoris de llengua catalana a favor del català la
nostra Lletra de Convit i el nostre BOLLETÍ amb la bendició dels Bisbes
catalans? ¿Han conseguit totes les «referencies científiques» de la
sapientíssima Revue des Langues Romanes moure la gent de Montpeller i
de tots els altres territoris llengadocians desde l’Atlàntic fins els Alps,
desde la Loire fins a Salses, Fenollet i Capcir a favor de la gloriosa llengua
d’oc actual, així com la Lletra de Convit i el BOLLETÍ han moguda la gent
catalana a replegar paraules per l’Obra del Diccionari Català fins a enviarne en devers tretze anys unes set centes mil? Ja està cuita la llengua
d’oc actual si just les «referencies científiques» l’han d’alçar i tornar-li
l’envestida, el briu, la fua i la toria que un temps la feren la primera
llengua

d’Europa.

Ja

serveixen

de

molt,

pero

de

re-de-molt

les

«referencies científiques»; son fins absolutament indispensables per dur a
cap l’Obra del Diccionari de qualsevol llengua; pero no basten elles totes
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soles per una tal Obra, si s’ha de fer en les circumstancies en que’s
trobava la gent catalana, continental i insular, quant iniciàrem la nostra
Obra, això ès, destituïda de tot costat oficial, sensa contar amb cabals
públics per pagar la feinada immensa que suposava fer el Diccionari
Català així com volíem fer-lo, així com calía fer-lo, així com l’hem anat
fent. Per començar aquella feinada, per encalentir i esperonar la gent a
posar l’espalla an aquella feina, per moure-la i acabussar-la an aquella
feina, ens vengueren com l’anell al dit les bendicions bisbals, contribuïren
meravellosament a omplir milenars i milenars de cèdules de mots
catalans, que preníen el vol llavò cap a la nostra Calaixera. De modo que
els fets desmenten la revista montpellerenca; el fet d’haver nosaltres amb
la bendició de tots els Bisbes de terres catalanes poguts omplir casi de tot
en tretze anys els trenta tres calaixos de la nostra Calaixera, [152] això
ès, aglapir unes 700.000 cèdules, prova que feu una pifia la Revue des
Langues Romanes amb aquella fisconada que ens tirà: «On aimerait
mieux

moins

de

bénédictions

episcopales

et

plus

de

références

scientifiques».
En vista del poc xeu i del poc èxit que han obtengut fins avui els
heroics defensors de la llengua d’oc actual en tots llurs esforços per alçar
a favor d’ella els pobles que la parlen, despreciant-la i empegueïnt-se’n,
—ja que amb totes les «referencies científiques» que hi han emprades, no
tenen casi res an el fus, i la causa d’aquella llengua gloriosa, segueix tan
al baix com sempre, si ès que no pitjora de cada dia, —no los vendríen
gens malament an els amics de Revue des Langues Romanes unes
quantes de bendicions bisbals, tan escaients i valentes com les que ens
vengueren quant vàrem començar la nostra tasca. Se desengàn la revista
montpellerenca: les bendicions bisbals, còme bendicions de Deu que son,
si aquells damunt els quals cauen, son lo que han d’esser i hi corresponen
degudament, forçat forçat han de tenir una gran eficacia. ¡No’n mancaría
altra que fossen xorques! El nostre cas demostra esplèndidament que no
ho son.
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______________

L’acte d’afirmació valencianista (152-154)
(Dia 25 i 26 de juliol)

El día 25 se preparà l’Acte amb un aplec de tots els Delegats i gent
de qui hi ha dalt, reinant-hi el major entusiasme; i el dia 26 an el TeatreEslava, ple de gom en gom, s’obrí aquell acte tan trascendental, baix de
la presidencia dels representants de les Jovintuts Valencianistes de
Castelló de la Plana, Alacant, València i Barcelona, lletgint el President de
la Jovintut de València un discurs eloqüentíssim presentant Catalunya
còme mirall d’amor i d’entusiasme per la Patria, saluda tots els presents i
els qui els han enviats, i esperona tothom a treballar de ferm per fer
Patria i Cultura. El secretari llig desprès l’adhesió de TRENTA DUES
corporacions i sociedats valencianes, i de DEU PERIÒDICS VALENCIANS i
de tres de Barcelona. —Parla un Sr. Valls en nom dels elements de la
Casa del Poble del València, i diu que son antes valencians que espanyols,
i que hi ha que matar tot egoisme i tot personalisme per servir la Patria.
Parlen en el mateix sentit En Zapater en nom de Lo Rat Penat, i N’Esteve
Victoria en nom del boldró [153] Pensat i Fet. En Bayarri, del boldró ProPoesía i Casa-d’obrers, en nom d’aquestes entidats s’adhereix a l’acte i fa
una defensa ben afuada de l’ensenyança en valencià i fuetetja granat el
centralisme i diu que, per matar-lo, cal fer tot lo que siga necessari, i que
no hi ha altre remei que el regionalisme per salvar la Patria. Pren la
paraula En Pérez Lucía, director de La Voz de Valencia i Diputat Provincial,
i canta ardorosament la Patria Valenciana, condamna com una afronta
nacional les lluites de braus (toros), i diu que ès la cultura i sanidat
espiritual que han de salvar la Patria. Parla llavò el Diputat tradicionalista
En Manuel Simó i diu que València ès com una vaca que les dretes
l’estiren per la coa i les esquerres per les banyes mentres tant que el
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centralisme la muny i li saupa tota la llecor; presenta Catalunya com
espill de pobles heroics, i demana que a València els empleiats públics
siguen valencians i parlin valencià; i acaba oferint-se absolutament a
València, a la causa de València, dient que ell ans que tot es valencià.
Llavò s’alça el Baró de Alcahalí, i demana l’unió coral de tots els
valencians per fer triumfar la causa de València. —A-les-hores s’aixeca En
Duran i Tortajada en representació de totes les Jovintuts Valencianistes i
llig les següents conclusions:
1a Convenint en que la Llengua ès una de les característiques més
determinants de la personalitat regional i havent-se de reivindicar l’us de
la mateixa per tots els medis legals, s’acorda:
Dirigir-se a tots els Ajuntaments, Diputacions de la regió valenciana i
demés corporacions oficials i particulars per que empleen la llengua
valenciana en les sessions i actes oficials advertint que no hi ha cap
disposició oficial que previngui lo contrari.
Dirigir-se a tots els mestres, tant de les escoles públiques com
privades per a que ensenyen als deixeples el valencià.
Excitar a tots els advocats de la regió per que reivindiquen el dret
que tenen els testimonis valencians d’usar la llengua valenciana en les
seves declaracions davant els tribunals de justicia, aixís com per que
demanen en nom de la recta administració de la mateixa que en sos
informes devant del Jurat els hi sía permés l’us del valencià.
Dirigir-se als Prelats de la regió demanant que s’usi el valencià en
tots els actes que ho permètiguen els cànons.
Procurar que se porti a efecte la constitució del Institut d’Estudis
Valencians.
Recomanar que les entitats que representen els delegats usin sempre
la llengua valenciana. [154]
2a i 3a Personalitat Regional: Autonomía Administrativa. —Sent tan
fonda l’aspiració de la reconstitució de la personalitat valenciana,
s’acorda:
Demanar la consecució de tots els drets i llibertats dels valencians.
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La regió valenciana serà ella sobirana de son govern interior, per lo
qual fixarà ses lleis, fixarà sos impostos, etc., etc.
Sols els fills de València podràn desempenyar càrrecs públics a la
regió valenciana.
Reclamar per els Municipis les atribucions i llibertats necesaries per a
el cuidado i administració de sos interessos.
Recabar de l’Estat la Mancomunitat Valenciana a base de Castelló,
Alacant i València i oposar-se a tota altra Mancomunitat.
Aquestes CONCLUSIONS foren totes aprovades amb un entusiasme
fora mida, tancant l’acte amb un discurs ben vibrant En Robert Blanquer,
President de la Jovintut Valencianista de Barcelona; i llavò es vespre hi
hagué un sopar de germanor, posant peus davall taula centenars de
valencianistes, entre els quals se ballugava tot lo més granat de València,
representants d’Alacant, de Castelló de la Plana i de la prensa valenciana,
Diputats a Corts i Provincials i Retgidors, i hi tornà haver discursos rabius
i afuats de ver.
Deu faça que aqueix Acte d’Afirmació Valencianista no’s resolga just
amb un ruixat de paraules, sino que en resulti tot un ruixat d’obres que
siguen el principi de la restauració de la Patria Valenciana, de la qual ès
l’ànima la nostra llengua mil voltes benvolguda.
______________

†
El Prof. Dr. Hermann Suchier (154-159)
Aquest gran romanista, alta gloria de la Ciencia llingüística i de la
Càtedra Universitaria, passà d’aqueix mon a l’altre dia 3 de juliol. El
nostre estimadíssim collaborador En Pere Barnils li dedica dalt la Veu de
Catalunya de 9 d’agost un article brollat del cor que ens complaven en
reproduïr. Lletgiu-lo:
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Juliol, 1914.
El dia 3 del corrent a les onze de la nit i darrera un breu [155]
període de dolorosa sofrensa, morí a la ciutat de Halle a. S. (Alemanya)
l’egregi romanista, a l’edat de 66 anys. Els nombrosos erudits de nostra
terra que amb ell es corresponíen, es faràn prou bé càrrec de ço que
representa la trista nova que acabem d’apuntar, i les corporacions
científiques més prestigioses d’Espanya hauràn de consignar endolades en
els seus llibres d’actes el nom del professor illustre i venerable.
Els volants, amb els quals la familia Suchier comunica la nova als
parents i als amics, ens sintetitzen tota la trascendencia de la pèrdua,
amb una expressió meravellosa: «morí als 66 anys de la seva vida, tota
plena de benediccions». Aquesta paraula que evoca místicament en
nostre esperit vagues idees relligioses i de familia, inclou una força
d’extensió a altres dominis i una intensitat que no podem pas escatimarli, sobretot nosaltres que havem viscut i conviscut en l’ambient de la
llengua alemanya i que tant devem al qui fou el nostre mestre. Nascut a
Karlshafen el dia 11 de desembre de 1848, freqüentà el gimnasi de Ritteln
de 1862 a 1866, estudià a Marburg i a Leipzig des de 1866 fins a 1870,
ingressant en aquesta època (1870-1871) en el regiment d’infantería
núm. 32, que prengué part en la guerra contra els francesos. Lliure del
servei militar, En Suchier prengué el doctorat a Leipzig el dia 27 de juliol
de 1871, habilitant-se dos anys més tard (12 de febrer de 1873) per a
privat-docent de Filología romànica i inglesa a l’Universitat de Marburg. El
15 d’octubre de 1874 passà a ocupar una càtedra a Zuric en qualitat de
professor extraordinari, essent nomenat poc després (15 de març de
1875) professor ordinari de Münster (Westfalia), on ensenyà fins al primer
d’octubre de 1876 que fou cridat a l’Universidat de Halle. Aquesta dolça i
tranquila ciutat universitaria sembla haver corprès especialment el nostre
mestre que hi volgué fixar la seva residencia d’una manera definitiva. I
aixís ens ho dona a entendre la renuncia que feu dels professorats que se
li oferíren a Estrasburg en 1880[,] a Leipzig en 1890 i a Berlín en 1910.
Durant la seva vida professional a Halle ès on sobretot el doctor Suchier
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havía de desplegar la seva activitat científica voltant-se d’adeptes i
deixeples, cobrint-se en conseqüencia de fama, de llorers i de títols. El
caràcter de Conseller Privat del Govern des del 2 de desembre de 1906,
Cavaller de l’Ordre de l’Aliga Roja (4a classe) i de l’Ordre de la Corona (3a
classe), posseidor de la medalla commemorativa de 1870, de la de
Distinció en el Servei, membre d’honor de la «Modern Language
Association of America» i de la «Gesellschaft f. d. Studium der [156]
neuren Sprachen» de Berlín, soci agregat de «l’Académie des sciences et
lettres» de Montpellier, entre altres, bé mereixía ostentar-lo qui tant
havía contribuit al bon nom d’Alemanya amb el prestigi de la seva ciencia
i amor intens al treball i tantes iniciatives havía suscitat i tantes forces
metoditzat i dirigit amb les seves clares lliçons de saber inestroncable.
La producció científica del Dr. Suchier ès d’aquelles que no pot
dominar-se amb un senzill article de diari. Consignant solament el nom de
les revistes i colleccions que contenen estudis del mestre, n’hi ha prou
per a fer-se càrrec de la seva frescal activitat, tant més quan aquesta
havía de compatir-se amb les difícils hores reglamentaries de lliçó a la
càtedra d’universitat que no li fou permès suspendre fins a l’acabament
del semestre d’estiu de l’any 1912. Les revistes a que’ns referíem i l’època
en que hi començà de collaborador són: «Germanistische Studien» (a.
1871),

«Germania»

(a.

1872),

«Romanische

Studien»

(a.

1873),

«Romania» (a. 1873), «Jahrbuch f. romanische u. englische Sprachen u.
Literatur» (a. 1874), «Zeitschrift f. deutsches Altertum» (a. 1874),
«Rivista di filologia romanza» (a. 1875), «Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur» (a. 1877), «Zeitschrift f. romanische
Philologie» (a. 1877), «Anglia» (a. 1878), «Annales du Midi» (a. 1894),
«Zeitschrift f. deutsche Philologie» (a. 1881), «Société des anciens textes
français» (a. 1884), «Le moyen age» (a. 1888), «Archiv f. d. Studium der
neuren Sprachen» (a. 1898), «Archiv f. lateinische Lexikographie» (a.
1886), sense comptar la seva imprescindible collaboració a les obres i
miscellanies de conjunt, ofrenes d’aniversari o d’honres fúnebres als
amics de professió que amb ell es relacionaven. Fòra d’això i entre les
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seves publicacions isolades cal esmentar principalment la seva memoria
doctoral: «Ueber das niederrheinische Bruchstück der Schlacht von
Aleschans» (Leipzig 1871) i la d’habilitació per privat-docent «Ueber die
Quelle Ulrichs von dem Türlin und die älteste Gestalt der prise d’Orange»
(Paderborn 1873), en les quals tan alta volada pren ja la perspicacia, el
bon criteri analític i la seguretat fundada de l’editor crític de textos
migevals que sab descubrir i reconstruir a travers de les grafíes el primitiu
dialecte picard de l’autor d’un «Aucassin et Nicolette», que’ns havía de
donar poc a poc i informada de la mateixa escrupulositat científica la
collecció famosa dels «Denkmäler normannischer Literatur u. Sprache» a
la qual ha posat terme amb la magnífica «Chançun de Guillelme». I no
[157] citem per no fer-nos massa llargs, més que lleugerament, el capítol
interessantíssim i sobri que dedicava a les llengues francesa i provençal
amb els seus dialectes en el volum I del «Grundriss der romanischen
Philologie» (pàgines 712-840), els «Denkmäler provenzalischer Literatur
und Sprache» (t. I, Halle 1883), la primera part d’una «Altfranzösische
Grammatik»

(Halle

1893)

i

la

monumental

«Geschichte

der

altfranzösischen Literatur» en la seva primera part corresponent a l’Edat
Mitja.
Més la figura del difunt professor H. Suchier, a més de tot l’interés
que’l seu cabal científic breument notat per ell mateix desperta, té una
importancia excepcional per a nosaltres i en aquest sentit es fa sobretot
acreedor a tot nostre reconeixement. Ell, el catalogador dels manuscrits
perduts de la «somme provençale du Code» (1894), el qui més tard en
donà a conèixer encara cinc manuscrits (Halle 1899), no descuidant
tampoc les traduccions castellanes (Halle 1900), ell, el romanista que
abarca desde les discussions de principi en el camp de la Filología
disertant sobre la fonètica dels «Juraments de Strassburg» (1874) fins a
fer una recensió del treball de tèsis d’En J. Gilliéron (1905), que obre
noves víes a l’investigació lingüística, estava en comunicació directa i
afable amb els membres del nostre «Institut d’Estudis Catalans», on
endreçava generós totes les seves publicacions, demanant com una
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almoina les nostres, que tant li interessaven per a resoldre punts
dubtosos en les seves investigacions i estudis. Ell, el pare espiritual d’una
gernació nombrosa de joves filòlegs orientats cap a l’exploració de temes i
elaboració d’enquestes catalano-provençals ès el qui escriu amatent a
Tortosa i a València per obtenir claricies de fragments relacionats amb
«Lo Codi» o fer fotografiar a tota costa proves d’un incunable de la «Vida
de Sant Honorat» que un deixeble del seu «Seminari romànic» necessita.
El docte professor, l’amic íntim de nostres provençalistes, ès qui
s’encarrega amorós de la formació científica dels tres filòlegs pensionats
de la Diputació provincial de Barcelona (1910-1911), el qui dóna a
conèixer en l’Universitat de Halle «l’Atlàntida» de l’immortal Verdaguer,
dedicant un curs de dues hores setmanals a la seva interpretació, el qui
apoia i admet memories doctorals sobre temes de llengua catalana
(Niepage, 1910; Barnils, 1912) i encara disposa misteriosament de temps
per a dedicar-se a estudiar i fer exercicis pràctics de castellà i de català
per a venir «un dia» a Espanya, a Catalunya, a Barcelona a conèixer
d’aprop els nostres homes i les nostres coses que no eren per ell més que
una extensió simpàtica i floreixent de les daurades [158] terres de
Rosselló i Provença que tan belles estones li havíen fet viure i cobejar en
la seva amorosa i recullida cambra d’estudi. El mestre no ha tingut la sort
de veure aquell «dia» que tant somiava. En la darrera visita que vaig ferli el prop-passat més de maig jo volía animar-lo en el seu pessimisme:
«Begui un vasset de ví a la meva salut» em deia oferint-me’n una ampolla
del Rhin; «jo no’n puc beure, però vull brindar almenys amb vostè per
última vegada...». Les meves paraules de consol, potser poc expressives
per ésser impensades i sobtadament emeses, s’estrellaven infructuoses
contra aquella resignació forçada i l’aclaparament d’aquell que té una
conciencia prou clara de la sort que li espera. Desgraciadament va tenir
massa raó amb els seus vaticinis el mestre venerable que dos mesos
després, havía de cloure per a sempre a la vida els seus ulls escrutadors
mig-emboirats

darrera

les

ulleres

senzilles
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que

l’havíen

ajudat

a

concentrar la llum necessaria en el fons dels arxius i biblioteques i en el
desordre dels mercats a la caça de textos inèdits i de còdics desconeguts.
L’Institut d’Estudis Catalans ha enriquit fa poc el seu tresor
inestimable de la sala Aguiló amb un preciós manuscrit del «Llibre dels
Angels» de l’Eiximenis, procedent de la rica biblioteca popular del doctor
Suchier, qui va oferir-lo desinteresadament en venda pel preu mòdic de
dos cents francs, el mateix que ell n’havía pagat feia molts anys a un
antiquari de París. Amb aquest gest noble vers l’Institut i amb la
publicació de l’edició segona de la «Historia de la Literatura francesa», el
professor Suchier sembla haver vinculat els amors de la seva existencia:
ha deixat un record de valor positiu a l’entitat científica capdal de la
nostra terra que tant estimava i ha honorat el camp vastíssim de la
literatura francesa amb la seva producció que estotja l’essencia de les
darres investigacions i troballes.
Descansi en pau el filòleg insigne, el professor illustre, el noble amic
de franca voluntat generosa! —P. BARNILS.

¿Què hem d’afegir a tot això del Dr. Barnils, tan admirablement sentit
i espinzellat? Sols ens resta fer constar el nostre agraïment més coral i la
nostra veneració més fonda a la dolça i honorable memoria del gran
professor per l’entranyable amistat amb que ens distingía i honrava. Mai
porem oblidar les fines atencions que’ns dispensà durant la mesada que
fòrem a Halle l’any 1907. El mateix día d’esser-hi arribats, ja vengué a
visitar-nos a ca’l Prof. Schädel, i llavò ens convidà a dinar, celebrant-se
amb motiu d’això una vertadera festa de familia. Casi cada día assistíem a
les seues lliçons a l’Universidat i an [159] el Seminari de Filología
Romànica, fent les nostres llargues conversades. A la càtedra era un gust
sentir-lo descapdellar; era un pou de ciencia romanista i un gran amic i
benefactor de la

Llengua

Catalana, de

la

qual posava exemples

continuament en les seves meravelloses explicacions de càtedra. —¡Que
Deu nostre Senyor haja acullida an el cel la seua ànima i rèpiga la seua
distingida familia el nostre condol més coral!
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A D. Aureli Ribalta (159-160)
Aquest senyor mos ha enviat, suposam que de Madrid (la seua
targeta just diu Teruel, 14, Hotel), un escapoló d’un periòdic, sensa
expressar de quin periòdic se tracta, a on veim un article, baix dal títol
Las ideas filológicas en España, firmat d’aqueix Sr. Ribalta, que’n diu de
verdes i de madures i ens ne dona una de calenta, una de freda i una de
teba sobre l’estat de la filología dins Espanya. Se veu a la llegua que no
ès gens devot dels romanistes alemanys, citant, entre altres, els
deixebles del prof. Meyer-Lübke, que ell anomena Meyer-Lübcke, dels
quals diu que «han anquilosado la Filología, convirtiéndola en un estudio
embrutecedor, atiforrado de arideces imposibles de digerir, é incompatible
con toda delectación espiritual»; llavò ens fa sebre que «aquí, en España,
se han hecho y dicho en materia de lenguaje una porción de cosas de
enjundia que no se pueden encontrar fuera»; i ens dona per cosa certa
que això de «Filología, Lingüística, Dialectologia, Fonètica, Semàntica, etc.
etc.» no passen de «especializaciones pedantescas». que «se nos brindan
por esos libros de Dios»; també se’n riu de los «estudios superiores» que
diu que hi ha «la ridícula manía de establecer», com també amolla una
fisconada a l’«Escola d’alts-estudis» de França, agregada a la Sorbona, a
on tenen llurs càtedres sabis de tanta de valua com Mr. Gilliéron, Mr.
Morel-Fatio, Mr. Thomas i tants d’altres. Hem de confessar que no
l’entenem an aquest Sr. Ribalta, i ni volem passar pel nostre cedàs
aqueixes dites seues tan... agoserades. Acaba donant la llista de les
revistes de filología que surten dins Espanya, i posa in capite libri aquest
BOLLETÍ, que califica de excellent, i diu que ès la publicació periódica
filològica més antiga d’Espanya, i té raó. Agraïm coralment an el Sr.
Ribalta aquesta menció tan honorífica que fa del BOLLETÍ i que ens haja
enviat un exemplar del seu article perque ens n’enteràssem.
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En coses que siguem bons pot manar i dispondre, [160] Sr. Ribalta,
encara que en Filología ens avenguem tan poc. ¿Què hi ha que fer?
Paciencia perque Deu ho vol.
______________

¡Ens era passat per malla! (160)
Quant dins el Pròleg a la Gramática Catalana del Mestre Forteza,
publicat damunt el darrer BOLLETÍ, férem la relació dels filòlegs
extrangers que han publicada cap gramàtica o cap tractat gramatical de la
nostra llengua, no hi posàrem el Prof. Dr. Vogel d’Aachen, tan bon amic
nostre, perque no sabíem lo que després hem sabut, que la seua tesi
doctoral, publicada a Paderborn i Munic l’any 1886 baix del títol de
Neucatalanische Studien, inclou tot un tractat gramatical del català. Ens
crèiem que era un estudi just de la literatura catalana; pero quant un bon
amic ens feu notar tal omisió, ens procuràrem un exemplar de tal obra, i
resulta que forma un volum de 199 planes, dividit en tres seccions. La
secc. 1a dona una relació de lo que fins llavò havíen dit catalans i
extrangers respecte a filología catalana. La secc. 2a fa un escorcoll de la
fonètica catalana, descrivint el domini llingüístic català, sos dialectes i
elements, l’aczentuació catalana, la formació de noms i de verbs, el
caràcter fonètic del català, son vocalisme, diptongs, vocals àtones
pretòniques i postòniques, consonantisme català, a on s’espinzellen tots
els sons consonants, i després els noms, pronoms i verbs, i acaba amb un
apèndic d’una mostra de valencià i una de mallorquí. La secc. 3a tracta de
la literatura moderna catalana. D’això resulta que entre els extrangers
sols els grans professors Diez i Mussafia guanyen an el Dr. Vogel en
antiguedat còme tratadistes gramaticals del Català. Esperam que el Prof.
Vogel ens perdonarà tal omissió, puis fou del tot involuntaria.
______________
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A El Lenguaje (160-164)
Ja recordareu lo que diguérem d’aquesta revista de Madrid dins el
BOLLETÍ darrer, llamentant-nos de que la gent castellana no li fés més
costat, tot el costat que’s mereix per la seua «modestia i amor coral a la
llengua castellana, la causa de la qual serveix tan bé com sab i amb tota
la seua ànima; i això sempre constitueix un mèrit real i positiu». I no sols
diguérem això en elogi de El Lenguaje, sino que negàrem que la causa del
poc cas que els castellans han fet de tal revista, fos lo que el seu director
deia, «que la culpa era d’ell, que no havía sabut [161] estar a l’altura de
les circumstancies ni correspondre a lo que demanava l’altesa i la
trascendencia de la causa a que està consagrada la llengua castellana».
Nosaltres diguérem que no era res d’això «el motiu del poc èxit de El
Lenguaje», sino «la falta de cultura científica que reina dins casi totes les
terres de llengua castellana». Perque diguérem això i llavò perque
manifestàrem que tal revista «més tost que filològica, resulta casi
exclusivament gramatical», el seu director En R. Robles s’ès cremat i ens
enfloca cinc planes de ponyides, suposant que ens fa molt de mal de
ventre el que El Lenguaje s’anomèn revista filològica; que a ell li «importa
més el problema de la cada dia més necessaria llengua internacional, que
no la que parlava Semiramis; que’s fa trons de «l’alfabet» «cuneiforme,
de la Biblioteca de Asurbanipal» i dels «jeroglífics egipcis» i de la llengua
«copta»; que se’n riu «de todos esos sabihondos alemanes, ingleses i
franceses (els filòlegs), que, con todos sus latines, escriben en bárbaro»;
que, si el poble (el castellà) no fa cas dels filòlegs (el director de El
Lenguaje s’hi conta), ès perque han fet de la filología una cosa
«horripilant, una carregosa pedanteria»; que El Lenguaje «no va nèixer
per tenir qualque sobrant de pessetes per porer comprar llibres de
filologia, sino per despertar un poc l’afició an aqueis estudis»; que «a
Espanya no es gaire mal de fer besquetjar-se» «una subvenció oficial,
amb la que El Lenguaje hauría pogut fingir una prosperidat que no té»,
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pero creu el director de tal revista que «l’obra de filología l’han de
sostenir els filòlegs i no la bossa dels contribuïents de la pobre Espanya».
¿Què li hem de dir a un senyor que ens correspòn d’aquesta manera
a les paraules de bon afecte que dedicàrem damunt el darrer BOLLETÍ a
la seua revista? ¿A on treu cap sortir-nos amb lo de «la llengua
internacional», i «l’alfabet» «cuneiform de la Biblioteca de Asurbanipal»,
«els geroglífics egipcis» i la llengua «copta»? ¿Què ens vé a contar En
Robles de si els «sabihondos alemanys, inglesos i francesos amb tot llur
llatí escriuen en bàrbaro»? Se veu que aqueix senyor pateix la mateixa
manía de molts d’altres castellans que mesclen cols amb caragols, volem
dir, confonen l’escriptor amb el sabi. A totes les bandes del mon que fan
servir el cap per qualque cosa més que per dur el capell, a l’escriptor li
exigeixen que escriga amb elegancia; ara an el sabi li exigeixen que
sàpiga i que s’exprés amb claredat per que els altres se puguen aprofitar
de la seua ciencia. An aqueis senyors castellans no els entra, això[,] i
pretenen que els sabis facen més tost d’escriptors que de sabis, sens
dupte perque a tals senyors no els interessa gaire [162] la ciencia. De
manera que per aquest Robles els «sabis alemanys, inglesos i francesos»
son uns «bàrbaros». ¡I això, ho enteferra amb tota solemnidat una revista
que s’anomena «filològica».
En quant a lo que diu En Robles de que els filòlegs, contant-s’hi ell,
han fet de la filología una cosa «horripilant», «una carregosa pedantería»,
i per això el poble no en fa cas, —això no va per nosaltres, perque el
nostre «poble» sempre n’ha fet cas del BOLLETÍ, i ho ha demostrat
sostenint-lo, sensa que mai li hàgem hagut de fer amenases d’anar-mosne a casa ¡perque no’ns feien costat, com ho ha hagut de fer ja En Robles
amb lo poc temps que fa que publica la seua revista. Lo que no
comprenem com ell se queixà damunt la seua mateixa revista tan
amargament de que no li fessen costat. Si la culpa, segons ens conta ara,
era tota dels filòlegs, d’ell mateix, ¿per què se’n anava a queixar-se de
que el poble no hagués respost? Es caigut en tal contradicció En Robles
per no confessar lo que nosaltres diguérem, que «la causa del poc èxit de
-201BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

El Lenguaje ès la falta de cultura científica que reina dins casi totes les
terres de llengua castellana». An els castellans el dimoni los se’n du si los
diuen això; però ¿què hi ha que fer si això es la pura veritat?
Lo que ens ha fets esbutzar de riure es allò altre que ens etziba En
Robles sobre que la seua revista «no va nèixer per tenir qualque sobrant
de pessetes per comprar llibres de filología». Se comprèn que no’n
comprar cap de llibre d’aqueis En Robles. ¿Com n’ha de comprar si los
escriuen aquells sabihondos extrangers que ell califica de bárbaros? Ja li
convé més comprar cacauets o caramellos! Nosaltres tampoc fundàrem
el BOLLETÍ precisament per obtenir aquell «sobrant de pessetes»; sino
per fer anar endavant l’Obra del Diccionari, i prou que ho hem conseguit,
gracies a Deu no sols hem conseguit això, sino que també hem assolit
aquell bo de «sobrant», que ens ès vengut com un bunyol dins la mel per
comprar aquells «llibres de filología», «sobrant» que no sería caigut gens
malament an En Robles, entre altres raons, perque, si no hagués volguts
comprar aquells bons de llibres, al menys li hauría servit per no haver-se
de queixar públicament que es pobles de llengua castellana no li feien
costat, lo qual fonc tot un espectacle, que no feu gens de favor ni an En
Robles ni an aquells pobles.
¿I què en direm d’allò altre que s’embolica En Robles sobre que ell
no’s volgué besquetjar cap subvenció oficial amb la que hauría pogut
fingir la seua revista una prosperitat que no té? [163] ¿A on treu cap
venir-nos a contar que ell considera que els filòlegs no han de viure
damunt ses costelles des contribuients d’Espanya? ¿I per qui ho diu això
En Robles? I ¿quant el BOLLETÍ ni el qui l’escriu ha mamada cap
«subvenció oficial» ni n’ha cercada cap? ¡Veiam! ¡que s’explic una mica
més En Robles sobre aquest endarivell! No, Sr. Robles, ni el BOLLETÍ ni el
qui l’escriu, per totes aquestes curolles de la filología ni del Diccionari mai
ha pagellada «la bossa dels contribuients d’Espanya»! ¿Ho sent el Sr.
Robles? I el qui diga lo contrari, falta a la veritat, sia el qui sia.
Lo que també li ès caigut ben avall an En Robles ès que calificàssem
de «inconveniencies» lo que digué dalt la seua revista (T.1, p. 56) sobre
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l’estudi del llatí i lo que feu per honrar la memoria del gran Rufí Cuervo.
Nega indignat En Robles que allò fos cap «inconveniencia». Nosaltres amb
la rialla a la boca sostenim que fou «inconveniencia» i mitja, quod si
probo: –Va dir aquest senyor sobre el llatí: «...creemos que està muy
bien desterrado de las Escuelas Normales; y debiera desterrarse también
del bachillerato». «En los Institutos está demás...». «Que en Francia, que
en Italia, que en Alemania, estudian tantos o cuantos más cursos de latín.
Allá ellos si quieren perder el tiempo. ¿Los hemos de imitar siempre en
todas sus equivocaciones, en todas sus extravagancias?». ¿Quina
calificació més benigna se pot donar a tot això que dir que ès una
«inconveniencia?».

Sols

extremant

l’eufemisme

li

porem

dir

«inconveniencia»; el seu nom ès un altre més puntarrut i acorador. Dir
tot això de l’estudi del llatí una revista filològica d’una nació neollatina
com ès Espanya, ès una cosa que sols se por explicar dient que el qui ho
va escriure no estava bo de cap. —En quant a lo d’En Cuervo, ès per
l’estil de lo del llatí. En Cuervo, el primer filòleg modern que ha tengut la
llengua castellana, respectat i venerat dins el mon sabi, se morí a París
dins el juliol de 1911; El Lenguaje, començà a sortir pel janer de 1912.
Essent una revista filològica, li pertocava honrar la memoria d’aquell
home meritíssim de la llengua castellana. Doncs El Lenguaje no’n digué
un mot fins a l’octubre d’aquell any, i llavò lo únic que en digué fou un
article d’En Pere Mugica, ple de fel i de ponyides an En Cuervo, amb
qualque frase d’elogi, aufegada dins els improperis que bollíen dins tot
l’article. Nosaltres hem calificada de «inconveniencia» aquesta feta de El
Lenguaje. En Robles troba que ès una injusticia grossa tal calificatiu;
nosaltres trobam que, si peca de res, ès de fluix i de benigne. No ens
[164] avenim gota de parer i foris. I n’hàgem parlat prou de tan
cabermoni.
I ara, per acabar, just un mot sobre lo que ens retreu En Robles que
ens oferí la seua revista per discutir si el castellà es fill del llatí o no.
Efectivament, En Robles ens defià a discutir aquest punt, ell negant que el
castellà sia fill del llatí i nosaltres afirmant que ès fill del llatí. Es ben ver
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que nosaltres no volguérem sostenir cap polèmica d’aquestes dalt el
nostre BOLLETÍ ni damunt cap altra publicació per la senzilla raó, i le hi
diguérem ben claret en carta particular an En Robles, de que no volíem
fer un tristíssim paper davant els sabis extrangers que ens fan l’honor de
lletgir el BOLLETÍ. El tristíssim paper sería estat de discutir una cosa que
fa més de mig sigle que el mon sabi l’ha donada per resolta i ja no
s’atansa cap persona de cara i ulls a discutir-ho. Sí, fa més de mig sigle,
des que el Prof. Diez publicà la seua monumental Grammatik der
romanischen Sprachen, el mon sabi ha donat per cosa demostrada i
indiscutible que totes les llengues neollatines (italià, rumènic, rètic,
francès, castellà, portuguès, totes les branques de la llengua d’oc, això
ès, català, provençal, gascó, llemosí, etc. ) son filles del llatí, més ben dit,
no només que altres tants de desplegaments del llatí, altres tantes
d’evolucions del llatí, altres tantes de modalidats del llatí. Ara bé, això que
fa cinquanta anys que no ho discuteix negú dins el mon sabi perque se
considera evident de tota evidencia, això volía En Robles que ho
discutíssem públicament damunt la seua revista i el nostre BOLLETÍ. Això
ho discutiríem de paraula amb En Robles i amb qualsevol altre castellà i
no castellà per fer una obra de misericordia. Ara en públic i dalt una
revista que arribi a mans dels sabis extrangers, com hi arriba el BOLLETÍ,
gracies a Deu, nó volguérem ni voldrem mai discutir-ho per no posar en
ridícul l’Espanya i no posar-nos-hi nosaltres, fent patent una volta més
l’atràs ferestíssim en que ens trobam en ram de filología. ¿Admetría cap
revista extrangera una discussió, sobre tal tema? Qualsevol cosa gosam
de messions que En Robles no’n troba cap de revista així que li admeta tal
discussió!
Tot això ja le hi dèiem an En Robles en la carta particular que li
escriguérem; pero se veu que va tan tapat, que no se’n feu càrrec, i ara
ens torna a venir a reprémer els mateixos alls! ¡Ja ho val amb aqueis
castellans tan grémoles i encaradissos!
_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografia de Amengual y Muntaner—1914

-204BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

[165]∗

Notes Bibliogràfiques (165-198)
I
Taschenwörterbuch | der | Katalanischen und Deutschen Sprache |
Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen. System | der
Methode

Toussaint-Langescheidt

|

Erster

Teil

|

Katalanisch-

Deutsch | Verfasst von | Prof. Dr. Eberhard Vogel. | BerlinSchönberg. —Un volum de LII-585 planes de 154 x 97 mm.

Quant ens arribà aquesta obra preciosa, l’any 1912 estàvem a punt
d’emprendre el viatge que, com sabeu, férem per França, Anglaterra,
Alemanya i Suïssa. Tornats del viatge, altres mal-de-caps ens feren
perllongar el donar-ne compte; i d’una perllonga en vengué una altra, fins
que ara hem dit: —Això no va pus; no hi [ha] pus perllongues que hi
valguen: hem de dir la nostra damunt aquesta obra caporal del gran amic
de Catalunya el doctíssim professor d’Aachen Dr. Eberhard Vogel. Aquesta
obra té dues parts: Diccionari català-alemany, que sortí la darrería de
l’any 1911, i Diccionari alemany-català que ara l’estampen. El catalàalemany va dedicat a la bona memoria de l’honorable Dr. Juan
∗

Tom VIII. —Novembre-desembre de 1914. —N. 4.
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Fastenrath. Comença el Vorwort (pròleg) per recordar el «Vocabulari molt
profitós per | apendre lo Catalan-Alemany | y lo Alemany-Catalan. —
Stampat en la noble vila de Perpinyà per Mestre Juan Rosembach. Any M.
d. e dos». —Un volum de 72 folis de 132 x 95 mm. Les planes son de
dues columnes, lletra monagal, de 23 retxes la columna ordinariament. —
Se transcriuen la portada i la primera plana de la taula de capítols de tal
Vocabulari per lo curiós i notable que resulta que l’any 1502 ja hi hagués
qui publicàs tal obra, lo qual indica l’importancia que tenía a-les-hores el
català dins l’Europa. N’hi havía cap llavò de Diccionari o Vocabulari
castellà-alemany? No en tenim noves. —Retreu després l’autor, còme
[166] precedents de la seua obra els diccionaris catalans d’En Labèrnia,
d’En Saura, el de la Casa-Salvat, el de barbrismes d’En [Antoni] Careta i
Vidal, els «Vocabularis tècnics industrials, procedents del I Concurs
lexicogràfic organisat pel centre popular catalanista de Sant Andreu de
Palomar. —Barcelona, 1910»; posa llavò la tracalada d’escriptors catalans
d’on diu que ha tretes 60.000 notes per engarbullar el Diccionari
alemany-català i que n’ha aprofitada una tercera part pel català-alemany.
Per fer veure que té la mà trencada en lo girar els mots del català a
l’alemany, recorda que ha traduïdes en aquesta llengua Els Sots
ferestechs d’En [Raimon] Caselles, Solitut de Na Víctor Català, La Revolta
d’En [Josep] Pous i Pagès. El Manual de Fonètica Catalana del Dr. Schadel
induí l’autor a posar la transcripció fonètica dels mots catalans; i diu que
ell mateix l’engarbullà servint-li de fonament 1.200 paraules-mestres
(Musterwörtern) que li planetjà per això el Dr. Griera baix de la direcció
del, a-les-hores catedràtic seu, Dr. Schadel. —Vé llavò un resum de
fonètica, a on se fa la descripció dels sons catalans i dels signes
convencionals amb que se representen dins l’obra i s’exposen dins dues
taules: una dels signes dels sons vocals, l’altra dels signes dels sons
consonants. Tot seguit vé una llista de paraules amb afegit davant per
precisar la pronuncia d’aqueis afegits, i després una altra llista de
paraules amb afegit darrera per fixar com cal pronunciar tal afegit. Vé
llavò un tractat sobre la conjugació catalana, i se posa la conjugació dels
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auxiliars haver, esser, estar, tindre, dels regulars matar, témer, sentir, i
dels irregulars anar, conèixer, coure, beure, viure, traure, moldre, fondre,
plànyer, poder, saber, cabre, fer, regir, eixir, lluhir. —Després de tot això,
que ès una introducció oportuníssima i molt ben trassada, comença el
Diccionari, propiament dit, engirgolat amb gran esment i bona cura, i
ofereix la particularidat que els mots que just los posa En Labèrnia i no En
Bulbena, duen una L davora; els que posa En Bulbena que no’s troben
dins el Labèrnia, duen una B davora; i els mots que no figuren dins cap
dels Diccionaris anteriors, duen un estelet davora. —Els alemanys son uns
homes així, terribles i formidables per llur esperit de classificació i
sistematisació. I de mots que els Diccionaris anteriors no duen vos
assegur que n’hi ha un enfilai d’allò més llargarut! ¿Vol dir això que
aquest Diccionari ès mitjanament complet? No, germanets; vol dir que els
Diccionaris catalans que fins aquí se son publicats, son incompletíssims.
Respecte d’aqueis sí que el del Prof. Vogel [167] representa un progrès i
no poc considerable, per les moltes de paraules que du que els altres no
duen i llavò per la transcripció fonètica que posa dels mots catalans. El
mèrit principal del Diccionari del Dr. Vogel està en haver feta la nostra
llengua accessible an els alemanys, a tots els pobles de llengua alemanya,
que ès allà on hi ha més moviment científic i literari de tot lo mon. La
llengua catalana per tots aqueis pobles estava tancada amb set forrallats,
i el Dr. Vogel s’ès enginyat a fer una clau per obrir tots aqueis forrallats.
Aquesta clau es son Diccionari català-alemany. ¿Què té que veure si
aqueixa clau té certs buits i tal i tal defecte, com en té tota obra humana?
Si d’un vent té els seus defectes, d’altre vent té grans excellencies, que
la fan apreciabilíssima a tot home de ciencia, pero especialment a tots els
amadors de la nostra llengua, que ens pertoca estar agraïdíssims, pero
re-de-agraïdíssims an el Dr. Vogel pel bé immens que ha prestat a la
nostra llengua i a la nostra Literatura fent-les amb son Diccionari
accessibles a tots els pobles de llengua alemanya, a tants de milions de
gent que tenen l’alemany per llengua nadiua o familiar. Tot li sia
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enhorabona an el Dr. Vogel i que prompte poguem veure publicada la
segona part de la seua obra: el Diccionari alemany-català.

II
Manuel de Montoliu | Les Trobes | de | Jaume Febrer | Extrait de la
Revue Hispanique, tome XXVII | New York, París 1912. —Un volum
de 110 planes de 255 x 167 mm.

Fins avui no ens ha llegut donar compte d’aquest interessantí[ssi]m
estudi del nostre bon amic En Manuel de Montoliu. Lo primer de tot li
agraïm de cor l’exemplar que ens n’ha enviat amb una bella dedicatoria i
llavò li donam l’enhorabona del gentil endardellament que ha fet de les
cèlebres Trobes de Mn. Jaume Febrer, publicat dalt la notable Revue
Hispanique de París. Amb aquest estudi demostra En Montoliu un ull crític
ben viu, un bon nas per seguir el quest de la cassa que aglapeix i un tranc
especial per tractar aqueixes qüestions de crítica de texts; se veu
l’excellent formació científica que En Montoliu se besquetjà devers
Alemanya els tres anys que hi estudià, pensionat de la Diputació de
Barcelona, a l’Universidat de Halle, amb els doctes romanistes i notables
professors Dr. Suchier, Dr. Schädel i altres ben de l’ull de vent també.
[168]
______________

§ únic
Les Trobes de Mn. Febrer son una falsificació de la 2a mitat del s.
XVII.

De les Trobes de Mn. Febrer hi ha dues edicions: una de València de
l’any 1796 i una altra de Mallorca de 1848. Les Trobes son una relació
dels personatges i cavallers que varen acompanyar el rei En Jaume I a la
conquista de València; i diu el qui les va compondre, que ell era nadiu de
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València i fill d’un d’aquells cavallers i que les va fer a impugnes del gran
rei En Pere III d’Aragó. Per lo mateix, si les Trobes fossen autèntiques,
tendríem amb elles un monument importantíssim del català del sigle XIII.
Ja els crítics P. Sarmiento i T. A. Sanchez, castellans, del sigle XVIII,
negaren l’autenticidat de tals Trobes, això ès, que no eren de cap autor
del sigle XIII. En Montoliu demostra fins a la derrera evidencia que no
passen d’una falsificació grollera: de la segona mitat del sigle XVII. A la
segona mitat del XIV i primería del XV hi hagué un poeta valencià, Mn.
Antoni Febrer, que girà an català la Divina Comedia del Dante, i devers el
sigle XVII no sabíen ben bé els erudits l’època precissa d’aqueix Febrer, i
això donà peu an el fedor de les Trobes per clavar-les a un Jaume Febrer
del sigle XIII que mai existí fora del carabassot de tal fedor. Fa veure En
Montoliu la partida d’anacronismes de que estàn masselles les Trobes, i
sobre tot el llenguatge d’elles s’assembla tan poc an el català del sigle
XIII com un ase a un anyell. El llenguatge de les Trobes ès un català de
València en putrefacció, tot farcit de castellanismes, resultant més
castellà que valencià. —Per lo mateix En Montoliu ha prestat un bon
servei a la Literatura Catalana amb aquest estudi seu, fent veure lo que
son de ver les Trobes de Mn. Jaume Febrer.

III
Vincenzo Crescini e V. Todesco | La versione catalana | dell’Inchiesta
del San Gral | Venezia | 1914. Atti del Reale Istituto Veneto di
Scienze, Lettere et Arti. Anno accademico 1913-914. —Tomo LXXIII.
—Parte seconda. —Un opuscle de 53 planes de 245 x 158 mm.

Agraïm an els nostres benvolguts amics els benemèrits Professors,
Dr. Crescini de Pàdua i Dr. Todesco de Bassano l’exemplar que ens han
enviat d’aqueixa llur darrera publicació. Es l’Enquesta del St. Gral, això
ès, quatre versions d’aquesta celebèrrima contarella mig-eval: una
catalana, d’En G. Rexach, acabada dia 16 de maig de 1380 que’s troba
dins el Còdic [169] J. 79 sup. de la Bibl. Ambrosiana de Milà; una
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castellana que publicà N’Adolf Bonilla y San Martín; una portuguesa, treta
del còdic n. 2594 de la Biblioteca Imperial de Viena, que publicà per
primera volta a Berlín En Karl von Reinhard-stoettner l’any 1887; i una
italiana, que En Miquel Tramezzino publicà a Venècia l’any 1569. La versió
catalana era inèdita; i, com se tracta d’una obra del sigle XIV, ofereix un
interés extraordinari an els romanistes per l’historia de la nostra llengua.

§I
Grafia del sò balear [] an el s. XIV

Ja en parlàrem d’aqueixa versió damunt el BOLLETÍ d’agost d’entany,
tot donant compte de la nostra estada a Bassano, quant el Prof. Todesco
feia el repel a la transcripció del còdic ambrosià. Ja llavò férem notar que
aqueix Reixach sería mallorquí per la manera com transcriu el sò [] (la e
enfosquida tònica) per via de a, sò que no’s sab que haja existit fora de
les Balears dins el català. Ventassí unes quantes de mostres: «... crida un
dels ascudes seus e dix los qua mata (m[]t[]) al seu caval lo fra (fr[])
e la sela» (fol I). —«... nos volam (vol[]m) qua... sia fet caveler» (fol I
girat). —«... e per la gran simplase (simpl[]ze) qua li viu se pansa...»
(fol 2). —«... li calsa laspero drat (dr[]t)...» (fol 2). —«... qua an bautat
el no falasche (f[]l[]sk[])...» (fol 2). —«... tantost que nos conoxaram
(con[]r[]m) qay fera master nos lo y anviaram ([]nvi[]r[]m) (fol
2). —«... yo nom crauria james ras (r[]s) si aqast ([]k[]st) no as ([]s)
Galeas...» (fol 2 girat). En poríem posar centenars de cites així.
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§2
¡La conjunció copulativa representada per i an el s. XIV!

Entre parèntesis, aquest Reixach ja representa de vegades la
conjunció copulativa per i. ¡Que s’aborronin els anti-normistes! Ventassí
quatre casos: «cant fo pasque de Pantagosta HI foran vanguts a Gamelot
(los companyons de la taula radona) HI agran hoit lo sarvisi de Ihesu
xrist... (fol 1). —«...molt lo pragaren de romanir, HI el raspos a tots...
qua no romandría». —«..els vengran en huna val gran, HI els veran
denant els huna abadia...» (fol I girat). ¿Com vos agrada el frit, senyors
anti-normistes? [170]
______________

IV
C. Salvioni | Versioni Sarde, Corse e Caprajese | della | Parabola del
Figliuol Prodigo | tratte dalle carte Biondelli | Cagliari | Società
Tipogràfica Sarda | 1913. —Un opuscle de 40 planes de 232 x 160
mm.

Grans mercès an el Mestre Salvioni d’aqueixa nova lucubració seua
que ens ha enviada i de la qual li trametem l’enhorabona. Per fer veure
les diferencies que hi ha de dialecte a dialecte, ès una bona idea posar
costat per costat un enfilall de versions en dits dialectes de la paràbola del
Fill Pròdig. Això ha fet el Mestre Salvioni amb els dialectes de Sardenya,
Còrsega i l’illot de Capraja.
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§I
L’article ipse ipsa a Sardenya, casi com a les Balears

Es molt curiós veure dins les versions de les viles logudoreses i
campidoneses l’us de l’article ipse ipsa, que a les Balears ès: es, so (retgit
sempre de la preposicio amb: v. gr. amb so meu nas: amb sos meus uis),
sa; i a Sardenya: su, sa; i el plural a les Balears: es, sos, ses; i a
Sardenya: sos, sas dins la regió logudoresa, i is pel masculí i pel femení
dins la regió campidonesa. Exemples: su minore (el menor), su chelu (el
cel), sos frutto (els fruits), s’interesse (l’interés); SA porzione sua (la
porció seua), SAS iscarpas (les escarpes, això ès, escarpins), cun SAS
feminas perdidas (amb les dones perdudes); —pasciri IS porcus (pasturar
els porcs); a IS serbidoris suus (a los servidors seus); e poneiddi in didu
s’anedu, in peis IS sabatas (i posau-li an el dit l’anell, i an els peus les
sabates) [p. 17]; chi hat dissipau tottu IS sustanzias suas (ha dissipades
totes les sustancies seues) [pàg. 19].

§2
La c llatina conservada còme k davant e (< œ) a Sardenya

Es molt notable el cas del mot chelu [aquesta ch ès k:=kelu] (cœlu<
coelo [pronunciat: coilo])= cel. ¿Com dins aquest mot la c conserva
davant œ > e el sò velar explosiu i no se lingua-dentalisa, com se linguadentalisà davant e i, després de l’època clàssica? Els historiadors de la
llengua llatina ho expliquen dient que a Sardenya entrà el llatí quant
encara la c sonava igual davant totes les vocals, abans de que davant e i
tornàs primer medi-palatal, després prepalatal i finalment llingua-dentalfricativa. Sí, el mot cœlu entrà a Sardenya quant la c davant e i tenía el
mateix sò que davant a, o, u. Més tart els diptongs oe, ae se
monoptonguisaren, [171] reduint-se a e, així com les pronunciam ara
(primitivament els llatins les pronunciaven així dessà: oi ai, perque la e
que escrivíen [oe ae], tenía el valor de i breu; per lo mateix, en lloc de
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pronunciar cElum (coElum), pEna (poEna), fEdus (fOEdus), fEnum
(fOEnum), Eternum (AEternum), animE (animAE), prEbeo i (prAEbeo),
portE (portAE), pronunciaven cOIlum, pOIna, fOIdus, foInum, AIternum,
animAI, prAIbeo, portAI. I se donà el cas de que an aquella illa la c
davant e i conservà i conserva encara el sò velar que hi tenía
primitivament el llatí.
Sempre resulta interessantíssim l’estudi dels dialectes perque ens
destapa molts de fets de llengua que umplen de llum moltes de
fosquedats d’aqueix i d’aquell altre idioma i engrandeixen fora mida
l’esfera d’acció de la ciencia llingüística.

§3
Una versió catalana d’Alguer

Entre les versions que posa el Mestre Salvioni, n’hi ha una de
catalana, d’Alguer, pero incompleta; hi manquen els sis versets darrers,
només n’hi ha 24. La versió algueresa presenta l’estat actual de la llengua
d’aquella ciutat, tan allunyada de l’altre territori català, i per lo mateix
amb més variedats i especialidats dialectals que cap altre dialecte català.
Se veu dins aqueixa versió l’influencia invasora de l’italià i dels dialectes
sards que rodetgen Alguer i no’l deixen xorar. ¡Pobre català d’Alguer! ¡no
ho sabem que’t faràs! ¡En tenim massa por de que entre l’italià i els altres
dialectes sards no t’arribin a les tres pedretes i t’esveesquen de tot!
La nostra enhorabona més coral an el Mestre Salvioni.
______________

V
Die Namengebung | bei neuen Kulturpflanzen | in Franzosischen |
Dialektfranzösisch échaler «Nüsse abschlagen» | von | Leo Spitzer
| Sonderdruck aus Wörter und Sachen, IV Band | Heidelberg 1912 |
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Carl Winters Universitätsbuchhandlung. | Un opuscle de 47 planes de
300 x 235 mm.

Agraïm també de tot cor an el nostre amic el prof. de Viena Dr.
Spitzer aquest gentil escorcoll que ens ha enviat, sortit damunt
l’acreditada revista filològica Wörter und Sachen de Heidelberg sobre el
posar nom en francès a les plantes conrades novelles, els noms que hi
estudía son els referents an el maiz i a la patata. [172]

§1
Noms del maiz dins el francès i el català

El Prof. Spitzer dona les fites ben netes de la nissaga del maiz i de la
seua introducció dins Europa, fent veure que procedeix de Mèxic i que
foren els espanyols que’l dugueren a Espanya, i que d’Espanya se va
extendre dins les altres nacions, a on va rebre diferents noms segons els
endrets des d’on s’anava aficant a nous paratges. Dins França (ho fa
veure el Prof. Spitzer amb l’Atlas Linguistique del Mestre Gilliéron) rebé
tots aqueis noms: blé de turc, blé de Turquie, mil, millet, milloc, froment
d’Espagne, blé de Rome, blé de Guinée, blé de Barbarie, blé de Naples,
blé d’Italie, blé d’Inde. El Professor austriac retreu també els noms que
aqueix cereal ha alcansats dins els territoris de llengua catalana: blat de
moro, moresc i panís a Catalunya, i blat de les Indies a Menorca. Per la
nostra part hi hem d’afegir que a Mallorca se diu també blat de les Indies,
i a Vilafranca de Conflent, blat d’Indi. —El Prof. D. Joan Teixidor i Cos
(Flora Farmacéutica de España y Portugal. —Madrid, 1871 —pàg. 362)
posa un altre nom català del maiz: milloc, mot que un dels nostres
collaboradors ens remeté de Ribagorça, còme vivent; i un de Sant Martí
de Maldà (Pla d’Urgell) ens envía el mot milloca, que En Raynouard posa
dins son Lexique Roman i retreu dos documents del sigle XII que duen tal
mot, que ell tradueix per millococo, sorgho, millet de Barbarie, i que el
Prof. Spitzer considera (p. 130) que tal mot no’s feu per expressar el
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maiz, sino que le hi acomodaren quant el maiz s’introduí dins el territori
de la llengua. En català existeix també el llinatge Millet. Dins la nostra
Calaixera tenim cèdules de tal llinatge a Barcelona, a Ribagorça, a
Alacant. Els diccionaris catalans de N’Aladern, Casa-Salvat, Bulbena,
Saura, Ferrer, Vogel no posen millet ni milloc ni milloca. Ja vos assegur
que el Prof. Spitzer ho espinzella polit tot això dels noms del maiz.

§2
Els noms de patata dins el francès i el català

I ¿què en direm de l’altre vegetal, la patata, que també li endardella
el professor vienès els noms que ha conseguits dins el francès i llengues
germanes? També fa veure que els espanyols duguérem d’Amèrica la
patata entre els anys 1560 i 1570 i els inglesos l’any 1584, i que
d’Espanya se va extendre a Itàlia i a Bèlgica i d’aquí a França i llavò a
Alemanya i Suïssa. Amb [173] l’ajuda de l’Atlas Linguistique del Mestre
Gilliéron demostra el Dr. Spitzer que dins França també diuen patate a
una partida de bandes, pero el mot sabi de pomme de terre l’ha foragitat
de la regió literaria i el pobret no ha pogut xorar més que dins certs
patuesos o dialectes. La patata rebé dins França un enfilall més de noms,
que el Prof. Spitzer espinzella: truffe, trüfy, trüfl, tartoufle, patane,
patake, patache, pataf, patak, etc. A Mallorca aquest vegetal no té altre
nom que el primitiu de patata [ptát]; a Catalunya se diu generalment
trumfa i en plural trumfos; i a qualque regió se diu pataca. Mn. Josep
Grau de Valls ens envià de Blancafort (Conca de Barberà) una cèdula que
diu: «TRUMFA: la pataca; en plural fa trumfus.
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§3
Moro [mro], cofa [kf], pellofa [pf], pellerofa [prf], calop
[klp]

Dins un apèndic que posa el Prof. Spitzer fa memoria de que a l’Itàlia
superior o septentrional moro vol dir schwarz (negr). A Mallorca succeeix
lo mateix: per dir que un ès molt negre, diuen que hu ès més que un
moro; i es MORO de sa cuina ès el troç de paret que torna negre de fer-hi
el foc davora, de pegar-hi la flamada i la fumassa que se’n va paret paret
cap amunt.
Les quatre planes darreres les consagra el Prof. Spitzer a endardellar
el mot francès échaler = Nüsse herunterschlagen (tomar, abatre o fer
caure les nous del noguer), i vos assegur que en dona enquestes per llarc
i ho espinzella garrit. Tracta de desllatigar els mots provençals cofo (cofa
= clovella de fruita, especie de boina que les dones duen pel cap), i
pelhofo (pellofa). A Mallorca no tenim altra cofa que la del capell, que’s
compòn d’ala (la part que vola, voltant la cofa) i la cofa, el cabasset o
casquet que cubreix la part superior del cap, la closca, el crani. En
provençal hi ha el mot calofo (calofa) = clovella, que el Prof. Spitzer creu
que, confegint-se amb pel ha fet pelofa, pelhofo. En català tenim pellofa
(clovella prima de les fruites); el diccionari de Casa-Salvat posa ademés,
còme familiar el mot pellorfa amb lo mateix sentit de pellofa, i a Mallorca
tenim pellerofa, que vol dir lo mateix que pellofa: —Segons una cèdula de
la Calaixera que ens envià de Llorito (Mallorca) Mn. Antoni Soler, també
vol dir: qualque troç de pell que s’alça del còs»; i, segons el Vocabulario
que En Pérez Cabrero posa darrera la seua monografía Ibiza (Barcelona,
[174] 1909), a Eivissa pellerofa vol dir piltrafa, moneda concava. —
També retreu el Prof. Spitzer que el gran romanista Schuchardt sostèn
que el mot calop, que tant sovintetja dins l’Atlas Linguistique del Mestre
Gilliéron surt del grec κελυϕος (+ καλυξ =clovella de la nou i de la
castanya), tornant p la φ (ph = f), camvi ben freqüent (filosoP <
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filosophus; colP < colaphus < κολαφος) dins la nostra llengua. El mot
calop a Mallorca vol dir una classe de reim superior, de clovella o pellofa
molt gruixada, pero de bessó delitosíssim. ¿Què en diu la Calaixera del
mot calop? N’hi ha CATORZE CÉDULES, totes fetes a Mallorca i que en
donen totes aqueixes variedats del reim calop: calop-tomàtiga, calopsensa-pinyol, calop-rosat, calop-negre, calop-cirereta, calop-moscatell,
calop-blanc, calop-vermei, calop-d’esperó-de-gall. Totes aqueixes castes
de calop les mos ha enviades i espinzellades Mn. Bernadí Mateu de
Mancor (Mallorca). Calop té un altre sentit figurat: vol dir una persona de
molt de cap, que sab molt; també’s diu d’un forrat de diners.
Amb una paraula, el Prof. Spitzer amb aquest novell estudi ha
acreditada una volta la seua sòlida competencia en qüestions de
llingüística romanista. Tot li sia enhorabona!
______________

Die gallo-romanischen Bezeichnungen für den Begriff «Wald»
Worlgeschichtliche Studie auf Grund der Karten «forêt». und «bois»
des

Atlas

Erlangung

Linguistique
der

de

France.

Doktorwürden

der

Inaugural-Dissertation
ersten

Sektion

der

zur

hohen

philosophischen Fakultät i der Universitat Zürich, vorgelegt von
Werner Kaufmann aus Hämikon, Kanton Luzern. —Zürich, 1913. —Un
opuscle de 82 planes de 228 x 155 mm., i tres mapes llingüístics.

Agraïm coralment a l’autor l’exemplar amb afectuosa dedicatoria que
ens ha enviat. Ben guanyat se té el grau de Doctor l’amic Kaufmann amb
aquest preciós endardellament de les denominacions gallo-romàniques
que serveixen per expressar l’idea de WALD (llat. silva, cat. bosc). Encara
que l’estudi del jove Doctor no se referesca propiament a la llengua
catalana, sino just an els dialectes del francès, com toca alguns punts que
afecten a la nostra llengua, creim que ens pertoca dir-ne un mot. L’estudi
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del Dr. Kaufmann se divideix en tres seccions: La 1a ès una introducció
que exposa l’objecte i demble de l’estudi, ses fonts i l’idea de Wald. La
secc. 2a retreu tota la claricia que de tals denominacions dona l’Atlas
Linguistique d’En Gilliéron, això ès, a) les denominacions que pren el bosc
segons la configuració dels terrenys que ocupa, —b) i segons quins arbres
el formen, —c) les denominacions jurídiques del [175] bosc, —d) i les que
empra l’industria per expressar les obres del bosc, —e) i llavò posa les
claricies que del mot bosc i sos derivats donen els diferents diccionaris
que hi ha dels patuesos de França. La 3a secció classifica totes aqueixes
denominacions

segons

llur

antiguedat,

i

posa

còme

preromanes:

ardennes, barto, bois [boscus] (?), breuil, joux, laie, web; còme llatines:
lucus, saltus, silva; còme germàniques: forêt, gant, haie; i còme galloromanes: abandon, banbois, chênaie, côte, dzovin, kwolo, montagne,
pinedo, rapa, sego, taillis.
El novell Doctor fa un enfilall d’observacions molt fondes i avengudes
sobre cada denominació d’aquestes i llurs derivats i variants i parentiu,
que serveixen per aclarir la rel i la nerencia de molts de noms de lloc i
llinatges catalans. Hi ha que fer avinent que l’immensa majoría d’aqueixes
denominacions gallo-romanes que En Kaufmann endardella, son noms de
lloc de França i la Suïssa francesa. Vetaquí quines són les denominacions
bosquenyes que En Kaufman illustra i que tenen a veure amb el català.
______________

§I
Kwólo, kwalo = llat. collis, cat. coll.

Aqueixes

expressions

kwolo,

kwalo

que’s

troben

dins

els

departaments francesos de Var, Basses Alpes i Bouches-du-Rhône,
designant boscs de per allà, «s’han d’explicar, diu En Kaufmann (p. 17)
per la situació de dits boscs» que ocupen serralts, alturetes. Aqueis noms
«recorden el llatí vulgar *colla, en lloc del clàssic collis, que significa
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principalment: pujol, altureta». Encara que En Balari (Orig. hist. de Cat.
p. 95) definesca el mot coll, orograficament, just per «paso o camino
entre dos montañas», té també en català el sentit de pujol, muntanyeta,
serralt, altura planera. Es ver que no mencionen aquest sentit els
diccionaris de N’Aladern, de Casa-Salvat, d’En Bulbena ni d’En Vogel, però
sí el de Saura i el de Fr. Magí Ferrer, que posen: «Coll=montanyeta». El
P. Figuera posa el mateix sentit, i N’Amengual en posa un altre de
consemblant: «COLL = montón grande de paja que se hace en la era
cuando se limpia el grano». Aquest sentit es corrent a Mallorca entre els
homes d’era, pero tal coll de paia ès un munt llarguer, en forma de graó o
serrat de banda a banda d’era. A Manacor (Mallorca) hi ha Es Coll, una
masía que no està entre muntanyes sino que ocupa un vessant d’un
grandiós serralt planer; també hi ha Es Coll des Vent, un endret poblat
d’arbres, [176] que tampoc no ès cap pas entre muntanyes, sino un
serralt, una altura planera que fa la terra que no arriba a muntanya;
també hi ha Es Coll de So’n Mas, que ès igualment un serralt planer i
llarguer, i no cap pas entre muntanyes.
I la nostra Calaixera ¿què ens diu del mot orogràfic coll? Prop de
doscentes cèdules hi ha del mot coll: entre les que’s refereixen an el
sentit orogràfic, que ès el que ara ens interessa, citam les següents: —a)
una de Mn. Manuel Cortès, feta a Pòrtol (Mallorca), diu: «Coll: ès la part
alta de l’arbre»; —b) una altra que En Ramon d’Alòs i de Dou ens va
treure d’un Diccionari d’Agricultura, diu: «Coll: turó, cast. otero; —c) una
altra que Mn. Josep Vendrell de Cardona ens envià, diu que, segons els
documents antics, sembla que coll i collet significava «pas entre dues
muntanyes»; «no obstant ara al menys per coll i collet s’entén també lo
que collis llatí; —d) una altra, que l’envià En Francesc Mestre de Tortosa,
diu: «Coll: lo cim o puig més alt de les serres»; —e) una altra que la
remeté En Valeri Serra i Boldú de Linyola (província de Lleida), diu: «Coll
de palla: palla que en forma de paret se va posant a un costat d’allí hont
se venta; lo blat cau a terra, com la palla es més lleugera, vola i al caure
se forma la tal paralela que reb lo nom da coll»; —f) una altra, que Mn.
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Gabriel Melià de Porreres (Mallorca) ens aglapí, diu: «Coll: parlant de
s’era, s’entén aquella retxa de palla i gra mesclat que fan per comensar a
ventar»; —g) i una altra que En Joan Llopis i Bofill ens n’envià de Sitges,
diu: «Coll=onada». —Devora la vila de Manacor hi ha un endret que fa
una mica de taruta, una mica de serralt, i se diu Es Collet, essent així que
en tot allò no hi ha cap muntanya, sino que tot es ben pla. En Saura
també dona aqueix sentit an el mot Collet, dient que ès: «lloc un poc alt,
muntanya petita». En Raynouard (Lex. Rom. T. II, p. 458) posa: «COLL,
s. m. lat. collis, colline. En Levy (Prov. Suppl. T. I, p. 277) posa: «COLA:
Hügel», i diu que’s troba dins Floretus habundans in multis vocabulis et
pulcris, vocabulari provençal-llatí que N’A. Blanc publicà damunt Revue
des Langues Romanes de Montpeller, T.XXXV; i llavò retreu una Crida,
feta a Marsella dins el desembre de 1319, que Mr. V. Lieutaud cita dins
les seues Notes pour servir a l’histoire de Provence (Marseille, Aix, 1873),
a on se diu: «Mandamen es... que tota persona que aia terra ni fems de
las collas dependens a ensa ni en carrieyres drechas ni en traversas, que
o aia levat denfra .v. jorns». [177]

§2
Forest, foresta; (fr stk), -g, fr[e]st, -t

En Kaufmann en dona un escorcoll interessantíssim (p. 26-57)
d’aqueix mot, que, encara viu an el català actual, si bé no tant com en
l’època primitiva o trovadoresca. Les formes d’aqueix mot i el francès
Forêt venen del mot jurídic forestis, foreste, foresta, que tan sovint surt
dins les Capitulars i cartes reials de França dels sigles VII-IX. Aqueis
documents ens donen la diferencia que hi havía entre sílva i foresta o
foreste. Entre altres, veiau l’acte del rei Zwentibold de l’any 896, que diu:
«Notum sit omnibus... quod Radbodus scilisset ecclesiae Treverensis
archiepiscopus... et Odoacrus insignis Comes deprecati sunt nostram
maiestatem,

ut

quandam

silvam

in

pago
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Treverensi

in

bannum

mitteremus et ex ea, sicut franci dicunt, FORESTEM faceremus. Ideoque
statuimus ut sub banno nostro sit quidquid silvarum abbatia beati Maximi
et episcopatus Treverensis... Omnem ergo; silvam... per bannum nostrum
omnibus prohibemus et ex ea FORESTEM facimus». D’aquest acte se
dedueix que la foresta era la silva (selva, bosc) que el Rei per un ban o
decret treia de l’us i de l’aprofitament del poble, i la se reservava per ell,
per cassar-hi, per aprofitar la llenya, etc. Primer les forestes eren just pel
Rei; després se’n crearen a favor dels Bisbes o Abadíes i més envant dels
senyors grossos. I d’on sortía aquest mot forestis, forestae, foresta? En
Kaufmann retreu les diferents etimologies que fins ara s’eren proposades.
En Grimm (Deutsches Wörterbuch, v. FORST) posava que venía del mot
alemany foraha (= Föhre, una classe de pi) i del sufix -ast. En Diez
(Etym. Wört. 5a ed. p. 144) no ho admet perque no s’explica la perdua de
la h (en alemany la h no ès just un signe etimològic, sino que representa
un sò ben viu) i llavò que -ast no ès cap sufixe romànic. Retreu En Diez
que, segons En Frisch (I, 287b), foresta era de nerencia llatina, de foris,
foras, com ho confirmen els mots forest i forast; i que el gramàtic llatí
Placidus posa forasticus (=exterior), format com cras-tinus o rus-ticus; i
que així la primería de l’edat mitja pogueren engirgolar forastis i forestis
significant lo que ès defora, lo que està exceptuat, que no hi poren anar.
En Diez veu un rastre d’aquest sentit dins el mot forestiero en quant
significa extrany, extern, extranger; i fa notar que forasticus s’ès
conservat dins les neo-llatines, com ho demosten l’italià forastico, el sicilià
furestico, el provençal foresgue, el català [178] ferèsteg, significant tots:
repelenc, aspre, caparrut, selvatge, mal d’anar entorn. —D’aquesta
manera la foresta era el bosc que en virtut d’un ban o decret penal del Rei
quedava fora de l’us comú, extern, extranger i foraster a l’us del públic,
que negú hi poría entrar. En Kaufmann recorda que En G. Baist
(Romanische Forschungen, T. XV, p. 318) explica la formació de forestis
dient que surt de fore(n)sis + -estris > forestris, que per una dissimilació
tornà forestis, o bé que’s formà de fore(n)sis i del sufixe adjectival -estis.
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An En Kaufmann no li fa cap d’aquestes explicacions perque diu que
dins l’idea de foresta hi ha qualque cosa més que l’idea de foris adverbi
(dafora, extra, lo contrari de dadins, intus); hi ha l’idea d’exclusió
decretada baix de ban, baix de pena, i decretada amb autoridat
competent per castigar. Si forestis surt de foris, no expresa aqueixa idea,
sino just l’idea de foris i de extra, que en sí no denoten cap exclusió
penal, baix de ban. Ademés, fa notar molt agudament En Kaufmann que
no hi ha exemple dins tota la llatinidat mitja-eval de que el sufixe -estis
s’aficàs a cap adverbi, sino just a sustantius per formar adjectius. Per tots
aqueis motius En Kaufmann proposa com etimología el sustantiu llatí
forum i el sufixe -estis. Així dins el mot forestis ja hi ha l’idea jurídica,
l’idea de ban, de pena autoritativa, havent-hi l’idea de tribunal. Així
forestis sería un adjectiu: silva forestis = selva, bosc que el Rei, el
Tribunal privava baix de ban o de pena que negú hi entràs o se’n servís:
adjectiu que acabà per sustantivar-se, resultant la forest i foresta
occitana i catalana, i la forêt francesa. I En Kaufmann se funda, per
sostenir

tal

etimología,

en

que

forestis

apareix

sempre

dins

els

monuments mig-evals com un mot sabi, de gent de lletres, no popular, un
mot que’s veu que el formaren els juristes, els administradors de justicia
pel Rei, traduïnt l’idea de ban (decret penal) per forum (tribunal, lloc a on
s’administra justicia, a on s’executen els bans, les penes jurídiques
decretades).
Trobam que està molt ben filat això d’En Kaufmann i que l’etimología
que ell proposa ès la més avenguda i la més fundada.
Que el mot forest foresta pertany a la nostra llengua desde sa
primera edat ho comproven: —a) En Ramon Feraut, del sigle XIII, que
dins sa Estoira de Sanct Honorat (ap. Bartsch-Koschwitz, Chrest. Prov.
Marburg, 1904, col. 366, r. 28-30) diu: «Pres de Nicomedia avia fach
Constantis, lo payre [179] d’Andronic, el forest, en jardís | un gran palays
rial...»; i dins la mateixa Estoria (ap. Raynouard, Lex. Rom., T. III, p.
364) diu això altre: «Vai cassar en la foresta»; —b) En Deudes de Prades
de Ruerga, mort la primería del sigle XIII, dins Lo romans dels auzels
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cassadors (ap. Raynouard, ibid.) digué: «En la forest on so ill cabrol»; —
c) En Rambau d’Aurenga (Orange) dins una de les seues troves (Ap. Levy,
Prov. Suppl. Wört. T. III, p. 541) diu: «Aras no siscla ni canta |
Rossinhols | ni crida l’auriols | en verger ni dins forest»; —d) Dins un
antic document que A. Lagreze-Fossat posa dins la seua obra La ville, les
Vicomtes et la coutume d’Auvillar (París, Montauban, 1868) se llig:
«...Dins totz los boscs et dins totas las forestz del senhor... senes tot
forestatge»; —e) Dins un altre document de l’any 1264, que E. Rébouis
publicà l’any 1890 dalt Nouvelle Revue Historique de droit français et
étranger, T. XIV, París, ap. Levy, ibid., sobre Les Coutumes de
Sauvagnas, se diu: «E donam plener poder... als homes de Salvanha que
els nostres boscs e en las nostras foretz puescan cuilhir lenha...». —f) En
Bertran de Born dins una de ses estrofes que cita En Levy (ibid. p. 542)
diu: «Enaps e copas mazanta | Et orzols | d’argen e pairols, | E sec ribeira
e forest»; —g) Levy (ibid.) posa el mot forest i forés (plural) en sentit de
vilar, redol de cases, llogaret. Ambdues formes figuren dins lo Misteri de
St. Eustaqui, v. 1535, 1704, 1722, que Mn. P. Guillaume publicà dalt
Revue des Langues Romanes, T. XXI, XXII; —h) El mateix Levy (ibid.)
posa també el mot forest, adjectiu, sinònim de terrible, desagradable,
repugnant, que figura dins l’obra Novel Confort que sortí dalt Zeitschrift
de Gröber, T. IX, p. 524 a on se llig: «E la non-castita e li fait desonest |
Lo serviment de las ydolas es a | Dio mot forest».
I els diccionaris catalans moderns ¿què en diuen de forest, foresta?
—a) El de N’Aladern posa: «Foresta, f. bosch, paratge despoblat».
«Forest, -a, f. adg. selvatge, desert. | Propi del bosch, selva, etc. Propi de
la foresta». —b) El de Casa-Salvat, posa: «Forest -a, adj. ant. Selvatge,
desert». «Forest (Jaume), trovador del sigle XVII». —c) El d’En Bulbena
posa: «forest m. foresta, f. bosch». —d) El d’En Vogel posa lo mateix que
En Bulbena i que En Labèrnia que posa només forest -ta adjectiu:
=selvatge, desert (wild, öde).
I la nostra Calaixera ¿què en diu del mot forest, foresta? N’hi ha vuit
cèdules: tres son massa aixutes; les altres cinc velastaquí: «...e pensa
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que sen anas en una gran forest».(Bt. R. Lull, Lo Gentil e los tres sabis,
pròleg).«Foresta» [180] (Cançoneret d’Obres Vulgars dels sigles XV-XVII,
edic. M. Aguiló. —«Entra en la gran forest» (Lancelot, versió catalana,
dalt Revista de Bibliografía Catalana, 1903, p. 21). —«Forés», vila
catalana, província de Tarragona. —«Forés», llinatge català i valencià; no
fa gaire anys que hi havia el Cardenal Sans i Forés.
De manera que tenim dins el català totes les formes derivades de
forestis: els sustantius forest, foresta, el nom de lloc i llinatge forés
(plural) [=vilar, llogaret], el llinatge forest, i els adjectius forest, -ta, i
ferest, -ta, usadíssim dins les Balears. El canvi de la o atona en  es
freqüentíssim a Mallorca: dn[ó]j-d[o]n[ó]j, r[o]-r[o][ó], rd[ó]r[o]d[ó], vluntat-voluntat, fn[ó]j-f[o]n[ó]j, etc.
Per lo mateix, ens toca d’aprop l’escorcoll d’En Kaufmann sobre la rel
forestis i totes les seues derivacions.

§3
Bosc [bsk]

Endardella també En Kaufmann (p. 43-52) amb bon ull ferm la
nerencia d’aqueix mot, que no ès gaire bona d’endardellar. En Littré
considerà que sortía de l’alemany busch (= mata, matar, eritjal,
bosquet); pero resulta que els germanistes més doctes donen el mot
busch per manllevat del domini romànic, i consta que no surt dins els
documents fins an el sigle XI. N’Sturm dalt Romania, T. V, p. 169,
proposà còme rel el llatí buxus [bucsus] i que per una metàtesis de la s
havía resultat buscus. En Kaufmann diu que no’s pot admetre tal
etimología perque li manca fonament fonètic i semàntic. En Körting (Lat.
Rom. Wört., 3a ed., § 1664, 1675) en proposa una altra d’etimología:
*bŭst-ĭcus < bustum + suf. -icum), amb el sentit literal de llenya de
cremar, ramutxaia, boldró de bosc molt atepit, molt espès. —En Kluge
dins el seu Wörterbuch, 7a ed., creu que bosc surt del llatí tardà arbuscu
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(< arbustum = matar + arbusculum). —En Kaufmann no accepta tals
etimologíes perque diu que sols se poríen tenir en compte les que
vertaderament sortissen de l’alemany busch; pero succe[e]ix tot lo
contrari: ès busch que surt de les llengües romàniques, en lloc d’aquestes
haver preses mudes de busch. Una altra etimología hi ha que mereix més
respecte, que la proposen En Canello dalt la Rivista di filologia romanza
(T. II, p. 111), En Baist dalt Romanische Forschungen (T. XV, p. 317) i
dalt Zeitschrift für rom. Phil. (T. XXXII, p. 426) i En Meyer Lübke (Rom.
[181] Etym. Wörterb. § 1226). Creu En Canello que l’etimologia de bosc
ès el mot grec βοσχος = pasturatge. D’aquesta manera boscus hauría
començat per significar terra de pastura, pasturatge, tota vegada que els
boscs per molt de temps serviren de pasturatges. En Baist esmena una
mica l’explicació d’En Canello, puis no’s coneix en grec cap mot βοσχος =
pasturatge. Se fixa En Baist en una passatge d’En Ducange que diu així:
«Quidam a βοσκη pastio animalium, quod in silvis pascantur, vocem
deducunt. Extat in Basilicis titulus (πεοι ητοι βοσκών)». No ès duptós que
aquesta frase vé a donar el mateix valor a la pastura que a la terra que fa
la pastura. Per lo mateix segons les regles de formació de paraules, diu
En Kaufmann, se pot deduïr un βοσκος, nominatiu, d’aquella frase, en
sentit de terra de pastura. D’aquesta manera aqueix mot hauría adquirida
carta de naturalesa primerament dins les regions del sur, a Itàlia, an el
mig-dia de França, i dins gran part d’aquells territoris hauria tengut
indistintament el sentit de terra de pastura, erm, garriga, boscatge. I el
mot amb sentit de selva (terra poblada d’arbres selvatges) se sería extès
del mig-día de França cap al nort. —En Baist tracta de provar, aduïnt uns
quants passatges d’En Ducange, que amb el nom de boscos i buscalia
s’anomenava la terra sensa conreu; pero no li resulta tal prova i ho
demostra En Kaufmann citant un enfilall de monuments mig-evals de tot
el pelatge i ben antics, i demostra també que an el passatge que adueix
En Baist no hi ha manera de fer-los dir lo que En Baist pretén. Dins tots
els monuments mig-evals coneguts el mot bosc no té altre sentit que el
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de terra poblada d’arbres selvatges; no’s pot deduïr amb bona llògica que
tenga altre sentit. —Tampoc han pogut demostrar que el mot boscus
s’usàs primer an el mig-día de França que an el nort, sino que apareix
ensems an el sur i an el nort. —En Kaufmann troba mal de creure que els
pobles gallo-romans, per expressar una idea tan popular com la de bosc,
se’n anassen a captar un mot a una llengua extranya; i sostén que cap
denominació de bosc ocorre dins el domini gallo-romà que sia presa d’un
poble que mai hi ha tengut el seu agre, això ès, que no sia ligúric, celta,
llatí o germànic. Així ès que trobam el mot boscus dins tots els dialectes
germànics, dins el llatí i dins les llengues pre-romanes de dit domini ètnic,
lo qual fa sospitar i fins creure que pot-ser se tracti d’un mot de les
llengues pre-romanes. —I acaba En Kaufmann per dir que no hem de
rebutjar tampoc massa absolutament tal etimología, [182] sino que hi ha
que convenir en que el mot βοσκη i el mot bosc son parents desde el
temps més antic, pero que el primer va prendre cap an el sentit de
pasturatge i el segón cap an el de selva o terra poblada d’arbres
selvatges. —Confessa En Kaufmann que el mot bosc no’s troba dins el
celta ni dins els escapolons de ligúric que ens queden. De la distribució
geogràfica d’aqueix mot (tota França i l’Itàlia septentrional) se coletgeix
que bosc ès de nerencia celta: d’aqueis endrets se extendría a les altres
bandes de la cristiandat. «En català, diu En Kaufmann, el mot bosc ès
antiquíssim, i sempre hi ha tengut el sentit de selva o terra poblada
d’arbres selvatges, i el mot provençal feu lo mateix».
El mot bosc ès un dels mots catalans més usats; milenars de families
catalanes el duen còme cognom o llinatge. Tal volta en tot el territori de
la llengua catalana no hi ha ciutat, vila ni llogaret que no conti qualque
familia que se diga Bosch. Duptam que hi haja altra nissaga humana a on
el llinatge Bosch sia tan freqüent. El mot bosc està tan ben representat
dins la nostra Calaixera, que n’hi ha 168 cèdules.
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§4
Boscatge [boskád], Bosquet [boskt], bosquina, boscal

En Kaufmann retreu tots aqueis derivats de bosc com existents dins
l’antic provençal o llengua d’oc i per lo mateix catalans de rel i amb sentit
de terra poblada d’arbres selvatges. Els dos darrers ja no son gaire usats,
pero ho eren prou entre els nostres escriptors del sigle XIII i XIV, com se
veu p’En Raynouard (Lex. Rom, T. II, p. 240). —Bosquet ès un llinatge
català, prou extès; ja ho era an el sigle XIV segons una cèdula que En
Bonaventura Riera ens va treure de l’Arxiu Municipal de Barcelona
(Clavaría, any 1364, fol 25) i que guardam dins la nostra Calaixera amb
altres set del mateix mot. A Mallorca aqueix llinatge pren la forma plural
Busquets. A Santa Cirga, possessió de Manacor (Mallorca), hi ha dos
redols d’ullastres, mates, betzers i altra llenya per l’estil, i un se diu es
bosquets petits i l’altre es bosquets grans. No deixa d’esser extranya
aqueixa forma plural. També es ben curiosa la forma Bosqueta, femení de
Bosquet; la mos aglapí a Barcelona el mateix Bonaventura Riera: ès un
llinatge d’allà, i la guardam dins la Calaixera, a on hi ha també: a) cinc
cèdules del mot bosquina (bosc petit, poc fet, boscuria, boscatge), —b)
dues de bosquí, (selvatge, feréstec); —c) cinc de bosquerol, -la (el qui
habita [183] dins bosc), —d) una de boscatà -na (pertanyent a bosc), —
e) una de Bosquer (llinatge d’Igualada), —f) una de bosqueter (que
guarda el bosc), treta de Sota-Terra (Barcelona, 1897—, p. 46), —g) una
de bosquetjar (fer-se bosc, tornar bosc, assemblar-se a bosc), —h) una
de Boscarró, diminutiu ben escaient de bosc, i que ès el nom d’una masía
menuda de Manacor; —i) i una de boscal (bosc, garriga), que no trobam
dins el català d’ara més que dins el nom de lloc: Santuari del Boscal
(Serra de Cadí, entre Berga i la Seu d’Urgell).
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§5
Buscall [buskáll], buscai [buskái] busca [búska]

Tracta també En Kaufmann, encara que incidentalment, d’aqueix
primer mot, que encara ès tan usat a Mallorca; i retreu una carta de
l’emperador Conrad, de l’any 1038, que parla de «pascua buscalia» i una
carta del bisbe Guillem de Mantua, de l’any 981, que posa «cum silva et
buscaliis». I ja no endardella pus En Kaufmann sobre tal mot. En MeyerLübke (Rom. Etym. Wörterbuch, § 1226) posa el grec bosca (terra de
pastura) còme rel de buscall; i ni En Diez ni en Körting ni En Raynouard ni
En Holder en donen cap claricia. D’En Holder no ho extranyam perque
només endardella els mots celtes; dels altres sí que ho extranyam perque
el mot buscalia surt sovint dins els diplomes llatins de la primera edat
mitja, i passà dins la nostra llengua baix de la forma de boscall, buscall,
buscai, i se troba encara dins tot el nostre domini llingüístic. Baix de la
primera forma el consignen dins llurs diccionaris Fr. Magí Ferrer, En
Saura, N’Aladern, En Bulbena, En Labèrnia-Salvat, En Vogel; baix de la
segona el valencià Mn. Martí i Gadea i baix de la tercera el mallorquí
Amengual; N’Aladern i En Labèrnia-Salvat, en sentit de troçam de llenya
per cremar (bocins gruixats de branca, cimal o soca); tots els altres, en
sentit de troçam de llenya prima, també per cremar (ramutxalla). En
Saura, En Labèrnia-Salvat, En Vogel i En Bulbena posen el derivat
boscallada (cop amb un boscall, troncada); En Saura hi afig l’aumentatiu
boscallás i en Labèrnia-Salvat el diminutiu boscallet; i N’Aladern posa:
«Boscalla=tros prim tret de les rames dels arbres, especialment dels pins,
tallat a modo de boscalls. —Boscallaç, m. aug. un boscall molt gros. —
Boscallada, f. molts boscalls... Colps donats ab lo boscall. —Boscallam, m.
conjunt de boscalls. —Boscallet, m. dim. un boscall petit. —Boscallot, m.
aug. y desp. un boscall gros tort, girós o de llenya dolenta». [184]
I la nostra Calaixera? Ens presenta nou cèdules de la forma boscall i
dues de buscai. Casi totes confirmen el sentit de llenya per cremar. Una
que ens n’envià Mn. Joan Torra, Rector de la Stma. Trinidat de Tarragona,
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diu: «Buscall: bocí de llenya tallat». —Una altra, feta d’En Josep Cirera, al
cel sia, fill de pare vigatà i de mare mallorquina, diu: «Buscall, s. m.
tronch petit de llenya seca». —Una que en replegà a Castelló d’Empúries
En Sebastià Altet i Sans diu: «Buscall: tronch d’arbre quant ès un tros
gros». —Una altra que ens n’envià D.a Irene Rocas de Llofriu (Empordà)
diu: «Buscai: trong sech i groixut que cau dels surus o altres arbres.
Bastó groixut. Se diu fulà anaba armat d’un buscai i s’ha defensat a
buscayades». —Una altra d’En Francesc Mestre, aglapida a Tortosa, diu:
«Buscall: tronc llarc i prim». —I una altra de Mn. Joaquin García i Girona,
nadiu de Benassal i Rector del Seminari de Saragossa, diu: «Buscall,
buscalla, buscalles: llenya caiguda del bosch que’s replega per al foch.
(Benassal, Tortosa, Calaceit, Mata, Alfara). Boscalls (Vallibona)». —A
Mallorca n’hi ha una pila més de derivats: buscaietjar (cercar buscalls,
anomenar-los sovint, assemblar-se a buscalls); —buscairro, buscaiàs,
buscaiot (aumentatius); —buscaiet, buscaietxo, buscaiello, buscaïngo,
buscaïnoi,

buscaïnei,

buscaïneu

(diminutius);

—buscaium,

buscaïm,

buscaier, buscaiada, buscaiería (collectius).
Lo que no trobam en-lloc que buscall, boscall, buscai tenguen mai res
que veure amb pastura, erbatge ni pasturatge, lo qual confirma la tesi
d’En Kaufmann sobre la nerencia del mot bosc, que no surt del grec
βοσκη, βοσχος.
Buscall o buscai ès evident per nosaltres que surt del substantiu
femení busca, vivent dins tot el territori de la llengua, com ho demostren
els diccionaris Labèrnia-Salvat, Martí-Gadea, Figuera, Amengual, Vogel,
Saura, Aladern, Ferrer-Parpal, Fr. Ferrer, Bulbena (alguns escriuen
brusca). Tots li venen a donar el sentit de palla, brossa, brancó molt prim,
bri d’herba o de rostoll, llistó per apuntar les lletres an els nois de l’escola
(aquest derrer sentit no existeix a Mallorca). No du tal paraula el
Thesaurus d’En Torra (ed. de 1726) ni En Nebrija (ed. de 1585). —En
Raynouard, (Lexique Roman, T. II, p. 241, 267) posa: a) BUSCA, s. f.
bûche (tió, llenyam), morceau de bois (bossí de llenya), fêtu (aresta, bri
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de palla); —b) BUSQUETA: diminutiu de busca; —c) broussaille (brossa),
rameau

(ramutxalla);

En

Raynouard

retreu

passatges

dels

antics

monuments de la llengua d’oc a on figuren busca i busqueta. —En Diez
(Etym. Wörterbuch, ed. 5a, p. 74-5) posa: BUSCA en llombart, en
piamontés, en provençal, [185] en sicilià, vusca; en vell francés, busche
(estella, esterranc, bossí de fust); en català, busca, brusca, (verga,
llistó); i diu que ès de la mateixa nissaga que bosc. En Körting (Lat. Rom.
Wörterbuch, ed. 3a, n. 1601) posa brusca (verga, llistó) còme provençal, i
la fa sortir de bruscum: arbust [grèbol, boix grèbol (Teixidor i Cos, Flora
Farmacéutica de España y Portugal, —Madrid, 1871—, p. 979); =arbre de
visc o de mal fruit (Barceló i Combis, Flora de las Islas Baleares, —Palma,
1874-83—, p. 97)]; també posa brusc (escorxa, pellofa d’arbre) còme
provençal i de la mateixa nissaga. —En Meyer-Lübke (Ram. Etym.
Wörterbuch n. 1420) posa: *būsca = Scheit (bossí de fust, llenya, tronc,
llistó): en piamontés i llombart, büska; en siciliá, vuska; en romanx o
engadínic, büs[c]a (bastiment): en francès, büche; en prov. i cat. buska.

§6
Brull [bru], brui [bruj], brúia [bruj], brúiol [brujl], bruiola
[brujl]

En Kaufmann fa indicacions precioses per desllatigar el mot francès
breuil i el vell provençal bruelh, bruolh (català brull, mallorquí brui).
Considera aquest mot de nerencia pre-romana, més ben dit, celta, i que
remunta a un brogilos celta, que designa lo contrari de bosc, de selva
uberta, no tancada de paret ni d’altra tanca, puis vol dir selva tancada de
paret o d’altra casta de tanca o bardissa. En Kaufmann demostra que era
això el brull citant dos diplomes del temps de Carlemany: 1r Dins una
relació que l’Abat de St. Germain des Prés fa de les masíes, servs i
cobrances de l’Abadía, que Mr. B. Guérard publicà a París l’any 1836-44
baix del títol de Polyptique de l’abbé Irminon, secc. XXII, se diu: «Habet
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ibi mansum dominicatum bene canstructum et broilum muro petrino
circumseptum quem domnus Irmino abba construxit». 2n La Capitular de
villis del mateix Carlemany (veiau Monum. Germ. Hist. Legum Sectio II,
Cap. 46) diu: «Lucos nostros quos vulgus brogilos vocat»; i per lo altre
que diu la Capitular se veu que brogilos eren parks, jardins d’animals de
cassa, boscs tancats. Fa notar en Kaufmann que an els sigles XI i XII el
mot breuil, bruolh passa a significar rònegament bosquet, terra poblada
d’arbres selvatges, i així s’usa dins tots els monuments de la llengua d’oïl
i de la llengua d’oc.
En Raynouard en dóna les fites ben nets del brull en totes les seues
formes. Velestassí: a) Bruelh, bruolh, s. m. bois, [186] branchage; b)
Brulhet, s. m. petit bois, taillis (bosc, mitjà espès); —c) Bruelha, bruoilla,
s. f. taillis, forêt, broussailles (matar atepit), ramée; —d) Bruelhar,
Brolhar, bruillar, v. bourgeonner (brostar, brotinar), surgir, pousser
(empènyer, brollar, reverdir). —e) Desbruelhar, desbrueillar, v. effeuiller
(esfullar), déparer (enlletgir).
En Levy dins son Provenzalisches Supplement—Wörterbuch no retreu
cap forma occitana del broilus o brogilus. —En Diez sí que en resa (Etym.
Wörterbuch, 5a ed. p. 69) i posa les formes italianes broglio i bruolo,
prov. bruelh, fran. breuil, femení port. brulha, prov. bruelha, vell franc.
bruelle (bosquet clos de paret); verb. ital. brogliare, vell cast. brollar,
port. i prov. brohlar, fran. brouiller, port. abrolhar (brostar, brotinar), ital.
broglio (sublevació, alsament). De manera que no posa cap forma còme
catalana, allà on n’hi ha tantes, com veurem de cop. —En Körting dins el
seu Lat. rom. Wörterbuch, 3a ed. no’n diu res de broilus ni de brogilus. —
En Meyer-Lübke dins son Rom. Etym. Wörterbuch, n.º 1324 estudia
brogilos, que califica de gallic, amb sentit de bosquet, i retreu totes
aqueixes formes: italià brolo, engadínic bröl, puschlau (Graubünden)
brölu, fran. breuil, prov. brolh (> ital. broglio, a Imola bröi [planter]).
I els diccionaris catalans ¿què en diuen dels mots brull, brui, brulla,
bruia, brullar, bruiar, brullol, bruiol, bruiola? No’n diuen res absolutament
el d’En Nebrija, ed. de Barcelona, de 1585; el Thesaurus d’En P. Torra, —
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Barcelona, 1726—; el valencià d’En Carles Ros, —València, 1764—; el de
Fr. Ferrer, Barcelona, 1854; el d’En Saura, —Barcelona, 1894; d’En Pujal i
Serra, —Barcelona, 1911—; el d’En Vogel, —Berlin-Schönberg, 1911—; el
valencià de Mn. Martí i Gadea —València, 1891—; el d’En Bulbena, —
Barcelona, 1905—; el mallorquí del P. Figuera, —Palma de Mallorca,
1840.
En fan menció més o menys aquests altres: a) El de N’Aladern, —
Barcelona, 1904, —posa: BRULL: pasta o panellet de pasta adobada,
torrat o bescuit. Això no ès el brull de broilus ni de Brogilus. —b) El d’En
Labèrnia-Salvat —Barcelona, 1908— just posa: BRULL (St. Martí del):
nom

de

lloc;

BRULLA:

poble

del

Rosselló,

—c)

El

mallorquí

de

N’Amengual, —Palma, 1857-1878— posa: BRUYA: el estado de las mieses
o sembrados cuando están muy pequeños y verdes; las hojas que brotan
de la raíz reciente de las yerbas; el tallo recién nacido de las plantas que
producen las semillas. —d) El menorquí d’En Ferrer i Parpal, —Maó,
1883— posa: BRUE: grillo, brote; pequeño botón o caña que sacan las
plantas; TRÉURER BRUE: grillar, brotar; BRUETE: grillito, botoncito;
BRULLAT -ADE: brotado, manado; BRULLAR; brotar. [187]
I la nostra Calaixera ¿què diu de les rels broilus i brogilus? N’hi ha
TRENTA TRES CÉDULES, les quals constaten: a) l’existencia del mot Brull i
Bruy còme llinatge de Catalunya i Mallorca desde el sigle XV ensà; —b)
Desbrull i Desbruy, llinatge mallorquí, antiquíssim; —c) So’n Bruy [Sò
d’En Bruy], possessió o masía de Mallorca; —d) Brull, nom d’un municipi
de Catalunya; —e) Brulla (lloc de la), del Bisbat d’Elna [Rosselló], segons
document de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, del sigle XIV; —f) brui, bri del
gra qui neix (Mallorca); —g) bruiol: un brui petit (Mallorca); —bruiol: una
especie de cubell o tonell o poal, ample i prou fondo per rentar les bisties
o per tenir-hi coses en remull; també se diu bruiola; —bruiol: una especie
d’ampolla ampla d’abaix i que acaba amb un coll llarc i prim, i serveix per
refredar líquids; —h) bruia: el sembrat quant neix i comença a fer
verdetjar la terra; —bruia: la brosta o treta del gra o llegums que’s posen
en remull dins un plat pla i ho tenen a les fosques uns quants dies; i en
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surten uns brins de devers un pam o més, i serveix allò per adornar els
altars en dia de festa o les taules o sales en les cases particulars; —i) brui
(fer): fer profit, sortir bé una cosa, així com desitja el qui la fa (Baix
Empordà: aixi ès que diuen: Les coses mal adquirides no FAN BRUI;
aquell ha posat botiga, i li va bé, FA BRUI); —j) brua: gra grellat, que
treu (Menorca); així ès que, si fa el temps molt homit, la gent per berba
diu: treurem BRUA [La j diptongal a Menorca s’aprima tant que se pert de
tot, ja no’s pronuncía]; —k) brull: part caseosa de la llet (Benassal); —l)
bruiar: treure brulls, treure brulla el gra sembrat (Mallorca); —ll)
bruietjar: assemblar-se a la bruia, anomenar molt la bruia; —m)
COLLECTIUS: bruim, bruiam, bruium, bruiada, bruier: molta de bruia; —
n) bruienc –ca; adjectiu: cosa de bruia, qualidat de bruia.
¿ Ho veis com la nostra Calaixera ès molt més rica que tots els
diccionaris catalans coneguts? Amb tot i això, encara la volem enriquir
molt més abans de començar la redacció del nostre Diccionari.

§7
Lluch [uk]

Posa En Kaufmann (p. 66) còme noms de bosc llatins: lucus, nemus,
saltus, silva, i fa notar que tots, fora nemus, son passats a les llengues
neo-llatines, i que lucus visqué dins el vell francès i el vell provençal, o sia
la llengua d’oc; tant ès [188] així que aqueixes llengues se’n serviren per
anomenar tot una multitut de boscs de llurs territoris. En Kaufmann en
cita setanta nou de noms de boscs a on entra el mot lluc, més o menys
tramudat, escampats dins trenta nou Departaments de França, tant del
nort com del centre com del mig-dia.
Crida l’atenció la raresa extrema d’aqueix nom de bosc dins Espanya.
En Madoz Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España—Madrid,
1845-50—T. X, p. 420-1) no posa fora de les Balears, més que LUCO de
Ubarrundia, província d’Àlaba, LUCO de Bordón, província de Terol i LUCO
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de Filoca, província de Terol. L’Institut Geogràfic i Estadistic de l’Estat,
dins el seu Censo de Población de España de 1910 (Madrid, 1913) i dins
Reseña Geográfica y Estadística de España (Madrid, 1912) no posa més
que els dos noms darrers.
Per lo que respecte a les regions catalanes, l’obra monumental
Geografía General de Catalunya, que acaba de publicar la casa editorial
barcelonina Alberto-Martín baix la direcció d’En Francesc Carreres i Candi,
dins cap de les llarguíssimes llistes de noms de lloc que du quiscún dels
quatre toms (un per cada Provincia) se troba ni una vegada que ès una
vegada tal nom de Lluc. Sols dins Mallorca i Menorca se’n troben uns
quants: Lluc (Mare-de-Deu-de), santuari dins les muntanyes d’Escorca;
Lluc-major, vila; Lluc-amar, possessió o masía de Sant Llorenç des
Cardassar; Lluc-alcari, llogaret de Deià; Lluc-Amet, possessió de Llucmajor. Tots aqueis dins Mallorca. De Menorca En Madoz (ibid. p. 511)
posa tots aqueis altres: Lluc-alari, masía d’Alaior; Lluc-asaldens major,
masía de id.; Lluc-asaldent, id. ibid; Lluc-massanes, masía del terme
municipal de la ciutat de Maó; Lluc-massanet d’Orfila, id. ibid.
Dins el Llibre del Repartiment de Mallorca n’hi figuren més de noms
de lloc amb derivats de lucus. Aquest Repartiment se feu entre el rei En
Jaume I, els Prelats, Senyors i Ciutats que li aidaren a prendre Mallorca
an els sarraïns, i el va extendre d’ordre del Rei l’escriva Pere Melió dia 1
de juliol de 1232, i el notari En Guillem Ferrer en feu un trallat d’orde del
mateix Rei dia 18 de marc de 1267, i aqueix trallat se conserva dins
l’Arxiu Històric del Reine de Mallorca, i el publica D. Josep M.ª Quadrado
dins la seua Historia de la Conquista de Mallorca, —Palma, 1850— p. 432527. An el Rei li tocà mitja illa i n’hagué de partir la mitat, això ès, la
quarta part de Mallorca an els Prelats, Senyors i Ciutats que feien gabella
amb ell. D’aqueixes partions ès que parla el Llibre del Repartiment a on
[189] hem dit que consten tants de noms de rafals (granges, cases de
fora-vila per conradors) i alqueríes (redols de cases) que duen mots
derivats de lucus. Velostaquí: Alquería MantaLUTZ, del terme de la Ciutat;
LUCH-Aben-Xerif, rafal del terme d’Inca; LUC-Aben-Danun, alquería del
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mateix terme; AlLUCH, alquería del terme de Pollença; AlleLUTZ, alquería
del terme de Petra; AlLUCxel, rafal del mateix terme; CoculLUTX, alquería
del terme mateix; LUCHmajor, alquería avui vila; AlLUCH-Aben-Alí, rafal
del terme de Montuïri; LUICzaur, alquería del mateix terme; AlmaLUTX,
alquería del districte de la Muntanya; LUC, alquería del mateix districte,
avui en dia Santuari de Lluc.
No ha d’estranyar aqueixa diversidat de grafíes del mot lluc dins el
Llibre del Repartiment; prové de la diversidat de pronuncia i modulació de
sons dels sarraïns que per forsa havíen de tramudar a llur manera els
mots llatins que adoptaven, i llavò hi ha l’imperfecció dels medis gràfics
per reproduir feelment allò que se pronuncía. I no aneu a creure que sia
arbitraria l’interpretació d’aqueis noms aràbics i que siguem nosaltres que
mos hàgem passat pel carabassot de voler veure ara dins aqueis noms
que acabam de treurem, del Repartiment de Mallorca, la rel llatina lucus.
L’interpretació la feu el famós arabista D. Pasqual Gayangos, que era tot
una autoridat en la materia; En Quadrado se serví d’ell per desllatigar i
espinzellar els noms aràbics del Llibre del Repartiment.
I no cregueu que sia sols dins aqueix Llibre del Repartiment que hi
haja aqueixa diversidat de grafíes del mot lluc; dins l’Atlas Lingüistique de
la France del Mestre Gilliéron, si importa, n’hi ha més, no per culpa de tan
eminent Mestre, sino pel sistema francés de sigles enrera d’escriure els
noms de lloc a la baballana, i ara la ciencia no té altre remei que
acceptar, pels seus estudis, còme base i punt de partida, aquella grafía
tan manxola. Ventaquí unes quantes mostres: a) Ain: Le LUyat (< nemus
del LUyat dins doc. de 1335). —b) Aisne: Grand LUP (< de Grandi LUCO
dins doc. de 1145); WondeLUZ dins doc. de 1198; VuandeLUZ dins doc.
de 1218). —c) Côte-d’Or: LUX (< Lucus dins doc. de 723). —d) Drôme:
LUC-en-Diois, dins Plini: LUCUS Augusti). —e) Eure-et-Loir: GrosLU (<
Nigri LUCUS dins doc. de 900); LUplanté (< LUCUS plantatus dins doc. de
1206); LUTZ (< LUETO dins doc. de 1100; LU dins doc. de 1179; LUX
dins doc. de 1416). —f) Gard: Le LUC (< villa de LUCO dins doc. de 921).
—g) Basses-Pyrénées: LUCO (< villa de LUCO, existent el sigle X);
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Lucarre (< LUCUS quadratus). —h) Yonne: ChastelLUX (< castrum
LUCCUM dins doc. de 1180). [190]
I els diccionaris catalans ¿què ens diuen del mot lluc? En català
aqueix mot ès una coïncidencia de tres rels: una oriental (∆ουκας: Loukas:
Lluc, nom de persona), i dues llatines (lux < luc + s: llum; lucus: lluc,
bosc, redol d’arbres i plantes sensa conror). El català vivent posseeix
mots d’aqueixes tres rels: —a) El nom propi Lluc, que ès nom de persona
i de llinatge. —b) Lluc, sinònim de llum, enginy, habilitat, tranc, que a
Mallorca no s’usa, pero sí a Catalunya continental. —c) Llucar: mirar,
alullar, guipar, colombrar, aguaitar. —d) Lluc: brot, tany, rebroll, ull,
creixull, caluix que brolla de la rel, rabassa o soca d’un arbre. Aqueis
sentits i formes consignen els diccionaris catalans Labèrnia-Salvat, Vogel,
Fr. Ferrer, Bulbena, Saura, Aladern. La nostra Calaixera ens dona una
altra forma que cap d’aqueis diccionaris retreu: Llucar: treure l’arbre o la
planta sos tanys, rebrolls, ulls, brots. Aquesta forma s’usa a les Garrigues
i a la Ribera del Segre, segons testimoni de Mn. Josep Vilanova, Rector de
Granadella i Mn. Ferran Esteva, Vicari d’Aitona.
De tot això se desprèn que l’únic representant vivent del lucus llatí
dins el català ès lluc en sentit de tany, rebroll, ull brosta; a Mallorca el
lucus llatí no’s conserva més que petrificat dins els noms-de-lloc.

§8
Sot [st] (< saltu)

Diu en Kaufmann (p. 69) que, mentres sols consta pels noms de lloc
l’existencia del lucus llatí dins els dialectes gallo-romans, consta que
saltus existía còme mot corrent dins l’antic provençal durant el sigle XII,
segons se veu per aqueixa frase de l’Elucidari de les propiedats, fol 122
(Raynouard, Lex. Rom. T. V. p. 141). També significava coll o freu de
muntanyes, com se veu per aqueixa estrofa de Los XV signes de la fi del
mon que En Raynouard retreu (ibid.): «Al noven jorn li puegz tan autz | e
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les vallades e li sautz | tornaran trastots en egal». El saut, per la llei de la
au llatina que regularment se fa o, torna s t en català i soto en castellà,
amb la particularidat de que en castellà ha conservada la significança del
saltus llatí (bosc, selva, redol d’arbres sense conror), i en català ha
tramudada tal significança prenint el sentit de clot, garangola, toll,
llacuna, bassiot, tancat o clos. Vetassí els diferents diccionaris catalans
quins sentits li donen: En Nebrija, edic. de 1585: SOT = sepes,
sepimentum (tancat o clos de paret). —En Torra, Thesaurus [191] ed.
1726: SOT de planta = scrobs (clot, gaveta), fossa o vall < vallum, vas
(sepulcre). —Fr. Ferrer: SOT = hoyo, charco, —alrededor dels arbres. —
En Saura: SOT = clot, charco, lo fosso que’s fa al contorn dels arbres;
vall; ficar al SOT: soterrar. —Mn. Martí i Gadea: SOT = soto, charco. —En
Bulbena: SOT = clot. —N’Aladern: SOT = clot | Lo clot que’s fa en los
camins y carrers quan plou | Foso que’s fa alentorn de les plantes i arbres
pera detenir l’aygua a fi de que penetri fins a les rels. | Vall | Clot. Ficar al
sot:

fr.

soterrar.

—Labèrnia-Salvat:

dona

els

mateis

sentits

que

N’Aladern. —En Vogel: SOT = Tümpel (bassiot), Pfütze (toll, bassal),
Lache (llacuna) —En Ferrer i Parpal, Dicc. Menorquin-Cast. —Mahón,
1887: SOT = clot, hoyo. —La Calaixera ens dona 12 cèdules del mot sot
en sentit de clot i fossa per enterrar i llavò una cateifa de noms de lloc
que duen tal mot.
¿Què en diuen del saltus llatí dins les llengues romàniques els grans
etimòlegs

Diez,

Körting

i

Meyer-Lübke?

En

Diez

dins

son

Etym.

Wörterbuch, ed. 5a p. 489 sols diu que saltus ha donat soto en castellà,
souto en portuguès, salto en vell castellà i vell italià, i dins els documents
llatins sautus (Esp. Sagr. T. XVI, p. 448, doc. de 1021). —En Körting dins
son Lat. Rom. Wörterbuch, 3a ed. n. 8303 tracta la rel saltus, pero no
posa cap derivat d’ella dins la llengua d’oc. —En Meyer-Lübke dins son
Rom. Etym. Wörterbuch (Heidelberg, en curs de publicació) espinzella (n.
7553) els derivats de saltus dins les diferents llengues neo-llatines, i no’n
posa cap del català.
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I això ès la claricia que porem donar del saltus llatí dins la nostra
estimadísima llengua.

§9
Babra, Bartolí, Gual, Gaudí, Gaudina, Gay, Selva, Faura

També diu qualque cosa En Kaufmann de les rels de tots aqueis
noms, tots ells bosquenys. Endardellem-los una mica també.
a. —BABRA: Es un mot celta, com se veu per N’Alfr. Holder. AltCeltischer Sprachschatz (Leipzig, 1896— en curs de publicació T. III, col.
71, quan posa: «WABRA: silva, WAVRENSIS saltus, Vabrensis. St. Gregori
de Tours (s. VI) parla de Castrum VABRINSEM, in pago VABRENSE. En
Holder posa sis formes més de la rel Wabra, que subsisteix dins un bell
enfilall de noms de lloc de França; En Kaufmann (p. 60-62) en retreu
noranta quatre, escampats dins trenta Departament francesos, i cinc dins
Suïssa, tres dins Alemanya i tres dins Bèlgica. ¿Hi ha [192] cap derivació
d’aquesta rel celta dins el domini de la Llengua Catalana? No’n posen cap
els diccionaris Nebrija, Torra, Fr. Ferrer, Saura, Bulbena, Labèrnia-Salvat,
Mn. Martí i Gadea, P. Figuera, Ferrer i Parpal, Amengual, Vogel; no’n surt
cap ni una dins les llargarudes llistes alfabètiques de noms de lloc que
posa la recent i monumental Geografía General de Catalunya, que dedica
tot un volum a cada Provincia, obra aqueis quatre toms d’En C. Rocafort,
En J. Botet i Sisó, En C. Gomis i N’E. Morera i Llauradó, baix de la direcció
d’En Fr. Carreres i Candi. Sols la nostra Calaixera posseeix una derivació
catalana de la rel Wabra, això ès, una cèdula del linatge Babra que du un
amic nostre de Barcelona; i així com la seua familia s’anomena Babra, ès
segur que n’hi haurà d’altres que s’hi anomenaràn.
b. —BARTO, BARTA, BARTOLÍ. Retreu En Kaufmann (p. 62) la rel
barto, sinònim de bosc i especialment de bosc a terra plana. No se sab
d’on surt aquesta bona de rel; la posa dins son diccionari gascó Mr.
Cénac-Moncaut, i els gasconistes Mr. Lespy-Raymond i Mr. Luchaire dins
llurs obres alleguen una partida de documents mig-evals a on figura tal
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mot; també posa el Mestre Gilliéron damunt el mapa buisson i ronce de
l’Atlas Lingüístique la forma Bartas. En Kaufmann considera la rel barto
còme pre-romana. —Té aqueixa rel cap derivació dins la nostra Llengua?
Vetaquí les que hi hem trobades. —a) Bartsch-Koschwitz, Chrest.
Provenç. —Marburg, 1904—pàg. 362: «Erisso a tal natura que se met en
las grans bartas (bosquets, garrigues espesses) et an las grans rodas
d’aspinas que no’l puesca hom prenre» (manuscrit del sigle XIII). —b)
Raynouard, Lex. Rom. T. II, p. 189: «Barta, s. f. hallier, brouisalles,
bocage», i cita frases de diferents trovadors a on figura el mot barta,
còme sinònim de bosc. —c) Ducange (ed. antiga), T. I, col. 152: «Cum
terris et barta, hoc es, silva» (Doc. de l’any 1030). —d) Ducange, ed. L.
Favre, T. I, p. 591: «Barta: silvae species», i posa un raig de frases de
monuments mig-evals llatins que duen tal mot. —e) Labèrnia-Salvat:
«BARTRA: congost del curs del Valira, devora Encamp (Andorra); —Les
BARTRES: llogaret de Rojals, província de Tarragona; —Bartrina (<
bartra): llinatge català. —I la nostra Calaixera ¿ens ne dona cap de
derivat de Barto? Consideram que ho són els mots Bartola i Bartolí, del
qual tenim tres cèdules: una consigna tal mot còme llinatge català; les
altres dues consignen una el nom d’un endret de Manacor (Mallorca): es
Bartolins; i l’altra un endret d’Artà (Mallorca), que s’anomena es
Bartulins. Aquest [193] mot ha de significar: bosquet. De Bartola no té la
Calaixera més que una cèdula: Bartola: sobre-nom d’un gelater (qui fa
gelat) a Palma de Mallorca: Ca’n BARTOLA: ¿ès un diminutiu de Barto o
Barta? —Els diccionaris Saura, Fr. Ferrer, Bulbena, Aladern i Vogel posen
les formes bart (poeta) i bart (armadura o vestit de fort que posaven un
temps an els cavalls que entraven en batalla i que los tapava el coll, la
pitera, els costats i les anques). Tals formes no tenen res que veure amb
Barto, Barta.
c. —GUALDUS, GUALDUM, GAUDINA, GAUDÍ, GUAL. En Kaufmann
(p. 20 i 75) posa els mots gaut, gald i guald còme derivats del Wald
(bosc), alemany; i consigna (pàg. 77) que dins el vell provençal o llengua
d’oc se trobava el mot gaudina derivat de gald, segons En Ducange, ed.
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d’En L. Favre, T. IV, p. 44, 122, que diu: «Gaudina: vide Gualdus: nemus,
silva». Per lo mateix gaudina era una especie de bosc o garriga. Dins la
nostra llengua no hem sabut trobar tal mot; no’n diuen res dins llurs
respectives obres lexicogràfiques En Diez, En Körting, En Meyer-Lübke, En
Barsch-Koschwitz, N’Appel, En Holder ni cap dels diccionaris catalans
desde En Nebrija fins En Vogel. Lo únic que hem pogut aglapir ès el
llinatge Gaudí, que’s troba vivent a la província de Tarragona i Castelló de
la Plana, i que evidentment ès una forma masculina de gaudina.
¿Té res que veure el mot Guald amb guald < Wald? Els diccionaris Fr.
Ferrer, Bulbena, Ferrer i Parpal, Labèrnia-Salvat i Saura consignen aqueix
mot donant-li el sentit de punt per on poden passar a peu aixut un riu o
torrent; i En Saura ofereix la particularidat de posar còme variant de Gual
el mot Gualt. El Dr. Balari (Orígens hist. de Cat. p. 540 i 683) posa dues
rels de Gual: la primera, el nom de persona, germànic, Wadeld, llatinisat
Wadaldus, Guadaldus, Guadallo, Guallus; la segona, vadum, guadum. De
la primera (Guallus) sortiría Gual, llinatge, tan extès dins Catalunya,
Balears i Reine de Valencia, i de la segona (Vadum o Wadum > Guadum)
sortiría gual i guau: pas sec d’un riu o torrent. —Dins la Calaixera tenim
85 cèdules del mot gual, casi totes de llinatges de diferents endrets del
nostre domini llingüístic. Una d’elles consigna que el gual (pas sec d’un riu
o torrent o siquia) ès viu a Sa Pobla (Mallorca) i una altra, que la mos
envià En Joan Poblet de Montblanc, posa d’un inventari de l’any 1417:
«Item, un gual e iiij gualíes». ¿Què signifiquen aquí gual i gualíes? No ho
sabem. La forma gualt que En Saura consigna [194] i l’altra guald que
retreu En Kaufmann ens feren sospitar si el gual català sortiría de Wald;
pero lo que en diu el Dr. Balari i llavò la diversidat absoluta de sentit del
gual català i del Wald alemany, ens esveïren tota sospita; de manera que
creim que el nostre gual, ni còme pas de riu o torrent ni còme llinatge no
té res que veure amb Wald, gaut, gald, guald.
d. —GAHAGIUM, GAY. En Kaufmann retreu també (p. 26, 27) la rel
gagium,

cagium,

gahagium,

cafagium,

que

se

troba

dins

Lex

Langobardorum (Monum. German. hist. Leges IV, 376) i dins l’obra de
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Bruckner Sprache der Langobarden (p. 205 i 334), i significa terra o bosc
tancat de paret, clos, pleta. En Bianchi (Arch. glott. ital. IX, 409 i X, 314),
i En Piers (Toponomastica illustrata, p. 149) demostren que dins la
toponimia toscana se conserven derivacions d’aqueixa rel; i que també
se’n conserven dins la toponimia d’Emilia se veu p’En Bertoni (Zeitschrift
für Rom. Philol. XXIX, 344), i En Meyer-Lübke (Wiener Sitzungsberichte,
T. CXLV, p. 56) consigna que a Sicília existeix el mot gayu = clos, corral,
gabia. I dins el català ¿no té cap de derivació la rel gagium? Tenim
l’adjectiu gai, gaia (alegre, aixerit, xalest, ardit), el sustantiu gaia: espai
triangular (GAIA de terra, GAIA de roba, etc.), i l’altre sustantiu gaia,
nom d’aucell, i finalment el llinatge Gay. ¿D’on surt aqueix nom-defamilia? D’aquell adjectiu? d’aqueis sustantius? de la rel longobarda
Gagium, com el de gayu sicilià? del nom-de persona llatí Cajus, Gajus? No
gosam fer sentencia per por de no bollar-la. —Hi ha que veure l’escorcoll
que fa de l’adjectiu gai -a En Körting, n. 4113, que el fa venir del vell-altalemany gâhi (aviat, prompte, falaguer, repentí), i retreu altres rels que
diferents filòlegs sostenen, un dels quals diu que vé del nom-de-persona
llatí Gajus.
e. —SILVA, SELVA, SEUVA. Aquest mot Silva, genuïnament llatí, viu
més en català dins la toponimia que dins el llenguatge corrent. Dins la
Calaixera en tenim onze cèdules, casi totes de noms-de-lloc o llinatges. A
Mallorca deim Seuva, seuvatge en lloc de Selva, selvatge.
f. —FAURA. A Catalunya tenim aquest llinatge. ¿Què significa tal
mot? En Kaufmann retreu (p. 79) els mots fáula, fawla, fáura, fawra,
favra que s’usen an el Cantó Tessino (Suïssa italiana) i que signifiquen:
bosc vedat per defensa de llaus i esllavissaments de terres. Escorcollà
aqueis mot amb la seua competencia usual el Mestre Salvioni dalt
Bollettino storico della Svizzera italiana, XVI, 223, Della voce Faura e del
monte Parawla. Diu En Kaufmann que tal mot ès una traducció per [195]
via de la fabula llatina del mot longobàrdic mahal mâl, que volía dir
conveni o acord sobre l’us de pasturatges i de boscs entre veinats o
copropietaris. ¿Vendrà d’aqueixa rel italianisada el llinatge Faura? ¿O
-241BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

vendrà de Fabre < fabru (artífic, forjador de metalls, ferrer, cerraller)?
Entre els diccionaris catalans sols el Labèrnia-Salvat posa Faure (forjador
de ferro, argenter); els altres no’n resen gens de tal mot, ni En
Raynouard, que parla de Fabre (Lex. Rom. T. III, p. 247). Qui en parla a
fondo ès En Levy dins son meravellós Provenzalisches SupplementWörterbuch, T. III, p. 366), fent veure que Faure significa exactament lo
mateix que Fabre (forjador de ferro); i, per provar-ho, retreu quatre
monuments de l’antiga llengua d’oc que usen tal mot en tal sentit. Per
això consideram que la nerencia de Faura ès el faber-fabrum llatí, i no el
fáura, fawra de la Suïssa italiana.
A la fi hem acabat de passar revista an els noms-de-bosc que
escorcolla En Kaufmann dins la seua preciosa Dissertació Doctoral. Ens hi
som entretenguts tant per l’importancia dels mots que endardella i
espinzella, que casi tots tenen tant i tant que veure amb el català.
I posam punt final repetint an el nostro estimadíssim amic amb tota
la nostra ànima grans mercès per l’obsequi de l’exemplar que ens ha
enviat i la més coral enhorabona pel seu verament magistral estudi dels
mots amb que les llengues gallo-romanes expresen l’idea de Wald
(bosc).
Deu li do vida i delit an En Kaufmann per fer-se sempre més envant i
més amunt an el conreu de la llingüística romanista. Amèn.
______________

Obres de Mn. M. Jampy. | Lliris | Roses | y Violes | cullits | en les
montanyes | del Canigó | y oferts à | María Santíssima.| —Perpinyà,
1914. —Un volum de 96 planes de 200 x 143 mm.

Grans mercès a l’autor de l’exemplar que ens ha enviat, i la nostra
més coral enhorabona per haver sabut compondre aqueix flairós i gentil
ramell de lliris, roses i violes, cullides dalt les sagrades cuculles del
venerable Canigó, altar de la Patria. Per lo que se refereix an el valor
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poètic d’aquest ramell de cançons, poca cosa direm perque no ès alou ni
incumbencia del nostre BOLLETÍ el jutjar del valor purament literari dels
llibres. No ès gens dubtós que aqueixes poesíes de Mn. Jampy tenen
còme poesíes un valor ben real i positiu; pero an els nostre ulls en tenen
un altre de més gros: el valor lèxic i dialectal, volem [196] dir que son
mina d’alt preu per la filología catalana per lo quant l’autor hi ha sabut
engirgolar un bell esbart de mots dialectals, característics del Rosselló,
que son un bé de Deu. Ens atansam a dir que Mn. Jampy ès l’escriptor
més ric i polent de vocabulari de tot el Rosselló. Mai havíem vist dins cap
escrit rossellonès tal opulencia de mots propis i nadius d’aquelles
delitoses regions de la Catalunya francesa. Per això consideram Mn.
Jampy com el més genuïnament rossellonès de tots els escriptors d’allà
dessà els Pirineus. Que seguesca Mn. Jampy publicant poesíes tan polents
de llenguatge, tan farcides de vocabulari comarcal com ho son les que ara
acaba de publicar. Ell ès el cridat a fer-nos la replega del vocabulari
rossellonès, reblint-ne els seus delitosos escrits. Que consti, per lo tant, el
nostre més viu agraïment i la nostra més coral enhorabona.
I ja que hem dites les coses bones del gentil ramell de Mn. Jampy,
que no prenga tort l’autor si deiem res de les que no son tan bones, que
son els gallicismes de dicció i d’ortografia. Es una llàstima massa grossa
que els suscriptors catalanistes de França no s’arribin a emancipar i
deslliurar de la fatal influencia de la sintaxis, prosodia i ortografía
franceses. Just senyalarem algunes de les vegades que Mn. Jampy se
deixa dur de tal influencia: a) «Qu’escapolin les poncelles | de les
balzamíques flors! | Ja’n sembrarà de parelles | la nit vinenta...» (pàg.
30); —b) «... un superbe cobre-cel...» (p. 33); —c) «... tingué gran gloria
| en fent dur un pendó» [castellanisme] (p. 38); —d) «... va venir morir
Rodland...» (p. 38); —e) «P’En Carlos el Calvo [castellanisme] de qui
relleva, hi presideix lo Comte Salomó» (p. 43); —f) «... magích...
sataních...» (p. 50); —g) «son pobre cor se serra...» (p. 51); —h) «... los
altres, en cantant ayres de festa, s’en van...» (p. 53); —i) «...
aromatíca... heroíca...» (p. 57); —j) «... prop de la font gelada hont vé
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heure la graula...» (p. 63); —k) «... Rossellú... Port-Bú (Portbou)...» (p.
68); —l) «mon oloreta...» (p. 63); —ll) «ton ansia...» (p. 69). Ademés
aczentúa Mn. Jampy la preposició a (à) i escriu «pays» i «portent»
(porten), just en francès. ¡Quina llàstima!
______________

Rondaies de Menorca | recullides i anotades | per | Andreu Ferrer
Ginart | Ciutadella |1914. —Un volum de XXXII-228 planes de 220 x 138
mm.

El nostre bon amic i collaborador N’Andreu Ferrer, nadiu d’Artà i
Mestre Públic des Migjorn Gran (Sant Cristòfol) de Menorca, ens ha
donada la sorpresa agradabilíssima, enviant-nos amb una dedicatoria ben
coral, que agraïm amb tota l’ànima, [197] aqueix bell volum de vint i tres
rondaies, replegades a diferents endrets de Menorca de boca del poble,
tal com nosaltres hem recullides les que se conten dins la nostra illa.
Diferents llibres havíem lletgits de menorquins en menorquí, pero cap ens
havía feta l’impressió que ens ha feta aquest d’En Ferrer. P’el nostre gust,
los guanya a tots i d’un bon troç a tenir saba menorquina, a esser de
l’agre menorquí, a reflectir tota l’ànima, tot l’enginy, tot el suc de cervell
del poble menorquí, la seua manera de sentir i de veure i d’expressar les
coses. En-lloc havíem vist el dialecte menorquí tan esponerós, tan polent,
tan ballugadís, amb tanta de toria i baldor de frases i mots i revolteríes de
llenguatge i de pensament. Per conèixer lo que ès el català de Menorca,
tota la seua corda i diapassó, tot el seu cabal vivent i vibrant dins l’ànima
del poble, hi ha que lletgir aqueix volum de Rondaies d’En Ferrer. Fins
avui ès el monument més gentil que posseeix el català de Menorca, el
dialecte

menorquí. Tot li sia enhorabona an aquest amic nostre

estimadíssim; i ¡per amor de Deu! ¡que no romanga espantat com el blat
de l’any tretze! volem dir, que no s’atur de replegar rondaies i de
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publicar-les, fins i tant que n’hi haja dins el cor del poble menorquí sensa
escriure i sensa publicar.
Ademés d’espinzellar dins el Pròleg com s’ho ha fet i el sistema que
ha seguit per replegar i escriure les rondaies, llavò dona una «lleugera
noticia de les principals particuleridats dialectals del catelà de Menorca»,
endardellant el valor vivent de cada sò vocal i despres de cada un dels
consonants, supressió i adició de síllabes, articles, noms, adjectius,
pronoms, verbs auxiliars i altres verbs, indicant les particularidats del
present, imperfet, perfet, futur imperfet, imperatiu, subjunctiu, perfet de
subjunctiu,

infinitiu,

participi»;

venen

després

unes

«advertencies

preliminars sobre’l sistema ortogràfic usat an aquest volum»; i acaba amb
un «Vocabulari que conté les paraules i frases més difícils d’entendre
d’aquest volum», a on desllatiga el sentit de 329 mots que tenen qualque
sentit especial de Menorca. Ha fet molt bé En Ferrer d’enflocar darrera el
volum aquest interessantíssim vocabulari.
Un consell ens permetem donar a En Ferrer: que replegui i escriga
totes quantes rondaies hi haja a Menorca, maldament siguen just les de
Mallorca i d’altres bandes, maldament ja figurin dins altres aplecs. Fer lo
contrari sería empobrir el cabal popular d’aquella illa. Cada regió dóna un
segell i un aire especial a les rondaies que conta; per això s’han de
replegar totes i publicar-les. [198]
Diu En Ferrer que no ha poguts veure els toms II i III del nostre
Aplec de Rondaies Mallorquines «perque estàn agotats». Hi estaven; pero,
quant sortí el volum d’En Ferrer ja hi havía la segona edició de 2.000
exemplars, feta l’any 1913.
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Relació de les Obres que ens han enviades
i no afecten a la llingüística catalana (198-199)
Agraïm amb tota la nostra ànima que ens hagen enviades tals obres,
pero el caràcter del nostre BOLLETÍ no permet publicar-ne notes
bibliogràfiques gens espinzellades. Per això just en posam una micoïneua
d’indicació per que consti que les hem rebudes i que les agraïm de bon
cor.
1. —Ramon Lulls | Kreuzzugsideen | von | Dr. Adam Gottron |
Berlin und Leipzig | 1912. —Un volum de 96 planes de 145 x 168 mm. —
Es un estudi preciós damunt les idees que el Bt. Ramon Llull tenía sobre
les creuades, que eren les idees que professaven an aquell temps els
homes de gran cap.
2. —Glossaire | des Patois de la Suisse Romande | Quinzième
Rapport annuel de la Rédaction | 1913 | Neuchâtel | 1914. —Un opuscle
de 12 planes de 245 x 160 mm. —Es una relació de la feinada feta l’any
1913 per l’Obra del Glossari de la Suïssa francesa, que va vent en popa.
3. —Giorgio del Vecchio, Prof. della R. Università di Bologna | Le valli
della morente italianità | Il «Ladino» al bivio | Dalla «Nuova Antologia»
| 1.º Novembre 1912 | Roma | 1912. —Un opuscle de 21 plana de 244 x
170 mm. —Es una relació de l’estat present de la llengua ladina o retoromana o romanxa i una excitació an els ladins a reaccionar contra llur
germanisació, que ès tan grossa i de cada ho ès més, no sols en la
llengua sino en totes les altres coses. Per fogir de l’alemany, troba En Del
Vecchio que els ladins s’han d’acostar a l’italià i prendre’l còme llengua
supletoria. No creim que faça gaire cosa En Del Vecchio envers d’això
perque la germanisació dels ladins ès un mal massa encarnat per aturarse, i seguirà fent la seua via fins a menjar-s’ho tot, si Deu no hi alça la
mà.
4. —Osservazioni varie sui dialetti meridionali di terraferma
(Serie V-VII) Note di Carlo Salvioni. —Extret de Rendiconti del Reale
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Istituto Lombardo di Scienze e Lettere vol. XLVI, pàg. 997-1044. —Sessió
de 6 i 27 de novembre [199] i 4 de desembre de 1913. —Es la
continuació dels admirables escorcolls del Mestre Salvioni damunt els
dialectes italians, que tanta de llum donen per endardellar els dialectes
catalans.
5. —Intorno ad un antico condaghe sardo | tradotto in spagnuolo
nel sec. XVI | di recente publicato | Nota del S. C. Pier Enea Guarnerio |
Pavia | 1913. —Extret de Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere. —Vol. XLVI, fasc. 6. —Sessió de 27 febrer de 1913. —
Condaghe era una especie de capbreu, registre o inventari de les
circumstancies jurídiques (compres, venudes, barats, donacions, plets)
dels bens d’una casa o corporació, això a Sardenya. Aquest condaghe que
estudía llingüísticament el Prof. Guarnerio ès el de l’abadía de Sant Pere
de Silké (davora Sassari), que resulta interessantíssim per tot romanista.
6. —Gesamtbericht | über den Gang der Arbeiten für | das
rätoromanischen Idiotikon | während der Zeit vom | Dezember 1904 | bis
zum 31 Dezember 1912. —Chur, 1913: Druck von Bischofberger und
Hotzenköcherle. —Es una relació de tota la feinada que s’ès feta per dur a
cap el Diccionari de tots els dialectes reto-romans o ladins. Se veu que hi
tenen poca sòn ferm els caporals que han empresa tan gloriosa tasca.
7. —J. Saroïhandy | Vestiges | de phonétique Ibérienne en
territoire roman | (Étude de geographie lingüistique) | Extrait de la
Revue International des Etudes Basques | 7e année— n.º 4 | 1913 | París.
—Un opuscle de 23 planes de 253 x 168 mm. —Es un escorcoll
preciosíssim dels vestigis i rastres ibèrics que’s troben dins els dialectes
aragonesos de l’alt-Pirineu que En Saroïhandy ha trescat i palmetjat de
cap a cap, de Navarra fins a les Muntanyes Maleïdes, això ès, la frontera
catalana, endardellant amb paciencia de Job el llenguatge d’aquelles
viletxes i llogaretxos amagats dins valls i barrancs o penjats a ressingles i
cuculles casi inaccessibles. En Saroïhandy posa enfilalls de frases
recullides an aquelles llogaretxos i viletxes a on se veuen ben llampants
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aquells vestigis i rastres ibèrics. La nostra enhorabona, amic del cor, per
tan garrit estudi i grans mercès de l’exemplar que ens heu dedicat.
______________

¡Fora posar qual com equivalent de cuyo! (199-201)
¡Aquí sí que n’hi peguen encara de tomverses els escriptors
catalanistes! Posar quin i quina en lloc de cuyo cuya castellà [200] ès un
desbarat ferest; pero també ho ès posar-hi qual. El cuyo cuya castellà,
còme fill del cujus llatí, expressa dues idees: relatividat i genitividat o
pertenencia; el quin, quina i qual catalans no expressen, com les seues
rels llatines, més que l’idea de relatividat, no la de genitividat o
pertenencia. Així ès que, per fer-los-ho expressar, cal afegir-hi la
preposició de genitiu de, tal com ho feren sempre els escriptors catalans
antics de totes les regions, de tots els territoris de la Llengua.
Per això no se pot dir lo que un amic nostre acaba de posar dins un
bell i aixerit opuscle: «... dins del cor dels Municipis, qual fesomía natural
se desfigurà». Pertocava dir: «... dins del cor dels Municipis, la fesomía
dels quals se desfigurà...». Així trobam indefectiblement expressat aqueix
doble concepte de relatividat i de pertenencia dins centenars de
monuments de l’edat d’or de la nostra llengua. Ventassí uns quants de
mostra: DEL SIGLE XIII: «... aquel verb l’infinitius dels quals fenis an
ar...» (Uc Faidit, Donats Proensals, ed. Guessard, p. 12); —«... la qual
cosa es Deu sens l’esser del qual no’s poríen tan be couenir com fan...»
(Bt. R. Llull, Del Gentil, ed. Rosselló, ll. I, p. 44); —«... encara a altres
homens laichs li plusor dels quals no saben gramàtica...» (Jofre de Foixà,
ap. Milà i Fontanals, Obras, T. III, p. 283). —SIGLE XIV: «... Deus en la
ma del qual nostra cor es...» (Procés d’En Pere IV d’Aragó contra En
Jaume III de Mallorca, Collecció Diplomàtica Bofarull, T. XXX, p. 292); —
«... Sent Tomàs Daquí... la doctrina del qual es molt comuna...» (Fr.
Ginebreda, Consolació de Philosophia de Boeci, Biblioteca Aguiló, p. 3);
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«... notari de Mallorques, en l’escrivanía del qual lo capbreu se farà...»
(Document de 1387 ap. Bolletí de l’Arqueològica Luliana de Mallorca, T.
VIII, p. 432). —SIGLE XV: «En nom de Deu nostre Senyor e de la gloriosa
verge madona sancta María e del gloriós... Sant Francesch... a honor e
reverencia dels quals la confraría e los confrares fan festa...» (Llibre de la
Confraría de St. Francesc de Falset, província de Tarragona, de l’any
1449, que’s conserva dins l’arxiu arxiprestal de dita vila); —«...Conjurte
de part de caritat, per amor de la qual jo mengi ir carn...» (Recull de
Eiximplis e Miracles, etc. Biblioteca Aguiló, p. 12). —SIGLE XVI: «...los
dits estils, l’observança dels quals haya de començar...» (Crida reial de
1576, Ordinacions del Regne de Mallorca, p. 180); —SIGLE XVII; «... per
coses que comensen... la qualitat de les quals obliga haver-les de
tractar...» (Document de 1614, ap. Boll. de l’Arqu. Lul., T. VIII, p. 281).
—SIGLE XIX: «...Est Vescomte segurament lo mateix a [201] honor del
qual escrigué Castellnou...» (Milà, Obras, T. III, Antichs poetes catalans,
p. 158); «... aquel home, la vista del qual m’era repugnanta...» (Carta
d’Alguer, publicada dalt La Renaixensa de Barcelona dia 18 d’agost 1902).
Ja convendría a caramull que’ls escriptors catalanistes hi parassen
esment de bon de veres a fi de desterrar per a sempre dins la nostra
literatura aqueixa taca de barbarie del qual i del quin quina sensa la
preposició de i concertant amb la cosa posseïda, com en castellà, en lloc
de concertar amb el posseïdor, que ès així com pertoca concertar en
català, segons ho demostren els exemples que acabam d’allegar.
¡Hala bona gent de lletres! ¡no hi torneu pus mai a enflocar tal
barbarisme dins les vostres obres! ¡ès massa ferest per deixar-lo passar!
¡ès un atentat contra la llengua catalana!
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______________

¡Alerta an els infinitius que no admeten r final! (201-202)
S’ès mester vellar-los el ble an els infinitius catalans, perque uns
duen r final i altres van sensa, cosa que a molts d’escriptors catalans
passa per malla, i hi sopeguen lletjament.
Hi ha una regla que no falla mai per sebre si l’infinitiu d’un verb
admet r final o no: mirar el futur imperfet de tal verb, i aquest futur dirà
si hi ha tal r o no. Ja’s sab que totes les llengues romàniques formaren el
futur, no damunt el futur llatí, sino damunt l’infinitiu del verb afegint-hi el
present de l’auxiliar haver. Així: cantar-he > cantaré, temer-he > temeré,
correr-he > correré, mereixer-he > mereixeré, pareixer-he > pareixeré,
dir-he >diré. ¿Ho veis com tots aqueis verbs amb llurs similars duen r
final a l’infinitiu? —En camvi, fixau-vos en tots aqueis altres: veure-he >
veuré, viure-he > viuré, permetre-he > permetré, moure-he > mouré,
atendre-he > atendré, prendre-he > prendré, moldre-he > moldré, batrehe > batré. ¿A on ès la r final d’aqueis infinitius? Es que no’n duen; per
això no cal posar-los-ne, ès un desbarat posar-los-ne.
Tal volta qualcú ens dirà: —La vostra regla falla, perque hi ha un
enfilall de verbs que la contradiuen: tenir, venir, valer, haver, voler, saber
o sapiguer fan el futur imperfet tendré o tindré, vendré o vindré, valdré,
hauré, voldré, sabré. ¿Com porem aplicar aquí la nostra regla? —Prou que
la hi porem i cal aplicar-le-hi! ¡Si aqueis verbs, lluny de contradir-la, la
confirmen! Aqueis verbs tenen dos infinitius: un antic (tindre o tendre,
vindre o vendre, valdre, haure, voldre, sebre) damunt el [202] qual
formaren el futur, i un modern (tenir, venir, valer, voler, haver, saber o
sapiguer), que comparegué quant la conjugació catalana ja estava fixada i
consolidada. Aqueis infinitius antics son vius encara dins tota la Catalunya
occidental i Reine de València, a on els moderns, en treure haver i saber,
son ben poc usats; haver i saber o sapiguer si que s’hi usen. El sebre (<
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sapere) viu a qualque endret del Camp de Tarragona i llavò dins Mallorca,
a on reina exclusivament. L’infinitiu haure en sentit d’agafar, abastar,
prendre amb les mans una cosa ès viu a Alcoi, Vic i altres endrets del
territori de la Llengua. —En quant an el verb poder (a Mallorca, porer),
que fa el futur imperfet podré < podre-he (< pòtere, potere, formes del
llatí vulgar en lloc del clássic posse) i poré (a Mallorca), deim lo mateix:
presenta diferents formes d’infinitiu, i damunt una d’elles, la més antiga,
engirgola el futur imperfet, confirmant la regla que hem donada per sebre
quins verbs admeten r final i quins la rebutgen. De manera que ès una
regla sense excepció. No l’oblideu mai.
______________

Lo promès ès estat atès (202-203)
Les promeses que feu lo Rdm. i Exm. Dr. López Pelaez, ArquebisbePrimat de Tarragona de que aprendría el català i fundaría an el Seminari
càtedres de Llengua Catalana i de Dret Català i d’Historia de Catalunya,
totes aqueixes promeses les ha ateses i cumplides relligiosament.
S’ès vist que ha après el català per la partida de cartes que hi ha
escrites a diferents persones de qui hi ha dalt i a unes quantes
corporacions, i sobre tot per les vegades que ha parlat públicament en
català ben llampant, com ho feu an el Congrès d’Excursionistes de
Tarragona, com ho fa pels pobles de la seua arquidiòcesi en la Visita
Pastoral, fent-hi en català els sermons de costum; començà tan polida i
apostòlica tasca a la ciutat de Reus, i no ho volgueu sebre els reusencs si
en romangueren joiosos i satisfets, causant per tot arreu una impressió
favorabilíssima.
En quant a les càtedres de Llengua Catalana, de Dret Català i
d’Historia de Catalunya an el Seminari de Tarragona, prou també que les
ha fundades el meritíssim Arquebisbe i ja funcionen desde dia 1
d’octubre. Es una alegría i una satisfacció de les més grosses tot això per
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tots els bons fills de la Patria catalana, per tots els qui l’estimam de cor i
vivim consagrats [203] a tan santa Causa, per tots els qui batallam fa
tants d’anys les batalles de la Patria.
Infinites mercès les més corals i milions d’enhoresbones les més
ardents a l’Exm. i Rdm. Sr. Dr. López Pelaez, Arquebisbe-Primat de
Tarragona pel gran, pel gloriós, pel trascendental servici que està
prestant a la Patria predicant en Català i sostenint an el Seminari de
Tarragona, després d’haver-les-hi fundades, les càtedres de Llengua
Catalana, de Dret Català i d’Historia de Catalunya! ¡Deu fassa que aviat hi
haja consemblants càtedres dins tots els Seminaris de les altres Diòcesis
de Llengua Catalana (Catalunya, Balears, Reine de València)! Amèn!
amèn! amèn!
An el Seminari de Mallorca, des que començà el Pontificat del Bisbe
actual (Illm. i Rdm. Sr. D. Pere Joan Campins), hi ha les càtedres de
Llengua i Literatura Catalana i d’Historia de Mallorca, que hi fundà el Sr.
Bisbe tot d’una de prendre possessori de la Diòcesi l’any 1898.

______________

†
Amics morts (203-204)
En Narcís Prim i Balle

Nadiu de Bordils (província de Girona), d’una noble i cristiana familia,
i catalanista fins an el moll dels ossos, era un dels collaboradors
entusiastes que teníem, i diferents vegades honrà aquestes columnes
amb articles de filología, ben avenguts. Passà una partida d’anys a
Alemanya, consagrat a diferents tasques literaries a Colònia i a Leipzig,
d’on era tornat fa uns quants mesos, quant l’aglapí a Barcelona, setmanes
enrera, aqueix terrible contatge del tifus, que tant de maig feu devers la
Ciutat Comtal; s’hi envitricollà una meningitis de tan mala rel, que dia 27
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(novembre), després de rebre amb gran fervor els Sants Sagraments,
passà d’aqueix mon a l’altre, deixant tota la seua familia i amics dins el
més greu desconort.

†
El Mestre Josep Berga

Nat a la Pinya dia 25 d’octubre de 1837 d’una familia honrada i
cristiana, educat relligiosament, dotat de gran talent [204] per la pintura,
que conrà amb viu entusiasme i gran èxit tota la vida, professor de
l’Escola Provincial de Dibuix d’Olot desde l’any 1877, incansable en
l’exercici del seu art, pare i company de tots els seus deixebles aplicats,
escriptor escaient i abundós en la nostra llengua benvolguda i autor de
diferents novelles i de tot un esbart d’articles crítics d’art, replegador de
rondalles, catalanista fervent, era una ànima tota de Deu, tota de l’art,
tota de la Patria, tota pels seus amics. El coneguérem l’any 1902 en la
nostra eixida a Olot per lo de l’Obra del Diccionari, que ell acullí amb ver
entusiasme, que ha conservat fins a la mort, ocorreguda a Olot dia 8
d’octubre d’enguany, morint així com havía viscut, com un bon cristià i un
catòlic fervent que sempre era estat.
______________

¡Que Deu nostre Senyor haja trobats aqueis dos bons amics nostres
en estament de gracia! I si encara estiguessen entretenguts a les penes
del purgatori, ¡que los trega ben aviat i los admeta a l’etern descans de la
santa Gloria! i ¡doni a llurs families molts d’anys de vida per pregar per
ells i el conort i conformansa que tant i tant necessiten per suportar uns
cops tan terribles com son estades aqueixes dues morts!
¡O amics benvolguts Prim i Berga! ¡Al cel ens vegem! Amèn.
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Notau-ho! (204)
Amb tot i donar vuit planes més de lo que pertoca, no’ns hi ha cabut
tot lo que teníem preparat, entre altes coses, una contestació sobre una
de les Normes Ortogràfiques que ens demana Revue Catalane de
Perpinyà, una altra contestació a un article de Mn. Collell sobre ortografía
d’un mot, una aclaració del P. Plàcid Vives i Canals, monjo benet de
Montserrat de Nàpols, sobre el verb tomar i llavò un mot sobre la mort de
El Lenguaje de Madrid. De tot això haurem raó damunt el BOLLETÍ de
janer vinent, si Deu ho vol i María.

_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografia de Amengual y Muntaner—1914
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[205]∗

Aclaració sobre el verb tomar (205)
Dins el BOLLETÍ de setembre-octubre, p. 146-7, envidàvem un amic
nostre que cap-lleva an el Penedès, que ens hi fés un escorcoll sobre el
sentit d’agafar o prendre que hi té el verb tomar. Qui ha respost an el
nostre envit no ès l’envidat, sino el Rt. P. Plàcid Vives i Canals, monjo de
Montserrat, que fa anys que ès a Nàpols formant part de la Comunidat
Benedictina que hi serveix la menudoia esglesia de la Mare de Deu de
Montserrat d’allà. El P. Vives ès nadiu de la Granada del Penedès, i amb
data de 29 d’octubre darrer ens diu d’aqueix sentit especial de tomar tot
això:
«... es molt usat (dit sentit del verb tomar), tan usat que sempre que
l’un tira una cosa a l’altre per a que ho agafi, allà’s diu que ho tomi, i no’s
diu d’altra manera. Si un cull figues, diu a l’altre: Entomales! (o tomales!)
amb el mocador que no’t cauràn a terra: para’l davantal que les tomaràs;
no, ja les tomaré amb la cistella mateixa, etc. etc. Si un renya a un altre,
com a raó final li diu: i ara toma’t aquesta —i li planta una bofetada. —La
pilota se m’ha tomat dalt la teulada. —La pilota se m’ha tomat (o penjat)
∗

T. VIII. —Janer-febrer de 1915. —N. 5.
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en un balcó i ara queda penjant amb un fil; amb un colp de roc la podem
fer caure. I com vol, se diu: Tomar entomar».
El tomar en sentit de prendre el consideram un pur castellanisme,
que cal desterrar sensa apellació; el tomar en sentit de penjar-se,
enganxar-se, embarriolar-se no ens fa tan mals averanys.
______________

Teniu-ho en compte (205-206)
Com vos diguérem mesos enrera, hem composta una Bibliografía
Filològica de la Llengua Catalana, que estampam apart i serà un apèndic
an aquest tom VIII del BOLLETÍ, i el [206] repartirem en tenir-lo llest.
Mentres tant anirà sortint el BOLLETÍ de vuit planes cada mes fins que
estiga llesta la Bibliografía, de tal manera que al cap de l’any hagen
rebudes els suscriptors 16 planes per cada mes, i lo més segur ès que
passaràn de 16 planes mensuals, perque no miram prim amb els nostres
suscriptors: són ja una partida d’anys que hem donades més de les 16
planes mensuals. ¡Bons estam nosaltres per romandre mai amb el braç
arronsat! Som afectats de rebre; pero no volem que negú ens guany a
donar. Qui s’agrada de les (figures) flors que ha de morretjar les
agostenques!
______________

¿«Cambi» o «camvi» («canvi»)? (206-214)
Lo M. I. Mn. Jaume Collell, amic nostre benvolgut, gloria indiscutible
de les Lletres Catalanes, avesat a la vida periodística que sempre ha feta,
deixant-se dur de la seua prevenció i betzerria contra les Normes
Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, que mai hem considerades
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indiscutibles, encara que les seguim i trobam que convé que les
seguesquen tots els qui escriuen en català, doncs Mn. Collell dia 29
d’octubre, dalt la Gazeta de Vich, un dels bons confrares de la prensa
catalanista, sortí tirant trons i llamps contra el sistema d’escriure camvi i
canvi en lloc de cambi, calificant-ho de «barbaridat normista», de contrari
«a la puresa del lèxic», de fruit d’una «estúpida deria», d’«introducció»
«impertinent i tonta» i d’«ocurrencia» de «cervells noucentistes»,
mereixedors de que los «regalin» «unes beceroles relligades en pell de
granota».
Se veu que l’amic Mn. Collell, quant escrigué això, anava fora corda.
Si abans de desparar tota aqueixa artillería, hagués reflexionat una mica
més allò que volía dir; si hagués consultat qualque gramàtic romanista o
qualque historiador de la llengua llatina, clàssica i vulgar; si hagués fetes
qualques passes per entre-sentir-se una micoia de la realidat llingüística
catalana, això ès, de la pronuncia reial de les diferents comarques
catalanes, valencianes i balears, —n’estam segurs, seguríssims de que no
hauría escrites totes aquelles cosotes que diu contra la grafía camvi,
canvi; hauría vist que no hi havía motiu, raó, fonament ni agafall per
escriure tot allò.
Si Mn. Collell se fos entre-sentit qualque mica de lo que pronuncíen
les diferents comarques catalanes, hauría vist que pronuncíen canvi o
camvi totes les Illes Balears, una bona part del Camp de Tarragona i de
les provincies de Castelló, de Valencia i d’Alacant, això ès, casi tots els
territori que [207] distingeixen la v de la b. Respecte de Mallorca,
Menorca i Eivissa no hi ha cap dubte; pot agafar Mn. Collell qualsevol
balear i fer-li pronunciar tal mot i veurà si li botirà ben rebent, com un
pinyol de cirera, lo sò-v i no lo sò-b. En quant a les comarques
continentals que distingeixen aqueis dos sons, no estàvem segurs de si en
tal mot (camvi) feien sonar v o b. Per això escriguérem a Tarragona, a
Tortosa, a València, a Castelló, a Alcoi, a Xixona, a Alacant i a Oriola a
amics nostres que hi tenim per que ens fessen un escorcoll entre la gent
de totes aquelles comarques sobre la pronuncia del mot camvi, canvi.
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Aquells bons amics nostres ho feren així, i ens donaren compte del
resultat: a) El de Tarragona, Mn. Jaume Bofarull, nadiu de Valls, amb
data de 10 de desembre, ens diu: «A Valls, aixís com en la majoria dels
pobles del Camp de Tarragona, la pronuncia de cambi ès amb v, no amb
b. I això ès aixís de tal manera que als fills de Valls sovint ens retreuen,
per aczentuar molt vivament la v, allò de: al carrer del vent venen vi vò
(bo) i varato (barato), tot i essent exagerades les dues derreres vv, que
negú pronuncía a Valls tals paraules». —b) El de Tortosa, Mn. Tomàs
Bellpuig, amb data del 6 de desembre, ens diu: «I ara, anant al mot
cambi, li hai de dir que ès bastant difícil averiguar certament lo que V. me
demana, perque sorprendre la paraula no ès gens fàcil, i no se sorprèn
sino que se’ls pregunta clarament si’s pronuncia b o v, desseguida
trabuquen i no’s saben aclarir. ¡Prou deu sabrer-ho per experiencia això
V.! No obstant, crec que pronuncíen canvi los de Castelló, Vila-real,
Almassora, Borriol i Cabanes; los d’Useres i Rossell diuen cambi i tots los
demés que he poguts aclarir. Los de Vila-real sembla que hi posen una t a
la fi dient cànviT, pero no resulta la cosa molt clara». —c) El qui ens
contesta per València ès Mn. Juan Senchermés, Prefecte del Seminari
Central d’allà per encàrrec del M. I. Dr. Mn. Rigobert Doménech, i ens diu
lo següent: «... ¿Cómo pronuncian las diferents regions de Valencia la
palabra cambi o camvi o canvi? Los alicantinos dicen càmViT; los de
Gandia camBiT; los ribereños camBiT; y los de las cercanías de Valencia
camBi. No están conformes en si antes de la b se pronuncia y se escribe n
o m, pues unos escriben m y otros n». —d) El d’Oriola, lo M. I. Mn. Gaietà
Puerto i Alvarex, Dignidat de Xantre, d’aquella Sèu, nadiu de Mallorca i
mallorquí tot d’una peça, amb data de 15 de desembre ens contesta lo
següent: «El mal temps que fa no m’ha permès pujar an el Seminari (que
ès dalt un puig); i, com hi comencen [208] les vacacions avui, he
preguntats uns quants d’amics de diferents pobles d’esta regió, i entre lo
M. I. Sr. Magistral, que ès nadiu de Novelda, a on parlen el català
d’Alacant, i ha recorreguda unes quantes de vegades tota la provincia
d’Alacant. De la meua enquesta, d’acord tots els amics preguntats, resulta
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lo següent: 1r Que la paraula canvi se pronuncia càmBiT a Novelda,
Agost, Petrer, Sant Joan, Mutxamel, Sant Vicent, Campello, Tibi, Ibi,
Castalla i altres bandes. —2n Pronuncíen cànViT a Albaida, Cocentaina,
Muro i bona part del pobles valencians». —I dia 3 de febrer ens torna
escriure Mn. Puerto dient que acaba de preguntar seminaristes d’Elx,
Pinoso, Monòver, Busot i l’Alguenya, els quals li han testificat que an
aqueis pobles pronuncien cànVit. —e) El de Xixona, lo noble senyor En
Josep de Scals i Rovira, en carta de 1 de febrer ens diu rudes lo següent:
«...en Xixona se pronuncia canVi y nunca camBi». —f) El d’Alcoi,
l’entusiasta valencianista En Rafel Cantó i Llopis en carta de 27 de janer
ens diu igualment això altre: «Assí en Alcoi diem canVi i canViar». —g)
Hem tenguda avinentesa de parlar amb un amic nostre d’Alfafara, prop
d’Alcoi, el qual ha dit que an el seu poble tothom diu canVi i canViar.
Ademés de tot això, tenim que el Thesaurus Catalano-latinus, de Mn.
Pere Torra, edició de 1726, feta a Barcelona, posa: «CamVi. Vide cambi».
I el Diccionari Popular de la Llengua Catalana de N’Aladern, nadiu del
Camp de Tarragona, posa també: «CamVi, m., V. cambi».
¿Què hi diu Mn. Collell a tot això? Tendrà pit per respondre que no ès
ver? ¿Encara gosarà sostenir que escriure camVi o canVi ès una cosa
«tonta» (¡visca la puresa del lèxic de Mn. Collell!), una «impertinencia»,
una «invenció» de «cervells noucentistes», no ja «un barbarisme ni un
neologisme, sino una barbaritat»? ¿Ho veu Mn. Collell com, per tractar de
qüestions llingüístiques, no basta tenir molta de vèrbola ni tranc per tirar
potxes ni la mà trencada per escriure articles de omni re scibili et
quibusdam aliis? Tot això basta i sobra per atabuixar filisteus i centralistes
i demés torra-pipes que Mn. Collell ha combatuts tantes de vegades
gloriosament dalt La Veu del Montserrat, Revista Catalana, Gazeta
Montanyesa i Gazeta de Vich; pero no serveix gota per combatre «algún
sabi del Institut», per exemple, el que ha introduïda la grafía canVi o
camVi, que no la s’ha treta del carabassot, sino que l’ha proposada
retgint-se per la pronuncia dels pobles catalans que distingeixen la v de la
b, els quals son els únics que en [209] l’escriure tals sons poren orientar
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els qui les confonen com són la gent de Vic. Aqueix sabi de l’Institut que
no ès balear ni del Camp de Tarragona ni castellonenc ni alacantí, sino de
Barcelona, segueix aquest criteri per dir si cal escriure v o b: aclarir què
ès lo que pronuncíen les balears i demés comarques catalanes que
distingeixen la v de la b. Mn. Collell se’n porà riure tant com vulga
d’aqueix sabi, pero li convendría més imitar-lo qualque poc en lo de
consultar les fonts del català autèntiques abans de definir ex cathedra, tal
com amen la vera sabiduría i la més elemental prudencia.
¿Durà tal volta Mn. Collell la seua gosadía fins a l’extrem de negar
que sia catalana la llengua de les Balears, del Camp de Tarragona, de tots
els pobles de Castelló de la Plana, de València i d’Alacant que distingeixen
la v de la b? Sería de veure que Mn. Collell arribàs a tal extrem! Sí que ho
sería blau el fester que ens negàs a tots la catalanitat! Lo terrible per ell
ès que implícitament la nos ha negada, allà on s’ès atansat a escriure que
«el català, seguint una rigurosa lley de morfología», «del llatí cambium»
«n’ha fet cambi». Es així, Mn. Collell, que el llenguatge balear i el de tants
de pobles del Camp de Tarragona i de Castelló i de València i d’Alacant
n’han fet canVi, camVi o càmVit; ergo o aqueis llenguatges no son
catalans o vos heu formulada malament aquella «rigurosa lley de
morfología»! ¿I d’on l’heu despenjada tal «lley»? La gent de l’Institut, a la
qual vos negau la categoría de filòlegs de bon de veres, sempre havíem
cregut que les «lleys de morfología» mai les han dictades els literats
(poetes o prosistes) ni les Academies, sino que brollen de les entranyes
mateixes de les llengues; i que els pobles que les parlen observen tals
«lleys» sensa adonar-se’n; i que els filòlegs, lo únic que fan, ès afinar,
descubrir, aglapir tals lleis estudiant el llenguatge parlat, no el parlat
reflexivament, sino inconcientment. Això ens han ensenyat an els
estornells de l’Institut, que vos tan bescantau, els llibres de filología que
hem haguts de remugar i païr; això ens han ensenyat els grans Professors
d’Alemanya i de París que hem tenguda la bona sòrt i l’honor de sentir i
d’esser-ne deixebles. I ens agradaría ferm ferm sebre dins quins llibres de
filología ni a quins professors d’aqueixa ciencia heu trobada ni sentida mai
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aqueixa idea que teniu vos de les «riguroses lleys de morfología». ¿Com
no ho veu Mn. Collell que el fet de que les Balears i tants de pobles de les
provincies de Tarragona, Castelló de la Plana, València i Alacant de la mb- de cambium [210] n’han fet -mv- o -nv-, tira per terra aqueixa
«rigurosa lley de morfología» que ell ha imaginada per poder enflocar una
ponyida an els «sabis» de l’Institut, que diu ell en to de fisconada? ¿Com
no ho veu Mn. Collell que la pronuncia de tots aqueis territoris prova que
no hi ha tal «rigurosa lley de morfología» dins la Llengua Catalana, de tal
manera que haja retgida absolutament la formació de la nostra Llengua?
Tot lo més se pot dir que tal «lley» ha retgit dins una part del territori
català, just allà on confonen la v i la b. Pero tal confusió ¿l’ha acceptada
mai la literatura catalana? ¿l’han suprimida ni foragitada mai la v els
nostres escriptors desde els primers temps de la Llengua? Tot lo contrari,
l’han mantenguda sempre dins l’ortografía, retgint-se per l’etimología o
per la pronuncia de les comarques que sempre han distingits els dos sons
(v i b). Això ha dictat sempre el bon sentit a tots els escriptors catalans,
començant pel mateix Mn. Collell, que, naturalment, dins els seus escrits
posa v casi sempre que hi cal, allà on ell mai l’ha pronunciada, perque per
la seua neixor a Vic confón la v amb la b, això ès, pronuncía sempre b. Sí,
Mn. Collell ès el primer que no s’ès retgit just per la etimología per
distingir ortogràficament la v de la b, sino que fa lo que fan tots els bons
escriptors catalans que confonen en la pronuncia aqueis dos sons, que,
amb tot i procedir d’una b llatina la b que fan sonar dins el verb haver (<
haBere) i dins tots els pretèrits imperfets en -ava, (amaBam, cantaBam,
ambulaBam, etc.), escriven v i no b, per més que ells pronuncíen b. De
manera que la pronuncia de totes les regions catalanes que confonen
aqueis dos sons, no serveix gota per determinar ni fixar l’ortografía dels
mateis sons, com no ha servit mai per fixar ni establir l’ortografía d’haver
ni la de tots els pretèrits imperfets acabats en -ava. ¿Què hi diu a tot això
Mn. Collell?
Però encara tenim una altra cosa que manifestar-li a Mn. Collell, i ès
lo de nou que ens vé que anomèn «rigurosa lley de morfología» la que ha
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mantengut, segons ell, dins el català el sò-b darrera el sò-m del mot
cambium. Sí que ens hi vé de nou que la conservació o tramudança d’un
sò sia cap «lley de morfología»! Els llibres i professors de filología que
hem tenguts i tenim, anomenen lleis fonètiques les que retgeixen el
manteniment o tramudança dels sons, lleis de fonètica, no de morfología.
Tots els llibres i professors que hem vists i sentits de llingüística, ès dins
llurs tractats de Fonètica, mai dins els de Morfología, que toquen i
endardellen totes aqueixes qüestions de manteniment o tramudança dels
sons, del sò-b, del [211] sò-v, etc. etc.; i se comprèn que sia així perque
veiam per què sería la fonètica si no hagués d’esser per tractar les
qüestions fonètiques, com ho ès la de si s’ès conservada o si ès tornada v
la b del mot cambium? —Ja ens agradaría ferm sebre dins quins llibres de
llingüística ha vist Mn. Collell ni a quins professors de filología ha sentit
mai que el manteniment o la tramudança del sò-b dins el mot cambium
sia cap qüestió de «morfología»! ¿Sería tan amable Mn. Collell que ens ho
volgués dir dins quins llibres ha vist ni a quins professors ha sentit res a
on se puga fundar per contar-nos de la «rigurosa lley de morfología» que
ha mantengut el sò-b dins el mot cambium? ¿Quins són els llibres o
professors de llingüística a on s’inspirà Mn. Collell per enflocar an els
«sabis» de l’Institut el ferest arrefoll sobre la grafía canvi? Nosaltres li
porem dir quins són els llibres i professors que seguim i en que ens
fundam per dir lo que deim. El primer de tots ès el Pare de la filología
romanista, el gran Dr. Federic Diez, Professor de Filología tants d’anys de
l’Universidat

de

Bonn,

dins

la

seua

monumental

Grammatik

der

romanischen Sprachen; l’altre caporal de la Filología romanista, Professor
d’aqueixa ciencia a l’Universidat de Viena, Dr. W. Meyer-Lübke, dins la
seua famosa Grammatik der romanischen Sprachen; els eminents
Professors Dr. Suchier, de Filología, de l’Universidat de Halle, i Mr. MorelFatio, de la Sorbona amb son deixeble i Professor Mr. J. Saroïhandy dins
llurs tractats sobre l’antigua Llengua d’Oc i el Català modern, que formen
part de la gran compilació del Dr. Gustau Gröber, Professor de Filología
Romànica de l’Universidat d’Estrasburg, Grundriss der romanischen
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Philologie; els incontrastables Professors, P. J. Rousselot, del Collegi de
França i de l’Institut Catòlic de París, i Mr. Gilliéron, de la Sorbona; els
meritíssims Professors de Filología Romànica de l’Universidat de Zuric, Dr.
Lluis Gauchat i Dr. Jaume Jud; el Professor de Filología Romànica
d’Hamburg, Dr. Bernat Schädel, Director de La Revue i de[l] Bulletin de
Dialectologie Romane; els competentíssims Professors de Llingüística Dr.
Carles Salvioni de Milà, Dr. Pere Eneas Guarnerio de Pavia i Dr. Vicens
Crescini de Pàdua. —Aqueis són els nostres inspiradors i guies. ¿Quins són
els de Mn. Collell, si’s pot sebre? ¿O se basta ell tot sol per inspirar-se i
guiar-se?
I ¿poríem sebre també quins Mestres de filología llatina ha consultats
Mn. Collell per escriure el seu saladíssim article de 29 d’octubre contra la
grafía canvi? Nosaltrem hem [sic] tenim un esbartinyol de Mestres
d’aqueis que consultam ben sovint per [212] totes les qüestions
llatinenques, i que ¡vaja si els hem consultats per contestar a Mn. Collell!
¿Ho vol sebre Mn. Collell quins son aqueis Mestres? Velostaquí: El gran
Professor de Gratz Dr. H. Schuchardt per la seua obra monumental Der
Vokalismus des Vulgarlateins, —Leipzig, 1866-1868—; els Professors de
París J. M. Guardia i J. Wierzeysky per llur Grammaire de la Langue Latine
d’après la méthode analytique et historique, —París, 1876—; l’eminent
Professor Mr. W. M. Lindsay del Collegi de Jesús de Oxford per la seua
clàssica obra The Latin Language: an historical account of latin sounds,
stems, and flexions, —Oxford, 1894—; l’altre Professor de Llengues
Romàniques de l’Universidat de Harvard (Estats Units) Mr. C. H.
Grandgent per la seua obra An Introduction of vulgar Latin, —Boston,
USA, 1908—; el meritíssim Professor de l’Universidat d’Innsbruck, Dr.
Federic Stolz per la seua autorisadíssima Historische Grammatik der
Lateinischen

Sprache.

Stammbildungslehre,

—Erster

—Leipzig,

Band.

—Einleitung,

1894-1895—;

el

Lautlehre,

Professor

de

l’Universidat de Lovaina, Dr. A. Carnoy per lo seu preciós estudi Le Latin
d’Espagne d’après les Inscriptions, —Bruxelles, 1906—; i llavò els dos
caporals de la Filología Romànica Dr. Diez i Dr. Meyer-Lübke per llurs
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respectives obres ja citades. Davant aqueixes eminencies se treuen el
capell tots els qui son gens lletra-ferits en llingüística llatina i romanista.
Doncs bé, tots aqueis autors, parlant del manteniment i tramundances del
sò-b, dins llurs tractats de Fonología, no de Morfología, fan constar que
devers el sigle II de la era cristiana se generalisà dins casi tota la
llatinidat la confusió del signe-b amb el signe-v i que el sò-b, sobre tot
essent medial i especialment en esser intervocal, tornà v, particularment
entre líquida i vocal. La b que’s conservava més era l’inicial i la
postconsonàntica, pero aquesta no tant com l’inicial; així ès que sovint
era sustituïda per v; ara la b intervocàlica generalment cedí el lloc a la v.
De tot això aqueis autors duen centenars d’exemples, trets d’inscripcions i
d’altres monuments dels primers sigles de l’era cristiana. Ventassi un
grapat: Biginti, Bixit, Botu, Vene (Bene), triumphaVit (futur), libertaVus
(libertaBus),

DanuVius

(Danubius),

acerVissimum,

acerVus,

VerVex

(*berbix), VerVactum (*barbactum), deVere, deVitum, proVata, voVis
(voBis), rogaVo), etc. etc. D’aqueix fet tan constant, tan general, de la
confusió dels dos signes b v, de la sustitució de la b per la v coletgeixen
aquells autors que tot això pervenía de que el sò-b i els sò-v dins el llatí a
poc a poc tramudaren llur natura i [213] constitució amb tendencia a
confondre-se; i que per això els qui escrivíen, s’arribaren a veure
confusos no sabent si havíen de posar b o v, i posaven allò que les
pareixía més avinent. De que dins la llatinidat s’obrà molt sovint aqueixa
tramudança del sò-b amb el sò-v i de la sustitució del signe-b pel signe-v
son una prova incontrastable tots les llengues neo-llatines: l’italià, el
francès, el català, el castellà, el portuguès, totes les quals tenen
centenars i centenars de mots a on el sò-b ès tornat sò-v i per lo mateix
no hi escriuen b sino v; i fins les llengues que, com el castellà, confonen
el sò-v amb el sò-b, això ès, que just pronuncíen b, fent b tota v,
distingeixen en l’escriptura la v de la b per vía de l’etimología i de la
tradició ortogràfica.
Suposat tot això ¿què té d’estrany que la b de camBium sia tornada v
en català, com ho prova el fet de pronunciar-se v (canVi, camVi) a les
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Balears, an el Camp de Tarragona, a tants de pobles de les provincies de
Castelló, València i Alacant? ¿A on ès l’absurdidat ni la «barbaridat» de la
grafía canVi, camVi, que pretén Mn. Collell? ¿Tal volta el «sabi» de
l’Institut que ha introduïda aqueixa grafía, no ha obrat amb la més
exquisida prudencia ortogràfica? ¡Ja li hauría convengut a caramull a Mn.
Collell procedir, per escriure el seu articlot de 29 d’octubre, amb la
prudencia que ha demostrada aquell «sabi», objecte de les fisconades
sensa cap ni peus, sensa to ni sò ni cavallera porta, de Mn. Collell.
Ens crega Mn. Collell! Le hi deim pel seu bé i per lo que l’estimam i el
veneram com un dels capdavanters de la nostra gloriosíssima reneixença
literaria! De poesía, de literatura, d’historia patria, de qüestions socials
catalanes en parli i hi diga la seua amb l’enginy i el tranc i el patriotisme
amb que ho ha fet sempre, i prestarà un bon servici a la Patria, com tants
n’hi ha prestats en tota la seua ja llarga vida (Deu la hi conserv molts
d’anys). Ara de qüestions llingüístiques, ens crega Mn. Collell, no en parli
sensa estudiar bé la cosa abans, si no se vol exposar a trevelades i a
tomverses, llamentables per tota persona, però més per una figura
literaria i esglesiàstica de tant de relleu i anomenada com ès ell.
Res de tot això li deim per molestar-lo ni menys per agraviar-lo, sino
que ens ho fa dir el respecte, l’admiració i l’amor que fa tants d’anys li
professam.
¿Què no li agraden les Normes Ortogràfiques de l’Institut a Mn.
Collell? Tampoc ens agrada qualcuna gaire a nosaltres que les firmàrem.
Que les impugni tant com vulla! però no a la [214] baballana ni a la
biorxa ni sensa comanar-se a Deu ni a Santa María, sino amb raons
sòlides,

no

amb

raons

foradades,

no

amb

apassionaments

que

enterboleixen i embellumen la vista i fan perdre la búixola, no amb
fisconades ni potxes de gust discutible i fora de lloc.
No ens deixem dur mai de la passió; si no ens avenim de pensar,
discutiguem amb tota sinceridat i sensa altra mira ni objectiu que el bé i
l’enaltiment de la nostra Llengua estimadíssima. Així i sols així farem
Patria.
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Encara més cosa sobre la i conjunció (214-219)
Un honorable rossellonès, En Lluís Pellissier, ens surt dalt Revue
Catalane de Perpinyà, el passat juliol, planes 194-5, contra allò que
diguérem dalt aquest BOLLETÍ de janer-febrer d’antany, plan. 14-18,
sobre l’ús de la i en lloc de y.
Com qualques amics rossellonesos han insistit en si voldríem fer
favor de contestar a lo que ens enfloca En Pellissier, amb molt de gust
anam ara a complaure aqueixa bona gent a qui devem tantes d’atencions.
Ens conta En Pellissier que les raons que donam per sustituïr la y per
la i «son unes raons de mal pehir». —¿I tant fluix té el païdor En
Pellissier? Ho llamentam i ens sab greu no poder-lo proveïr d’un «païdor»
més potent.
Ens diu en segón lloc En Pellissier que «això d’escriure lo rei i la
reina, si que es massa científich, y que treu à la llengua catalana escrita
lo seu cop d’ull y la seua florida tradicional». —¿I el posar escriureR amb
–r final i no aczentuar això i clavar un aczent a la preposició a dona gaire
«cop d’ull» an el català ni ajuda gota a la seua «florida tradicional»?
¿Quant els antics aczentuaren tal a-preposició? ¿Per quines cinc centes
hem de clavar una –r final a escriure, ensivellant clotellada a l’etimología?
¿A on treu cap no aczentuar el demostratiu això? ¡Que escriure lo rei i la
reina «es... massa científich»! ¿O no sab En Pellissier lo que diu l’adagi,
que per massa pa no hi ha mal any? D’això del «cop d’ull» i de la «florida
tradicional» ens ne feim un nuu a la coa. La «florida tradicional»! ¡Com si
la tradició ens donàs cap sistema complet i constant d’ortografía! ¿Qui no
sab que la «tradició» ortogràfica catalana ès un cent-cames que ens dona
armes per qualsevol aberració ortogràfica? ¿Com no prova En Pellissier de
desfer allò que deim contra tal «tradició» dins el BOLLETÍ de janer-febrer
d’antany? [215]
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Passa envant En Pellissier, i ens diu que allò que nosaltres allegam a
favor de la grafía i en lloc de y, «es filología, es fonètica», «mes no es
literatura». —Pero, home sant de Deu! i l’ortografía de tota llengua ¿qui
l’ha de fer? La «filología» o la «literatura»? ¿Qui no ho veu que l’ortografía
ès alou i jurisdicció de la «filología» i no de la «literatura»? An els literats
cal, no fer l’ortografía, sino observar i seguir la que engarbullin els
filòlegs: això demana el sentit comú. Dins totes les llengues del món són
estats els gramàtics, els filòlegs els qui han engirgolada l’ortografía, mai
els «literats». ¿Com estam aquí?
Pero lo més célebre d’En Pellissier ès això altre que té pit per etzibarnos, que «à la llengua literaria li convé... una mica de llibertat», i que «si
no li convé, à un artiste, unes règles massa absolutes y privatives que li
encadenarían l’imaginació y’l pincell ó’l martell, pera fer pintura ó
escultura, passa lo mateix amb la literatura; al escriptor no li convé unes
normes d’escriure que li engabiarían l’idea y li ferían la pluma pesada». —
Quant un llig això, romàn sensa polsos. Pero ¿per què hi vol dir la seua en
ram d’ortografía aqueix honorable rossellonès? Perque ¡veiam, amic
Pellissier! ¿dins quina llengua literaria no hi ha o no se procura que hi hagi
un sistema d’escriure, fixat més o menys, fins allà on se puga? ¿En sabeu
cap de llengua literaria així, germanet? Si en sabeu, ¿per què no la
retreis? ¿Que les «normes d’escriurer» «engabarían l’ideya y li ferían la
pluma pesada» «al escriptor»? Escoltau, germanet! i, quant escriviu en
francès ¿no vos subjectau a les «normes d’escriurer» de l’Academia
Francesa? ¿Tal volta no vos hi subjectau indefectiblement, absolutament
tots els francesos? ¿Tal volta no teniu per ignorants despreciables els qui
no guarden aquelles bones de «normes d’escriurer»? que, entreparèntesis, són un dels bunyols més grossos que hi haja en materia
d’ortografía! I si les «normes d’escriurer» de l’Academia Francesa han
«engabiada l’ideya» han «feta pesada la pluma» an els francesos; i, si an
els italians o an els alemanys o an els inglesos llurs respectives «normes
d’escriurer», les quals segueixen tots els qui s’aprecíen de persones
illustrades, los han fet res d’això d’«engabiar-los l’ideya», ja se son
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enginyats per «desengabiar-la-se», i han pogut escriure sempre i escriuen
encara tot quant los passa pel carabassot, fins a l’extrem de que tots ells
no ès ponyidor que han mester, sino fre en materia d’escriure. De manera
que En Pellissier demana per la literatura catalana una cosa que no ha
pretengut mai del món cap escriptor formal de cap llengua literaria. ¡Vaja!
no pot anar [216] ni amb rodes aqueixa pretensió d’En Pellissier! ¡Si ell ès
el primer que, en escriure en francès, fa tot lo contrari.
Pero ara vé la bomba final o més ben dit dues bombes finals que ens
fan duptar molt de la seriedat i sinceridat d’En Pellissier. Vetassí la cosa;
ès En Pellissier que diu: «Amb lo número mars-abril-maig de 1905, del
Bolleti de la Societat Arqueològica Luliana, hi va lo fac-simile d’una carta
del rey de Mallorca, En Jaume III, escrita desde’l castell real de Perpinyà,
al seu “molt amat lo vescomte de Evol”, en 1344; diu: —Rey de
Mallorques. —Sofrin, nostre senyor, so que sofre, y crexen la traicio de
nostres sotmeses, y sguardant que om sertz que la voluntat del rey
d’Aragó... y confisan de la persona de don Pedro de Xerica, y considerant
so que al cardinal... y avem esperansa...». Baix d’aqueix bossí de carta,
falsificat baldrumerament, com veurem més avall, posa En Pellissier
aqueix comentari, fundat tot damunt una solemne mentida: «Tot hi son y,
tant la y de rey» que les y conjuntives; y donchs aqueixa y no sería bé y
tradicionalment catalana? ja que d’aqueixes y conjuntives n’hi à cada una
de les 20 ratlles de la lletra? —Y lo llibre del Congrès de la Llengua
Catalana de 1906, à Barcelona, va lo fac-simile d’un testament de 1247,
que diu: “Y despues que la laysse solta y quita de la orden del Temple,
aquesta casa devant dita. Y layssa y manda... y de aquesta devisa y
mandament...”». —I posa En Pellissier el segell a la seua atrocidat amb
aqueixa coeta: «Aquí també, tot hi son y, tant a “layssa” que à la
conjunció y».
Hem de confessar que, quant lletgírem assò, aqueis dos bossins de
documents dels sigles XIII i XIV que duien y indefectiblement per
representar la conjunció et, ens esglaiàrem, perque ens trobàvem davant
un fet inaudit, aquell esbart de yy conjuncions. I ens esglaiàrem perque
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mai havíem ni sospitat que En Pellissier ni cap altre articulista de Revue
Catalane fos capaç de falsificar documents ni faltar a la veritat
rònegament per sostenir cap pretensió ortogràfica ni per esbucar cap
contrari. Aquella tracalada de yy conjuntives dels sigles XIII i XIV ens
feien veure estels de bell de dia, ens deixaven fora de combat. I ¿què
ferem totd’una? Obrir el volum del Bolletí de la Sociedat Arqueològica
Luliana, corresponent a 1905 i llavò el llibre del Congrés de la Llengua
Catalana de 1906, que haguérem de registrar de cap a cap perque en
Pellissier en feia aquelles cites sensa indicar capítol ni plana ni paragraf,
sistema de citar que serà molt pellissierenc, però que ès ben poc científic i
massa a la baballana. A la fi trobàrem tal carta [217] del rei En Jaume III
dins dit Bolletí, T. XI, p. 47 amb lo facsímil davant, i el testament de 1247
dins el volum del Congres, p. 523, amb son facsímil entre les planes 528 i
529. Lletgírem tals documents, i dins cap trobàrem cap y conjunció, sinó
et, et i més et. Qualsevol se pot treure el gat del sac, qualsevol pot tocar
amb les mans que ès així com nosaltres deim i que ès una solemne
mentida això de que dins aquells documents hi haja tals yy conjuncions.
Per convencer-se’n, basta obrir el tom XI del Bolletí de l’Arqueològica
Luliana i el tom del Congrés de la Llengua Catalana a les planes que hem
citades.
Vegem primer la carta del rei En Jaume III de Mallorca. Publicà
aqueixa carta amb altres del mateix rei el nostre amic estimadíssim
N’Estanislau Aguiló, del Còs d’Arxiuers i Bibliotecaris d’Espanya, que ha
regentat molts d’anys l’Arxiu Històric de Mallorca i actualment regenta la
Biblioteca Provincial de Balears. Deim això per que se veja que no ès cap
xambó ni cap indocumentat. Doncs bé, aquest senyor, arxiuer i
bibliotecari oficial i Director fa molts d’anys del Bolletí de la Sociedat
Arqueològica Luliana, transcriu aqueixa ditxosa carta d’En Jaume III, que
copià de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona, de la següent manera:
«Rey de Malorques. —Sofrin, nostre senyor, so que sofre E crexen la
traició de nostres sotzmeses, E sgardan que [S]om sertz que la uoluntat
del Rey darago [en ues nos ses en mils mudada,] E confisan de la
-269BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

persona de don Pedro de Xerica [qui asso a tractat], E consideran so que
al cardenal [auiam atorgat,] E auen esperansa [que nostra fortuna se
mudar(a) E nostre senyor nostra dretura regardara, nos metem dema en
poder del Rey Darago complidament E ferma...]».4 Segueix la carta a on
hi ha fins a quinze vegades la copulativa et, representada sempre per E,
mai per y. Així està la copia de N’Aguiló; ara vegem el facsímil. Dins la
carta hi ha devuit paraules que duen y, la qual presenta el forcat molt viu
i l’asta llarga i voltada abaix en forma de cap d’armella llarguera. En
camvi la conjunció et està representada pel signe corrent dins tota
l’escriptura antiga, desde el sigle XI fins al XV, això ès, una especie de t
majuscla manuscrita, pero menuda i amb l’asta molt llarga i voltada en
forma de falç. De que ès així com deim, se’n pot convéncer qualsevol
consultant dit tom XI del Bolletí de l’Arqueològica o bé la carta mateixa a
l’Arxiu [218] de la Corona d’Aragó. Ara bé, ¿com pot haver confús En
Pellissier el signe-y amb aquella especie de t que hem dit, la y amb la et?
¿Tenen gens de semblança els dos signes? ¿Quin llibre de paleografía, Sr.
Pellissier, sou capaç de citar-nos que represent la y per aquella especie de
t? ¡Home sant de Deu! ¿i a on heu estudiada paleografía? Es ben segur
que dins cap escola de França vos han ensenyat mai res d’això! En tenim
un concepte massa alt de les escoles franceses per anar a creure que cap
d’elles vos hagen pogut aficar fins la closca que aquella especie de t ès el
signe per el qual els antics representaven la y! De manera ¡o amic
Pellissier! que heu calumniat el facsímil que el Bolletí de l’Arqueològica
publicà de la carta del rei En Jaume III de Mallorca dins el tom IX, p. 47!
Vaja! ens n’heu feta una com un cove! No hi torneu per amor de Deu!
I ara anem an el testament de 1247, que també n’heu abusat. El
llibre del Congrés en posa, com hem dit, entre les planes 528 i 529 el
facsímil i a les planes 522 i 523 la transcripció que en feu En Miret i Sans.
Doncs bé, En Miret i Sans en tal testament no hi sabé afinar cap yconjunció, sino et, et i més et. I no ès que no hi sia moltes de vegades tal
4

Nota (1) de l’original: Hem posades en cursiva les lletres que En Pellissier ha
tramudades dins la seua copia. Tals tramudances son així mateix massa poc científiques.
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conjunció copulativa! ¡Hi ès xeixanta vuit vegades! ¿Hem d’anar aquí a
encarir els mèrits i la competencia en qüestions d’historia i de paleografía
que En Miret i Sans ha conquerits amb tantíssims d’estudis de tal ram
com ha publicats, essent per això justíssimament tengut per un dels
primers historiografs d’Espanya? ¿Tal volta s’atansarà En Pellissier a dir
que En Miret i Sans no’n sab brot de paleografía i que donà gat per llebra
amb la transcripció que publicà del testament de 1247 dins el Llibre del
Congrés? Pero vegem el mateix facsímil. Dins ell hi ha 48 vegades la y
dins sustantius, adjectius i formes verbals, i per tot presenta el mateix
trassat: el forcat de damunt ben viu i l’asta casi recta i embiaixada cap a
l’esquerra, de manera que no se confón ni se pot confondre amb cap altra
lletra; no se confón ni se pot confondre amb els dos signes amb que se
representa la et dins tot el testament. Aqueis dos signes són trassats de
má ben segura i exactament en tots els casos: son els dos signes que els
Manuals de Paleografía posen còme grafíes de la et dins els manuscrits
neollatins del sigle XI fins al sigle XV. D’aqueis dos signes un ès el
majuscle i l’altre el minuscle. El majuscle té una forma extranya, còme
dues lletres embotonades, que un ignorant, pero no cap persona lletraferida, pot confondre amb la Y. Si En Pellissier [219] ès caigut en tal
confusió ¡pobre Pellissier! ¡que no el cerquin per catedràtic de paleografía!
El signe minuscle de la et se representa dins aqueix testament per una
retxeta horitzontal ben dreta, i del cap endret parteix cap avall i
embiaixada cap a l’esquerra una retxa més prima, un perfil casi recte.
Amb això se diferencía de la et de la carta del rei En Jaume III. —Ara bé,
¿com se concep que En Pellissier haja pogut confondre tal signe amb la y,
que abunda tant dins el testament de 1247? ¿Com no consultà la cosa
amb qualque paleograf? ¿No n’hi ha a Perpinyà? ¿No hi ha En Pere Vidal,
tan competent en totes aqueixes coses i en tantes d’altres? el nostre
estimadíssim Pere Vidal! ¿O ès anat En Pellissier a consultar un que
tallava tan poc com ell en paleografía?
Qualsevol pot tocar amb les mans això de la distinció, diferencia i
diversidat absoluta del signe-y i del signe-et dins el testament de que se
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tracta. No hi ha més que fixar-se en el facsímil que en du el volum del
Congrés o bé anar a l’Arxiu del Gran Priorat de Catalunya de l’Orde de
l’Hospital i mirar dins l’armari 28 el pergamí 268, a on se troba l’original.
Repetim que no ens ne porem avenir de que En Pellissier davant tot
això haja tengut pit per dir en lletres de mollo que dins tal testament per
«tot» hi ha «la conjunció-y», essent així que no hi ès en-lloc! ¡Sí que se
necessita tenir-ne de pit per afirmar una falsedat tan grossa, una mentida
tan feresta!
Francament, amic Pellissier, ès una cosa que no’ns cap dins el
carabassot que la vostra obcecació contra les Normes Ortogràfiques vos
haja duit a l’extrem punible de falsificar els documents i de faltar
públicament i solemnement a la veritat, per treure a coll la «conjunció y»
i per capxifollar la conjunció i! ¿Com heu pogut arribar a tal extrem, home
sant de Deu? No ho comprenem! No ho comprenem! no ho comprenem!
______________

†
Amics morts (219-220)
D. Joan Amer i Servera

Nat a Manacor l’any 1841, batxiller l’any 1863 i Llicenciat en Dret
Civil i Canònic l’any 1869, d’una posició social molt polent, de vida
intatxable i relligiós de cor, fonc una de les persones més influients i
benefactores de Manacor fins el dia de la seua mort, ocorreguda dia 12 de
desembre (1914), deixant cantidats importants per esglesies i pobres. Era
un entusiasta [220] de la nostra llengua, en la qual escrigué un bell
enfilall d’articles dalt el setmanari manacorí La Aurora baix del pseudònim
de Juan d’Allà-Baix, i fou collaborador de l’Obra del Diccionari i suscriptor
del BOLLETÍ.
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D. Lleó Carnicer

Nat a Sabiñán (Aragó) l’any 1826 i Catedràtic per Oposició de
l’Institut de 2a Ensenyança de devers l’any 1860 fins que el jubilaren per
edat, ha viscut sempre a Mallorca a on ès mort dia 23 de janer
d’anguany. En Carnicer era un home de bé a carta cabal, catòlic fervorós,
gramàtic de rel, epigramista afuat i poeta i prosista correctíssim.
Collaborà a la Revista Balear, Museo Balear, calendaris de Diario de
Palma i del diari El Isleño i an els periòdics catòlics El Ancora, Diario
Católico, Tambor, Centinela, Suplemento. Traduí del català una bella
partida de poesíes, i fou collaborador de l’Obra del Diccionari i suscriptor
del BOLLETÍ.

D. Àlvar Verdaguer

Nat a Barcelona l’any 1840 i fets qualques cursos de la carrera
d’enginyers, seguí el negoci de llibretería de son pare i son germà,
arribant a esser un dels primers llibreters de Barcelona per la seua
intelligencia, honradesa i seriedat. Entusiasta de la causa de Catalunya i
de la Llengua Catalana, la seua llibrería fonc un dels centres més actius
de catalanisme, a on s’aplegaven a fer la pretxa els caps-pares del
moviment literari català. Com iniciàrem l’Obra del Diccionari, ell s’hi oferí
en tot i per tot, essent-ne corresponçal econòmic i literari. La seua
llibrería fonc sempre i ès encara el punt a on acudeixen tots els amics per
coses del BOLLETÍ i els collaboradors per dipositar-hi els milenars i
milenars de cèdules lexicogràfiques que anaven omplint. —Fa més d’un
any que anava cop-piu; els anys el sobraguetjaven, fins que dia 26 de
janer, confortat amb los Sagraments i la Benedicció Apostòlica, com els
Srs. Amer i Carnicer, passà d’aquesta vida.

-273BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

N’Amer! En Carnicer! En Verdaguer! ¡quins tres amics més corals!
¡Que el Bon Jesús los haja trobats en estament de gracia! i, si encara
estiguessen entretenguts an el purgatori ¡que los trega i los admeta a
l’etern descans de la Santa Gloria! i doni a llurs respectives families molts
d’anys de vida per pregar per ells i el conort i la conformança que tant i
tant necessiten per suportar aqueix cop tan terrible com són estades
aqueixes tres morts. ¡Al cel los vegem! Amèn!
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[221]∗

†
Rdm. i Illm. Sr. Dr. Mn. Pere Juan Campins i Barceló
Bisbe de Mallorca (221-225)
Estam vertaderament de dol; hem perdut un dels més grans
protectors de l’Obra del Diccionari i de les nostres Lletres, lo Rdm. i Illm.
Sr. Dr. Mn. Pere Joan Campins i Barceló. Nat a la Ciutat de Mallorca dia
14 de janer de 1859, feu de bona hora tots els cursos del Seminari,
sempre amb les primeres notes i considerat de tots els seminaristes com
el primer talent del Seminari amb gran ventatge. Reb l’any 1877 la
Primera Tonsura, s’ordena de Prevere l’any 1882 amb dispensa d’edat;
pren l’any 1885 la Llicenciatura en Teología i l’any 1886 en Dret Canònic,
fent oposicions de canonge en aquell entre-mig a Salamanca i de Rector i
de Canonge a Mallorca la derrería de l’any 1886; surt Rector de Porreres
l’any 1887, fent grans reformes an aquella esglesia parroquial i hi
restaura el venerable Santuari de Monti-Sion. Fa de bell nou oposicions de
Canonge a la Seu de Mallorca l’any 1891 i l’any 1893, sortint elegit
Magistral a la fí, i ocupa dos anys amb gran lluïment la càtedra de Llocs
Teològics an el Seminari i logra l’any 1896, de l’Ilm. i Rdm. Bisbe Cervera
∗

Tom VIII. —Març-abril-maig de 1915. —N. 6.
-275BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

i de l’Illm. Capítol de la Seu que la Canongía a-les-hores vacant se
destinàs per oposició a un Arxiuer el qual tengués l’obligació d’ordenar i
escorcollar l’Arxiu Capitular, que a Mallorca ès d’una importancia fora
mida; i sortí elegit l’actual Bisbe de Lleida, Illm. i Rdm. Sr. Dr. Mn. Josep
Miralles i Sbert, el qual dugué a cap tal ordenació i escorcoll, com tal volta
no ho han fet gaire espanyols dins cap arxiu del mon. Fou Magistral lo
Rdm. Mn. Campins fins que, elegit Vicari Capitular dia 19 de [222]
novembre de 1897, brollà l’idea de demanar-lo tots els Rectors, Ecònoms
i Vicaris in capite de la Diòcesi per Bisbe an el Nunci del Papa i an el
Govern. Així se va fer, dos Rts. Srs. Rectors dugueren a Madrid tals
peticions, i donaren el resultat que se desitjava. Presentat per Sa
Majestat Catòlica, el Papa dia 4 de maig (1898) el preconisa per Breu
Bisbe de Mallorca; pren possessori de la Diòcesi dia 25 de juny, reb la
Consagració Bisbal dia 17 de juliol i fa l’entrada solemne dia 24 del mateix
mes. Se distingí sempre per la seua vida exemplaríssima, pel seu zel per
la gloria de Deu, per la seua magnanimidat i integridat de caràcter. Tant
dalt la trona com a la càtedra com fent córrer la ploma damunt el paper,
se demostrà sempre pensador capdal i de sublim volada. Desde el
moment

que

s’hagué

possessionat

de

la

Diòcesi

se

consagrà

exclusivament a retgir-la, sempre segons Deu, pels viaranys de la virtut,
de la cultura cristiana, de la Gloria Divina. Instituí l’any 1899 l’Arxiu
Històric Diocesà, reglamentant segons l’art i la lliturgia les obres de
reforma, construcció i decoració de les esglesies i ornaments; privà la
alienació dels objectes artístics esglesiàstics (octubre 1898), reforçà
(setembre 1898) el Pla d’Estudis del Seminari, a on introduí tot un esplet
d’assignatures noves: Grec, Hebreu, Contabilidat, Historia de Mallorca,
Llengua i Literatura Mallorquina, Historia Natural, Química, Astronomía,
Teología Ascètica, Sociología, Exegesis Biblica, Teología Mística; i llavò un
Observatori Astronòmic i un de Meteorología, i engrandí el Laboratori de
Física i de Química. Fundà els Certàmens Científics-literaris anyals pels
seminaristes, que ha despertades tantes d’aptituts i revelats tants de
talents dins el jovent clerical, fent brollar tot un esbart de polents
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escriptors que honren l’Esglesia de Mallorca i les Lletres catalanes i les
castellanes. Dispongué (agost 1899) que els Clergues fessen Exercicis
Espirituals cada any i Recés Espiritual cada mes, i llavò (agost 1900)
Conferencies

teològiques

i

llitúrgiques,

mensuals,

ampliant-les

notablement. Publicà un Compendi de la Doctrina Cristiana (104 panes en
16u), fent-ne una edició molt grossa, que s’ès haguda de repetír una
partida de vegades. L’any 1902 publicà un Certàmen, oferint 1.000
pessetes per una Vida del Bon Jesús en català de Mallorca; dia 31 de
desembre 1904, acabat el termini per presentar, se’n dugué el premi la
que Mn. Joan Aguiló, de Manacor, presentà, publicada l’any 1914: Llibre
de la Vida de N. S. Jesucrist (676 planes de 180 x 119 mm.). Per
promoure l’obra de [223] l’esglesia nova de Son Carrió (Sant Llorenç des
Cardassar), publica en bon mallorquí dia 25 de març de 1899 una Carta
Pastoral an el Rt. Sr. Vicari i feels d’aquell llogaret. Emprèn l’any 1904 la
reforma i restauració de la Seu de Mallorca, llevant del mig de la nau
major el chor i tornant-lo a son lloc primitiu i propi, l’abside, restablint l’ús
de la càtedra bisbal de marbre primitiva, condamnada feia sigles darrera
el retaule que en època de mal gust li plantaren davant, deixant-la
inservible.
I no sols això, sino que posa en planta la gran idea que concebé lo
Rei En Jaume II de Mallorca de tenir ell i lo seus l’enterrament a la capella
alta de la Santíssima Trinidat, condamnada també com la càtedra bisbal,
feia sigles, per l’esponerós i gentil retaule barroc que li enflocaren davant,
en

època

d’esgarriament

artístic

i

llitúrgic.

Aquella

capella

alta,

sobiranament ideal, feia un arc-soli o capelleta apuntada per banda, i a
una posaren dalt revenguts permòdols la caixa que guarda l’ossa de dit
Rei i a l’altra banda, també damunt permòdols, la caixeta que guarda les
cenres del Rei En Jaume III, que el Bisbe Campins conseguí l’any 1905 de
Sa Majestat lo Rei N’Alfons XIII i del Exm. Capítol Metropolità de València
que duguessen de la Seu de València, a on eren feia molts de sigles, cap
a Mallorca, lo que se feu amb una solemnidat extraordinaria, amb lo
concurs de totes les Autoridats i element oficial de les Balears i de la
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Ciutat, viles i llogarets de la part forana. També per iniciativa del Bisbe
Campins se celebraren amb una solemnidat major i amb lo concurs de
totes les Autoridats Balears i de tota la mallorquina gent, l’any 1908, el
Setè Centenari del neixement del Rei En Jaume I lo Conqueridor i l’any
1911 el Sisè Centenari de la mort del Rei En Jaume II de Mallorca; i ara la
mort l’ha sorprès preparant amb gran magnanimidat dins tota Mallorca la
celebració d’un altre Centenari, el Sisè de la Mort i Martiri del Bt. Ramon
Llull. El seu esperit no s’arronsava mai: promogué i fomentà dins tot
Mallorca la construcció, reforma, engrandiment o decoració d’esglesies i
cases rectorals, vicarials i de frares i monges.
Feu tot quant sabé i pogué per introduïr i consolidar dins totes les
esglesies el Cant Gregorià i l’observança més estricta de la Sagrada
Lliturgia, com pocs Bisbes d’Espanya i de fora d’Espanya ho hagen fet.
Arregla

amb

l’Estat,

l’any

1901,

treient-ne

totes

les

ventatges

humanament possibles, la qüestió dels bens del Santuari de Lluc,
assegurant la seua subsistencia, obrint-li una nova època de major [224]
esplendor, coronada amb les grandioses obres d’engrandiment de
l’Hostatgería dels pelegrins i decoració completa de l’esglesia, consagrada
solemnement (juliol 1914) i el Camí dels Quinze Misteris del Rosaris,
esculpits en bronzo. Impulsà poderosament l’Ensenyança Catequística
dins totes les Parroquies, promovent-hi l’any 1908 certàmens de Doctrina
Cristiana entre la jovenea, que donaren un brillantíssim resultat, valent-li
una enhorabona ben coral del mateix Sum Pontífic, Pius X. Salvà
d’extranyes invasions l’esglesia i dependencies dels Caputxins i l’esglesia
de St. Antoniet de sa Porta, amb lo producte de la qual deixa començada
la parroquial de la Santíssima Trinidat. Una altra cosa conseguí d’una
trascendencia fora mira: l’Arregle Parroquial de la Diócesi, que sempre
l’havíen considerat poc menys que impossible de conseguir, per lo quant
s’aumentaven una corantena de parroquies i unes 42.000 pessetes cada
any dins el presupost de Gracia i Justicia. Fonc el braç dret del Bisbe per
alcansar una tal cosa l’honorabilíssim Patrici D. Juan Valenzuela. Que no
ho oblidi mai Mallorca. Ademés de tot això, posà en planta una idea
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gloriosa: el Museu Arqueològic Diocesà, començant per reconstruïr cinc o
sis casulls ruïnosos que hi havía dins l’hort del Palau, que ara ja guarden
un bell esbart de joies artístiques de diferents esglesies de Mallorca i llavò
tot lo Museu de la Sociedat Arqueològica Luliana.
La Càtedra de Llengua i Literatura Mallorquina que hem dit fundà, ja
l’any 1898, an el Seminari, que ens va confiar i encara la regentam, fonc
la primera que s’instituí dins tot el territori de Llengua Catalana.
Amb lo seu beneplàcit i aplaudiment emprenguèrem l’any 1900
l’Obra del Diccionari, que inauguràrem dins la Sala de Bisbes del Palau
Bisbal de Mallorca dia 17 de novembre de l’any 1901, assistint-hi el floret
de tota la Ciutat. Crea una beca o pensió an el Collegi Espanyol de Roma
per un seminarista mallorquí; posa una Schola Cantorum an el Seminari;
restaura l’oratori de Sant Pau i el del Sagrament del Palau, a on fa grans
reformes que milloren notablement l’edifici; logra que la Biblioteca Bisbal
cresca d’una manera estupenda i no d’obres qualsevols, sino d’una
importancia grossa ferm; traballa i fa traballar molt per les causes de
canonisació de la Bta. Catalina Tomàs i de beatificació de Sor Aina Cirer
de Sencelles i del Bt. Ramon Lull; publica dalt el Bolletí Oficial Esglesiàstic
un meravellós enfilall d’Instruccions an els clergues i feels (an els primers
an llatí), que són monuments de Teología dogmática, [225] ascètica i
pastoral; deixa llegats importants a la Mitra, a les esglesies, an el
Seminari.
Després d’una vida tan plena de grans obres, endressades totes a
procurar amb tota l’ànima la Major Gloria de Deu i el Bé de l’Esglesia de
Mallorca, després d’una vida de tantes de coses duites a cap i que
bastaríen per fer famosos tres o quatre Bisbats; —va cloure lo Rdm.
Campins i Barceló la seua via damunt la terra amb una mort verament
santa. El sagramentaren dia 19 de febrer, combregà els dies 20, 21, 22, i
23; i tot el capvespre del derrer dia el passà fent-se lletgir la recomanació
de l’ànima, repetint ell totes les paraules darrera darrera, fins que devers
les set i mitja entregà l’ànima a Deu.
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Del dia que el sagramentaren, se feien rogatives per la seua salut
dins totes les esglesies de Mallorca; i, com saberen de la seua mort, el dol
fonc general. Tota la ciutat de Palma desfilà per davant el seu cadàver; i a
l’enterro i funeral assistiren representacions de tots els pobles de Mallorca
i casi tots els Ajuntaments feren constar en acta el greu coral que los
sabía de tal mort.
¡Que el Bon Jesús haja trobat aquest Bisbe incomparable en
estament de gracia! i si encara estigués entretengut a les penes del
purgatori, ¡que el trega totd’una i l’admeta a l’etern descans de la santa
Gloria! i doni a la seua honorable familia i amics corals molts anys de vida
per pregar per ell i el conhort i conformança que tant i tant hem mester
per suportar un cop tan terrible com ès estat aquesta mort! ¡Al cel lo
vegem! Amèn.
______________

La senyora viuda d’En Mistral (225-226)
Rebérem a son temps aquesta carta, però ens va descomparèixer
entre altres papers, i ara que la trobàrem, honram amb ella les columnes
del BOLLETÍ. Es del tenor següent;

«Maillane, 26 Juillet 1914.

A Monseigneur Alcover, prêtre, Chanoine et Vicaire Général de
Majorque.
Profondément touchée du service qui a été célébré, le 2 Avril, dans
l’église de St. François d’Assise de Majorque, pour le repos [226] de l’âme
de mon cher et vénéré Mari, je prie Monseigneur Alcover, prêtre, de bien
vouloir agréer l’expression de toute ma gratitude et de la transmettre a
tous les signataires de l’Adresse qui m’a été envoyée, ainsi que mes
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remerciements pour le BULLETÍ DEL DICCIONARI DE LA LLENGUA
CATALANA.
Daignez recevoir, Monseigneur, l’expression de mes hommages les
plus distingués et émus, Marie Frédéric Mistral, Veuve de l’Auteur de
Mireille.»
______________

†
Altres amics morts (226-228)
M. I. Sr. Mn. Joan Ramon
Canonge de la Seu de Mallorca

Aquest bon amic nostre, nadiu de la Ciutat de Mallorca, suscriptor
constant i entusiasta del BOLLETÍ, an els setanta sis anys d’edat i
moltíssims de Ministeri Parroquial i Catedral i víctima a la fi d’una malaltía
massa llargaruda i malavidosa que suportà sempre amb santa resignació,
passà d’aqueix mon a l’altre dia 9 de març.
______________

D. Pere Alsius i Torrent

Ens arriba la mala nova de que aquest amic nostre estimadíssim,
nadiu de Banyoles, fervent collaborador de l’Obra del Diccionari,
arqueòleg i historiador de l’ull de vent, dia 20 de febrer passà d’aquesta
vida, confortat amb los Sants Sagraments, deixant sa familia i sos amics
dins un greu dol; tenía ja la respectable edat de 75 anys. Tots los havía
passats fent bona feina per la seua familia, per la ciencia, per l’honor i el
profit de sa Patria. La seua farmacia era un centre de cultura de gran
força que escampà molt de bé de Deu dins Banyoles i fora de Banyoles.
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Sos escorcolls d’arqueología i de prehistoria i de historia comarcal i de
crítica històrica catalanes l’acreditaren de vertaderament savi en tots
aqueis rams de la ciencia [227] moderna. Ho comproven les seues obres:
a) Ensaig històrich | sobre la vila de Banyoles | Banyoles: | (la 1a ed. ès
de 1872; la 2a de 1895). —Un volum de 433 + 246 planes de 195 x 133
mm; —b) Nomenclator Geográfico-Histórico de la Provincia de Gerona,
publicat dins el volum Asociación Literaria de Gerona. Año Undécimo de
su Instalación, Certamen de MDCCCLXXXII. —Gerona, 1883. —Un volum
de 282 planes de 300 x 205. El Nomenclator se troba dins les planes 87248. Aquesta obra l’escrigué amb D. Celestí Pujol i Camps. Es un estudi
fet amb un gran esment sobre els noms de lloc de la provincia de Girona,
per ordre alfabétic i trets dels documents dels arxius i cròniques velles; de
cada nom se donen totes les formes que surten dins aqueixes fonts, i
resulten un cabal preciós per la Filología.
L’Ensaig Històric sobre la vila de Banyoles ès tant o més interessant
que El Nomenclator; ès l’historia feta damunt els documents autèntics,
que ès l’única manera racional de fer-la, l’única admesa avui en dia dins
el mon de la ciencia.
Suposat aqueix gran talent i exquisida formació científica i gran
cultura de N’Alsius, era la cosa més natural del mon que ell fos un devot,
un fervent, un entusiasta de la seua terra i de la seua llengua, la Patria
Catalana, la Llengua Catalana. Per això quant l’any 1901 llansàrem la
Lletra de Convit a tots els territoris de la nostra Llengua cridant tots els
fills de la Patria a l’Obra del Diccionari, N’Alsius fonc dels primers que
comparegueren; i, quant l’any següent passàrem per Banyoles, ens
volgué a casa seua, obsequiant-nos fora mida, tenint-hi aplegat tot el
floret de la vila, apuntant-se molts per collaboradors, havent alguns
treballat com tots uns homes en la replega del cabal lexicogràfic. ¡Ja ens
hi aniría bé que totes les viles catalanes haguessen enviat a la Calaixera
un contingent tan respectable com Banyoles, i tot degut a N’Alsius. D’ell
només hi ha mil cèdules i de sos amics banyolengs una partida de mils
més.
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¡O els amics Mn. Ramon i N’Alsius! ¡Ens han pres el davant cap a
l’Eternidat!
¡Que el Bon Jesús los haja trobats en estament de gracia! i si encara
estiguessen entretenguts a les penes del purgatori ¡que les trega i los
admeta a l’etern descans de la santa Gloria! i doni a una i altra familia
molts d’anys de vida per pregar per ells i el conhort i conformança que
tant necessiten per [228] suportar unes perdues tan grosses com son
estades aqueixes morts! Al cel los vegem! Amèn!
______________

El Segón Congrés de Metges de Llengua Catalana (228)
Ja està convocat pels dies 27-31 d’octubre qui vé. Els periòdics de
Barcelona publiquen ja els temes que s’han de tractar i els noms dels
ponents que les han de sostenir, que són els Drs. Tarruella, Carulla,
Dalmau, Pi i Sunyé, Pla, Armengol i Sayé, Fleixes, Galceran, Clotet, Peyri,
Bartrina, Ribes i Ribes, Pujol i Brull, Balasch, Bellido, Nubiola, Botey,
Caralt, Saldanya. ¡Un bon floret! Així ens agraden els catalans, fent
Patria!
Deu faça que vaja bé ferm aquest Segón Congrés de Metges de
Llengua Catalana! Amèn!
______________

Grans mercès an el Prof. Leo Spitzer (228)
Aqueix bon amic nostre de Viena, filòleg romanista de retxa, acaba
de publicar dalt el nombre 6 del Literaturblatt für germanische und
romanische Philologie una crítica ben rimada de l’obra d’En Frederic
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Hanssen, Gramática Histórica de la lengua castellana, estampada antany
a Halle, a on, per confirmar les seues observacions gramaticals, retreu un
enfilall de frases de diferents toms del nostre Aplec de Rondaies
Mallorquines. Grans mercès an aqueix aixerit romanista de Viena, que vos
assegur que hi diu de prim en qüestions gramaticals, tant del català com
del castellà.
Els literats catalans, balears i valencians que han escrites llurs obres
en castellà per esser més lletgits ¿han conseguit fer arribar llurs obres a
Alemanya, a Suïssa, a Àustria i que per allà hi haja negú que’n tenga
noticia i que les estudii gota? Es evident que no. Per lo mateix, queda
demostrat una volta més que el fet d’estar una obra escrita en català, no
ès cap obstacle ni cap trava per que puga córrer pel mon. Sols son certs
senyors de llengua castellana que s’ho tenen per menys de sebre el
català; els sabis romanistes extrangers s’afanyen i se desteixinen ferm a
estudiar-lo i a clavar-lo-se dins l’ànima. ¿Ah idò? [229]
______________

Miscelania filològica-bibliogràfica (229-233)
1. —El castellà com a únich idioma oficial. Baix d’aqueix títol publica
un amic nostre benvolgut, sensa altre firma que P. i dalt La Veu de
l’Empordà de Figueres, un enfilall d’articles molt ben citats i posats i que
son una defensa ben afuada de la nostra llengua estimadíssima contra
l’imposició del castellà. Sortien articles antany els dies 31 de janer, 7, 14,
21 i 28 de febrer, 16 i 30 de maig i 4 d’agost, entre tots vuit.
2. —La negació en català. Son una serie d’observacions molt
enginyoses i escaients sobre les partícules res, mai, cap, gens, ningú,
enlloc dins la frase catalana, que ha publicades dalt la revista Catalunya
dia 24 d’octubre (1914) el nostre bon amic lo Dr. Mn. Carles Cardó,
Catedràtic del Seminari de Tarragona. Endavant, Mn. Cardó! Seguesca
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donant-nos mostres de la seua competencia en qüestions de gramàtica
catalana!
3. —FAULES | pel | P. Magí Ballbé | escolapi | —Barcelona | 1914. —
Un volum de 230 planes de 200 x 124 mm. —El P. Ballbé demostra
inventiva i gracia per les faules populars, i el seu català es ben passador
en comparació d’altres. Tractant-se de faules, sería anat molt bé posar-hi
més formes dialectals, de la comarca nadiua de l’autor. Es una llàstima
que no en sien més devots de tals formes nadiues de llenguatge els
escriptors catalans continentals. —Grans mercès an el P. Ballbé de
l’exemplar que ens ha enviat.
4. —VISITA I NOVENA | A | NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT |
segons practica de la Confraría de Mataró | —Barcelona, 1914. —Un
volum de 285 planes de 151 x 81 mm. També ès un llibret ben garrit de
part dafora de l’estampació remirada, i ben garrit de part dadins pel bessó
espiritual que inclou de pura llei i per la netedat i galanía del llenguatge
de que aquell bessó va endiumenjat. Que se’n escriguen molts de llibrets
devots en català llegítim, no bordissenc ni tarat de forastería.
5. —FF COMMUNICATIONS | edited for the FOLKLORE FELLOWS | by
|

Johannes

Bolte

(Berlín).

Kaarle

Krohn

(Helsinki)

|

Axel

Olrík

(Copenhagen), C. W. von Sydon (Lund [London]) | N:o 13-16 | —Hamina
| Suomalaisen Teideakatemian Kustantama | Published by the Finnish
Academy of Science. —Hem rebut no sabem de qui aqueix volum, que
son tres nombres (el 13 de 86 planes; el 14 de 76 i el 15 de 82). Ho
publica

Folkloristischer

Forscherbund

(Lliga

d’Escorcolladors

de

la

Sabiduría Popular), que ès una entidat alemanya-inglesa-escandinava
[230] sobre ram de rondalles. Aqueis tres nombres en presenten estudis
curiosíssims

i

en

gran

manera

interessants

sobre

la

nissaga

i

desplegament de les rondalles. Dins la relació que donen dels aplecs de
rondalles fets dins tot lo mon, citen el nostre Aplec de Rondaies
Mallorquines, pero just el tom I, publicat l’any 1896. En vista d’això hem
enviats a tal entidat tots els altres toms sortits de dit aplec. Agraïm
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coralment el bell volum de FF Communications amb que tant ens han
honrats.
6. —Martí Roger | GENESI | DE LA | MONARQUÍA CATALANA | Assaig
històric social | Biblioteca Popular de l’Avenç, n. 139. — Barcelona, 1914.
—Un volum de 124 planes de 157 x 107 mm. —Es un llibre de sòlida
concepció històrica i filosòfica, pensat i escrit ben en català, demostrants’hi En Roger una volta més com un dels escriptors més enamorats de la
puresa, netedat i galanía de nostra Llengua.
7. —PORTO-PI | in der | Bucht von Palma de Mallorca | Prag 1914. |
Cruck und Verlag Heiner, Mercy Sohn. —Un volum de XXXII-709 planes
de 228 x 150 mm., dos mapes i nombrosos gravats. —La bibliografía
d’aqueixa mica de port de Mallorca umpl vint planes d’aqueixa obra; hi ha
164 autors que en parlen. L’obra està en alemany i du darrera 208 planes
de documents dels arxius mallorquins referents a dit port, casi tots en bon
català de Mallorca, lo qual fa l’obra ben interessant pel filòleg català.
L’autor ès Sa Altesa Reial i Imperial l’Arxiduc D. Lluís Salvador d’Àustria a
qui agraïm de cor l’exemplar amb que ens ha honrats. Tot li sia
enhorabona del nou servei que ha prestat a l’historia de Mallorca.
8. —Carlo Salvioni, NOTE DI LINGUA SARDA, Rendiconti dell’Istituto
Lombardo, XLII, 606-697 i 815-869: —BRICCICHE SARDE (Archivio
storico sardo, V, 211-246). —El nostre bon amic Dr. Jaume Jud, PrivatDozent de Filología Romanista de l’Universidat de Zuric, ha publicada dalt
Romania de París, el mes de juliol passat, una critica sobre aqueis dos
estudis del Mestre Salvioni, i la mos ha enviada, de lo qual li feim grans
mercès. La crítica ès interesantíssima i lluminosa ferm com tot lo que
ratja de la ploma del Prof. Jud, que fa sovint referencia a mots catalans
consemblants an els que estudía dels dialectes de Sardenya, objecte de
l’escorcoll del Mestre Salvioni, que no afluixa mai de batallar gloriosament
les batalles de la llingüística romanista.
9. —PARLEU BÉ | SI US PLAU | Est. tip. de N. Poncell | Igualada,
1914. —Un opuscle de 32 planes de 185 x 117 mm. —Es un resum de lo
que han dit els millors literats catalans i alguns [231] periòdics
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esquerrans a favor de la neteja del llenguatge català, fora-gitant-ne tota
la sutza, llabrosía i verrim de flastomía i de blasfemia. Es la creuada
gloriosament patriòtica de la meritíssima Lliga del Bon Mot.
10. —Vides de Sants | Núm. 14 | SANT ANTONI ABAT | P. Josep
Burniol, S. J. | Amb les degudes llicencies —Barcelona, Editorial Ibèrica—
Passeig de Gracia, 62, | 1915. —Un opuscle de 32 planes de 154 x 100
mm. —El P. Burniol amb aquesta Vida de St. Antoni ha prestat un bon
servey a la piedat catalana i a les nostres Lletres. Això ès que hem
mester, moltes de vides de sants en bon català!
11. —Narracions Bíbliques: I. —LA CREACIÓ. II. —ELS DESTERRATS
FILLS D’EVA. III. —DELS TEMPS DE NOÉ. EL DILUVI. IV. —DELS TEMPS
DE NOÉ. LA TORRE DE BABEL. — Son quatre opuscles, obra del Rt. P.
Manuel Trullàs, S. J., que ha editats la Editorial Ibèrica a Barcelona l’any
1914, de 32 planes cada un; de 182 x 117 mm. a on se toquen en català
pur i llampant una partida de qüestions interessantíssimes, que convé a
caramull desmenussar i espinzellar entre el poble. Sempre ès bona la
claror. Va beníssim que tals qüestions se toquin en català[;] així se va
formant de mica en mica la nostra biblioteca científica catalana.
12. —Construccions de pedra en sec | per | Juan Rubió i Bellver. |
Anuari de l’Associació d’Arquitectes | de Catalunya de l’any MCMXIV. —75
planes de 273 x 191 mm. —Es un estudi interessant de lo més sobre
l’arquitectura o construcció casolana primitiva a Catalunya i a Mallorca,
que se mostra principalment en l’art de cubrir les barraques o cabanes.
En Rubió i Bellver ha merescut bé de la ciencia arquitectònica amb aquest
escorcoll i s’ès acreditat una volta més d’arquitecte d’orella alta i de qui hi
ha dalt. Bé ha fet En Rubió d’escriure tal estudi en bon català. Així se fa la
ciencia catalana.
13. —Joan Rubió i Bellver | Dificultats per | arribar a la sínte | sis
arquitectònica. —19 planes de 273 x 188 mm. —Dins aqueixa obra sí que
enfondeix fort En Rubió i Bellver, tocant magistralment els grans
problemes de la construcció que han duit en revolt els arquitectes de tots
els sigles i els han fet cloquetjar el cap a l’uf. Aquí sí que se veu que en fa
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molts de graus l’aiguardent arquitectònica d’En Rubió. També l’ha
avenguda de lo més escrivint en català tan gentil i gallarda elucubració.
Repetim aquí lo que acabam de dir de l’altre estudi[:] així se fa la ciencia
catalana.
14. —Ciutat de Mallorca | Refent la Patria natural. | —Es [232] un
article que un tal P. Oliver i Domenge publicà dalt Renaixement de
Barcelona dia 18 de febrer per provar que el nom propi i tradicional de la
capital de Mallorca no ès Palma sino Ciutat de Mallorca. Foren alguns
erudits del sigle XVII que introduïren el nom de Palma i trobaren
acceptació entre la gent instruïda. D. Josep Quadrado ja feu notar la
modernitat de tal nom. Nosaltres fa molts d’anys que defogim tot lo
possible d’usar-lo, mantenint el nom primitiu. A Mallorca sols diuen Palma
els qui pretenen de parlar fi; tots els altres no diuen més que Ciutat.
15. —Silvio Pellico | Els Deures dels homens | Traducció d’En J.
Cases-Carbó | —Barcelona | Biblioteca Popular de l’Avenç | 1915. —Un
volum de X-126 planes de 157 x 107 mm. —Aquest volum ja ès el 140 de
tal Biblioteca, tan benemèrita de Catalunya. La versió catalana de l’obra
gentilíssima d’En Silvi Pellico ès feta amb molt d’esment i bona cura així
com ho sol fer tot el nostre bon amic En Casas Carbó. Es un bé de Deu
extendre i escampar l’obra d’En Pellico per tot arreu.
16. —Glossaire | des | Patois de la Suisse Romande | Seizième
Rapport annuel de la Rédaction | 1914 | —Neuchâtel | Imprimerie
Attinger Frères | 1915. —8 planes de 242 x 160. —Es una relació ben
interessant de tota l’actividat que han desplegada els directors de l’Obra
del Diccionari dels Dialectes de la Suïssa Romànica o Llatina, els
Professors Drs. Gauchat, Jeanjaquet i Tappolet, amb tot l’esbart de
fervents que los aiden, durant aquest any passat. Amb tot i que la tenen
envant llur Obra, encara els falta moltet per haver-la acabada. Fa més
anys que nosaltres que s’hi peguen, i això que el territori d’aquells
dialectes no ès una quarta part del territori de la llengua catalana. ¿Què
ho sentiu, gronyidors sempiterns de que encara no surta el nostre
Diccionari?
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17. —L’Antigua | Universidat | de Valls | Conferencia donada | en
l’Associació Catalanista de Valls | lo dia 2 de maig del any 1914 | per lo
soci de la mateixa | D. Fidel de Moragas i Rodés | Estampa de Eduard
Castells | Valls (1914). —Un volum de 50 planes de 242 x 170 mm; En
Moragas ès un home d’un valor extraordinari per la tasca d’escorcollar
arxius i papers vells, com se veu dins aqueixa bellíssima conferencia, d’un
interés històric ben especial i que fa veure que En Moragas el coneix ben
a fons l’arxiu municipal de Valls i que no hi ha recó de document a on no
haja aficat el nas. Deu li do molts d’anys de vida i de delit a D. Fidel per
poder-ne [233] donar d’altres de conferencies com aqueixa; i, entre i
entre, seguir omplint cèdules per la nostra Obra allà on ja ens n’ha
enviades més de tretze mil. ¡Ell no s’hi posa mai per poc no D. Fidel!
¡Així ens agraden els homes!
18. —Lliçons | de | Gramàtica Catalana | pel | Prof. Emili Vallès |
seguint les | normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans | Edició
Baixarías | Barcelona | 1915. —Un volum de 177 planes de 188 x 124
mm. —Son xeixanta set lliçons de Fonètica i de Morfología catalana,
donades amb molt de tranc i d’enginy, i que faràn molt bé d’aprendre i de
seguir els que desitgen enllumar-se una mica en Llengua Catalana per
poder-hi parlar i escriure correctament, dignament. Ofereixen aqueixes
Lliçons la particularidat de que, darrera cada lliçó hi ha un fragment
escullit de qualque escriptor català còme mostra i per fer boca.
Recomanam l’obra d’En Vallès de bon cor. Lo que hauría de fer ell,
publicar unes altres Lliçons sobre la Sintaxis Catalana.
19. —La revista mensual de Madrid El Lenguaje ha deixat de
publicar-se; se despedí la derrería de l’any 1914. Se veia que li mancava
ambient; no n’hi ha gaire per la filología dins les terres de llengua
castellana.
______________
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Més sobre el verb tomar en sentit d’agafar o copsar (233-234)
Recordeu que tocàrem aquest punt no fa gaire (planes 143, 144,
205), consignant que tal sentit de tomar se troba viu an el Penedès. Ho
comprovà lo Rt. P. Plàcid Vives i Canals, monjo benet, nadiu d’aqueixa
comarca, i ara ens ho confirma l’altre amic, nadiu també d’allà mateix,
N’Alfons Sans i Rossell, que ens envía un bell article de caràcter purament
literari casi tot ell, lo qual, donat el demble del BOLLETÍ, ens posa an el
cas de just poder-li insertar la part propiament filològica, referent an
aqueix sentit especial de dit verb.
Comença l’article d’En Sans i Rossell amb aqueixa cançó popular del
Penedès: Si no’m TOMES la roseta | xamosa no’t diré res. | Tenint roses a
les galtes, | la del pit li escau més. Descriu gentilment una escena d’amics
a la vorera de mar, a on senten cantar dita corranda i un d’ells dona
aqueixes claricies del sentit especial que tomar té an el Penedès. Diu així:
«Allavors va dir-los que tomar era agafar al vol, i que al tirar una
cosa enlaire, fa un tom per anar a caure allà on se vol. Recomtâ’ls que
especialment se deia als goços, i que [234] aquests romaníen amatents,
amb les orelles dretes, la vista intelligent, quant s’els hi feia toma-ho,
ensemps que s’els hi tirava un bocí de pa o lo que es volgués, que
s’afanyava la bestiola a recullir sensa que arribés a terra. Per extensió
s’aplica també a tota cosa que es tira des d’enlaire, anant continuant, i
que el de sota atrapa sens que la deixi caure; per lo que un des d’una
escala, enllestida la tasca, avisa al que l’hi aguanta que no badi, que va a
tirar una eina, puix no la necessita i TOMA-la ! ves amb compte que no’s
faci mal-bé! li prega tot deixant-la anar. Insisteix dient-los que tomar-ho
significa agafar-ho sensa que es deixi caure; que, per TOMAR una cosa,
s’ha de tenir vista i lleugeresa, que no tothom ne sabía i que era clar que
practicant-se com en tot, acaba per sapiguer-se, adquirint-se destresa i
colp d’ull, per lo que s’allargava la mà en lo punt on l’objecte havía
tendencia a caure. Encara’ls conta que ès un verb popularíssim, que en
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terres penadenques s’ou arreu, i que existeix una diferencia radical, que
ès compresa ràpidament, entre el tomar usat dels castellans, lo quin ès
igual a prendre quedar-se una cosa que a un li donen o ell la pren, i el
tomar del qual nos servim un grapat de catalans, que expressa tan sols
l’agafar al vol (donant-l’hi o no), valdement que especificant-ho en lo
primer cas boi sempre. Diu-los-hi també que una dona, per TOMAR una
cosa, sensa voler-s’hi amoïnar massa, extén lo devantal manyagament i
que de-seguida que l’hi han tirada, des d’una finestra o des d’un balcó li
pregunten que si ja ho ha tomat, mentres que abans per advertir-la,
toma-ho! exclamen, seguit d’un que no caigui en terra! Com per indicarlos exactament què ès lo que cobegen».
Grans mercès a l’antic amic Sans i Rossell de les noves claricies que
ens dona del tomar penadenc, que correspòn a l’amparar i engospar
mallorquí i an el copsar català continental.
______________

Sobre el mot sero (cervu) (234-235)
Fulletjant

la

collecció

de

l’importantíssima

revista

de

crítica

llingüística Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, dins
el tom VII, corresponent a 1886, col. 508, hem trobada una preciosa nota
crítica del hispanòfil, Mr. Morel-Fatio, gloria egregia del Professorat
francès, sobre l’edició que En Jeroni Rosselló, al cel sia, Mestre en Gay
Saber, deixà casi acabada i acabà En Mateu Obrador l’any 1901, del
Gentil e [235] los tres sabis del Bt. Ramon Llull, a on lletgírem amb
sorpresa que era natural les següents paraules: «So würde ich z. B. S. 6
in dem Satz: “hi había cabirols, SEROS, gatzeles, lebres, cunils e moltes
d’altres besties”, seruos oder seruus (=ceruos) an Stelle von seros das
keinen Sinn hat, lesen» (Així, per exemple, a la plana 6 dins la frase: “hi
había cabirols, SEROS, etc. jo lletgiría seruos o seruus (=cervus) en lloc
de seros que no té cap sentit)”.
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¿Com Mr. Morel-Fatio gosà escriure que sero «no té cap sentit»? El
mot sero, més ben escrit cero per lo quant surt del llat. cervu, ès una
forma especial del català de Mallorca, genuïnament derivada del mot llatí
indicat, la forma exclusivament usada del poble mallorquí, i que se veu
que ès antiquíssima, com ho demostra aqueixa frase del Bt. Ramon Lull i
la rondaia dels Set Ceros (septem cervis), popularíssima dins tota l’illa i
que du incrustada, còme signe de genuïnidat, l’estrofa que l’heroïna de la
rondaia repeteix una partida de voltes: Mos germans set CEROS, | veniume a ajudar | que estic a dins l’aigo, | perill d’aufegar! (Veiau Aplec de
Rondaies Mallorquines, T. I, p. 133).
Ens extranya molt que un Mestre tan de cap de brot en Romanisme
com Mr. Morel-Fatio s’atansàs a dir que sero «no tenía cap sentit», allà on
és una forma dialectal tan antiga i ben documentada i plena de vida
encara dins tota Mallorca.
Es massa exposat negar de bot i bolei la carta de ciutadanía a un mot
extrany que un troba dins qualsevol manuscrit, per més que totd’una no li
vegen el demble.
Trobam que aqueix bo de mot, per respecte a la seua nissaga llatina
s’ha d’escriure amb c: cero.
______________

Sobre la cifra zèro (235)
El pronunciar aquesta amb el sò llengua-dental fricatiu sort (s sorda
o forta) i la e tancada ([e]) ès evidentment un cas d’influencia castellana.
Les persones remirades en lo parlar bé el mallorquí, pronuncíen tal mot
amb el sò llengua-dental fricatiu sonor (s sonora o suau) i la e uberta ( ):
zèro [z r[o]]. Per això i per distingir el mot cero (animal) del zero (cifra),
cal escriure la cifra amb z i è, per l’estil d’així com ho escriuen italians i
francesos. Aconsella això el fet de que a Mallorca aqueixa cifra,
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expressadora de la nullidat, se deia etzero [adz r[o]], mot que avui ja
només s’aplica a les persones que són molt poca cosa, que no són res ni
representen res ni valen les palles d’allà on jeuen.
______________

Més sobre el mot canvi (236)
El nostre bon amic i benemèrit collaborador En Francesc Mestre i
Noé ens escriu dia 20 de Febrer que, després de «lletgir l’article cambi o
camvi» del nombre passat, «ha feta una investigació acústica entre els
tortosins de soca i de rail per averiguar com se pronuncia aquí lo dit mot.
La majoría inconscient diuen canvi; els restants cambi». «En lo que no hi
ha dupte, ès en lo present d’infinitiu canViar: tots lo pronuncien tal com
l’escric».
L’altre amic benvolgut, Mn. Tomàs Bellpuig, Catedràtic del Seminari
de Tortosa, ens fa notar que el Diccionari Català d’En Labèrnia, edició de
Barcelona, feta a la Casa Espasa amb collaboració d’una sociedad de
literats, sensa any d’estampació, posa dins la plana 242 del tom I:
«CamVi m. Cambi».
Se comprèn que En Labèrnia consignàs la forma camVi per lo quant
era nadiu de Traiguera, partit judicial de Sant Mateu, província de Castelló
de la Plana, a on hi tants de pobles que distingeixen en la pronuncia la v
de la b i pronuncíen camVi i no camBi.
______________

Advertencia important (236)
Com per mort del Rdm. Sr. Bisbe de Mallorca (23 febrer), l’Illm.
Capítol de Canonges de la Seu elegí Vicari Capitular, S.V., la persona de
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l’editor i director d’aqueix BOLLETÍ, mentres duri tal Vicariatge, pel molt
de temps que ens absorbeix, just publicarem lo més necessari i ens
abstendrem absolutament de tota polèmica.
Que ho tenguen en compte els nostres amics lo M. I. Mn. Jaume
Collell de Vic, En Josep Saderra d’Olot i els altres que ens hagen atacats,
especialment els ex-amics del Rosselló que, sensa haver-los dat cap
motiu, ens ataquen tan furiosament, tan baldrumerament.
Que Deu ens beneesca a tots! Amèn!
______________

El motiu de sortir tant tart aqueix BOLLETÍ ès estat la greu malaltía
que ens ha tenguts rendits prop d’un mes i mig. Gracies a Deu ja en som
escàpols.
______________
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[237]∗

Una mica de dialectología catalana (237-241)
§ 2.5
Notes dialectològiques de Menorca

Les nos envía el docte collaborador i amic benvolgut, el Dr. Francesc
Camps des Migjorn Gran (Menorca) en cartes de 30 d’abril i de 10 i 11 de
maig i de 7 de juliol. Les volem extractar aquí per lo que puga esser.
I. —DERIVATS DE LLOP que se troben a Menorca dins la conversa
corrent o en noms de lloc. —LLOP: no n’hi ha actualment de llops (dels de
terra); pero n’hi ha d’aigua, i ès per cert un peix de bona menjúa, que
habita amb preferencia l’embocadura de rius i torrents: a) Mosca de llop:
una mosca grossa, de picadura verinosa per els bestiars. —b) Llobarro:
intensiu de llop (peix). —c) Llupet, llupeu, llupetxo, llupó (peix). —d)
Còva des llop: una còva de Font Rodona de dalt, de Migjorn Gran. —e)
Llovera: partió de Lloch-Nou de Maó. —f) Llobins (sing. caret): llegum
silvestre, una mena de mongeta o guixa borda. —g) Llopis: llinatge. —h)
∗
5

Tom VIII. — Juny-Juliol de 1915. —N. 7.
Bota (1) de l’original: Veiau Bolletí de janer-febrer de 1914.
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Llobera: llinatge. —i) Llubí, llubina: crestat llubí ès un cabrit d’un any que
té la pell rossenca amb clapes ombretjades (pell de lleó o lleona); ombra
llubina ès la que fa un arbre de rama molt clara, això ès, que fa clapes
com la pell del crestat llubí; també diuen crestat llubí a un polissó,
«saltador de mitjeres morals i socials». —j) Llupía: bony an el coll o cap,
malaltía (en castellà lupia, lobanillo), que consisteix en l’hipertrofia de les
glàndules sebàcees i estancament de la secreció. —k) Bini-Llobet: nom de
lloc; deu esser diminutiu de Bini-Lloba, poble de València. —l) Llobada:
[238] la trinxa de terra que queda sensa llaurar per estar els solcs massa
decantats un de l’altre. —ll) Ovea de molts es llop se la menja: adagi que
vol dir que allò que se’n cuiden molts, sol esser lo més mal cuidat. —m)
Llop-marí: mariner molt avesat a navegar. —n) Llobatera: llinatge (cau de
la lloba). —ny) A Mallorca hi ha el llinatge Llobet, en llatí Lupetus < lupus.
—o) Boca de llop: una flor de la digitalis dubia, planta que, estant en
fulla, se diu erba de Sta. María, estant en flor se diu didalera, i cada flor
que fa s’anomena boca de llop.
2. —ELS MOTS mena [mn] i mèna [m n]. Mn ès equivalent a
vena, cast. filón; hi ha la frase: des bons homus s’acaba sa MENA. —Ména
té dos sentits: vol dir especie, casta [du un m n d vstit] i mentida,
del llatí menda (errada), v. gr. ell mirau que en va di de mènes!
(mentides).
3. —CONJUMINAR: vol dir criar, educar, adondar, corretgir, v. gr. es
cavall era molt repropi, estufat, mal-criat; pero l’han sabut conjuminar.
4. —Derivats de CABRA: a) cabreta, cabreua, cabrota, cabrassa; —
cabrit, cabrida; —b) cabrum: collectiu: conjunt de cabres, bocs, crestats,
segaies, cabrits; —c) cabrera: nom de lloc molt comú; punt a on tancaven
el cabrum; —d) cabrer, -ra: aquell o aquella que guarda cabres; —e)
cabrices: llinatge de Ciutadella; —f) cabriada: llinatge de Maó d’altre
temps; —g) cabriola: salt consemblant an el que solen fer les cabres; —h)
cabrelles: part de la constelació zodiacal Taurus; —i) herba cabruna: una
labiada, de flor blauenca; de tot el bestiar sols el cabrum se’n agrada.
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5. —DOMÉS O NOMÉS? N’Andreu Ferrer dins el seu preciosíssim
volum de Rondaies de Menorca, an el pròleg, plana XXI, posa que a tal illa
diuen domés, en lloc de només; i surt el Dr. Camps com un pinyol de
cirera, negant que sia així, i diu que en tot cas serà «qualque allot que
no parla bé de tot» que proporcionà an En Ferrer tal forma. Nosaltres ens
inclinam a creure que el poble menorquí sensa lletres deu dir domés, com
ho fan els mallorquins poc lletraferits.
6. —FERFANT: lo mateix que perfant. ¿Vendrà de la mateixa rel que
fenfarria (estufera, infladura, vanitat, bravetjera)?
7. —La R final. No se pronuncía fora d’alguns casos, com favoR, oR,
tiR, i llavò aceR (també diuen cerN), lloR, ploR (també diuen plòs [plors]:
sing. i plur.), licoR (també diuen licorN: amb la n mig sentida, no tan
clara com la de forN), puR (vi puR), coR (també diuen cò: mal de cò,
sebre de cò una cosa, cantà an el chò [chor], pero també hi ha l’adagi:
COR que vols COR que desitges), fetoR (pudor), tiR (1a persona singular
present de [239] tiraR, MiR (llinatge: també diuen Mi), suspiR, amoR (per
amoR de Deu; per’mor de tu; amoR de germans, amoR de cans; amoR de
senyó, aigu en cistella; ses sopes i ses amós ses primeres son ses millós).
8. —MANNA I MANNÁ: s’empren aqueis dos mots en sentit
d’abundancia, fertilidat. Vetaquí un grapat de frases a on entren aqueis
mots: Deu do MANNA! La MANNA! la santa MANNA! Ell anguany, parlant
de blat, per tot ès un MANNÁ! De pastura n’hi ha un MANNÁ.
9. —MUNT I CARAMULL. El Dr. Camps estableix entre aqueis dos
mots la següent diferencia: munt ès tot aplec de substancies sòlides en
forma de muntanyona, i caramull ès la part del munt o munt ben cònic».
Aquesta diferencia la fa el poble menorquí? O sols ès una teoría del Dr.
Camps? Creu el Dr. Camps que caramull ès de rel aràbiga, i allega que
caramú ès una part alta del Gurugú (Melilla), i que vol dir muntanya
cònica.
10. —Escarabat o escaravat? Endardella el Dr. Camps quina ès la
forma que pertoca d’aqueixes dues. Ell defensa la primera i diu que ès la
general a Menorca; en camvi a Mallorca, sobre tot an el Pla i a bona part
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de la Muntanya s’usa la segona; ara a Ciutat predomina la primera.
Consigna el Dr. Camps que n’hi ha que diuen escarbat i carmuixa
(caramutxa: l’aubó granat de tot i sec).
11. —Se diu més despuis’hi (despuisahir) que antes d’ahir.
12. —Xivada [ivád] en lloc de civada [sivád]. Es molt freqüent la
conversió del sò llingua-dental-fricatiu-sort en prepalatal-fricatiu-sort.
N’Andreu Ferrer suposa (Rond. de Men.) que a Menorca diuen xiuró per
ciuró, i cita un allotó que ho deia; pero el Dr. Camps diu que això no ès
la pronuncia menorquina ordinaria, i que en tot cas serà cosa d’allots,
que, en esser grans, ja no ho dirán. —Per nosaltres val molt la pronuncia
dels allots; casi sempre sol preludiar els moviments fonètics de les
llengues. El bon filòleg no se’n ha de riure mai de la pronuncia dels
butzecs.
13. —Anxova: ès un peix ben conegut; pero en sentit figurat vol dir
cop, punyada, pinya.
14. —Candonga: ès una raó foradada, que no val, que no demostra;
una paraula o frase que no vé a lloc. Per això se diu:—No’m vengues amb
CANDONGUES!
15. —Dalió [dlió]. N’Andreu Ferrer (ibid.) suposa que significa
cançó, contarella; el Dr. Camps diu que no, que significa tronya:
«demanà una cosa una i mil vegades, moure renou [240] sensa to ni sò».
Així dels allots que criden i xeloquen (fan renou com el xeloc), se diu que
«fan un dalió». ¿Què ès aquesta dalió que fas? diràn a un que crida i
xeloca massa. El Dr. Camps diu que dalió «en sentit directe creu que vol
dir gemegar, llamentar[»], i que «ès parent de Eli-Eli, i que devegades se
fa sinònim de desòlit (=desordre, confusió, desconort, angoixa)».
16. —Cus, cussa, cusset, cusseta. Cus: sinònim de gos. No diu el Dr.
Camps si s’usa quis, quissa (nom que a Mallorca se dona a cans i cusses
per cridar-los); En Ferrer i Parpal dins son Diccionario MenorquínCastellano (—Maó, 1883-7) posa quissó i quissona, diminutiu de quis,
quissa.
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17. —Carrossa i garrossa: garrot amb el cap d’amunt voltat, que fa
ganxo; lo que els catalans diuen crossa i que antigament se deia del bacle
dels Bisbes.
18. —Tir i tirada: una cosa se diu que ès a tir, si ès possible; i, si no
ho ès, diuen que no ès a tir. Tirada: caminada, ordre, tasca. A Mallorca
s’usa an el mateix sentit.
19. —Marbre (=marbre), abre (=arbre), quèn (=quern < quaternu).
A Mallorca deim les dues primeres formes, no la terça.
20. —Puti-feina: nom que diuen a un que no ès afectat de feina, que
le feina li put, també li diuen un feina-fuig. Hi ha l’adagi: Puti-feina
mudau-li d’eina.
21. —Tintina: cop, matalofada, morma, mansiula.
22. —Rall: xarradissa escampada per tot, murmuració. A Mallorca rall
ès lo mateix que conversa i rallar lo mateix que conversar. Ademés del
verb rallar (parlar), ens retreu el Doctor Camps aquest enfilall de
derivats, d’us corrent a Menorca: a) Rallatòrum: rall molt gros, intensiu
de rall (també hi ha robatòrum, menjatòrum, peccatòrum, xarratòrum,
xarramicòrum: tots són intensius de llurs rels). —b) Rallament (rall),
ralladissa (rall intens), rallador, -ra (afectat de rallar). —c) Rallim
(rallatòrum): v. gr. això ès RALLIM de sa gent.
23. —Xarrar [rrà]: té també son estol de derivats: xerradissa,
xerrador, -ra, xerraire, xerrim (xerrada calumniosa i ofensiva). —A
Mallorca xerrim ès equivalent a xerrador –ra; ès un intensiu. El Dr. Camps
no retreu el mot xèrro (rall) que a Mallorca s’usa ferm a la pagesía.
24. —Relatar: vol dir a Menorca entre el poble: explicar, argumentar,
discutir. Hi ha aquella cançó que diu: Mestre nou de Barcelona | es
vengut per ensenyar | En Vivó no du corona | i li gosa a RELATAR. Se veu
que aquetx relatar menorquí ès un mot de formació erudita que el poble
s’ha fet seu i li ha tramudada una mica la significança. [241]
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25. —Rovei [r[o]vj]: en sentit literal ès òxid; en sentit figurat vol dir
xerradissa enfadosa. Hi ha la frase fer rovei, que vol dir rallar massa,
moure alguer.
26. —Tema, temós: tema vol dir por, temor; temós, el poruc, que té
temor.
27. —Sagí de gallina: ès pres de la saginera (=peritoneu).
28. —Tenir ansia: tenir ansia d’una cosa vol dir cuidar aquella cosa,
v. gr. es cabreret TÉ ANSIA de ses cabres; pero també vol dir TENIR POR
de que no succeesca tal cosa: v. gr. TENC ANSIA de que no venga En
Biel; tarda tant que ESTIC AMB ANSIA!
29. —Tornai: no ès el cap de la llaurada, sino la dretura, la ruta
d’una llaurada. S’arma es TORNAI de modo que amb la llaurada la terra
tombi bé, ès a dir, se comença an el punt més enrostat, de més baixest
del terrer. Menar bé es TORNAI: llaurar a us i costum de bon conrador.
No sortir des TORNAI: igual que no sortir des cavat, del tracte, d’allò de
que se tracta.
30. —Coculuig: nom de lloc de Menorca: diu el Dr. Camps que surt
d’una rel aràbiga i que vol dir castell vora mar.
Això són les notes principals que ens ha enviades sobre el Menorquí
l’entès collaborador i amic nostre estimadíssim lo Dr. En Francesc Camps.
Enviau-nos-ne més, bon amic, de cabal d’aquest, i ens hi fareu ben
contents!
______________

El nom Domingo ¿és català? (241-244)
El nostre bon amic i entès collaborador, Mn. Josep Riera de Girona,
ens envià l’any 1912 un ben curiós estudi sobre aqueixa qüestió, que fins
avui no ens havía llegut tocar. Mn. Riera sostén que Domingo es un nom
ben català; i, per provar-ho allega les raons següents: —1a El català té
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una tendencia a fer g la c, i cita una partida de casos d’això. —2a Molts de
noms en -icus, passant del llatí al català, acaben en –ge (canonICUS >
canonge, heretICUS > hereGE, selvatICUS > selvaGE). —3a La major
part dels noms llatins en -icus passen an el català acabant en -ic
(canonICUS > canónIC, inimICUS > inimIC, grammatICUS > gramàtIC).
—4a Els noms llatins acabats en -us passen an el català perdent tal -us
(BernadUS > Bernart, AntoniUS > Antoni, haereticUS > herètic). —5a De
resultes de tals lleis el Dominicus llatí torna en català Dominic i per
contracció Doming i Dominc. —[242] 6.ª El mot Doming, «passant de
boca en boca de generacions de sigles, ha rebuda la forma que té avui,
Domingo, afegint sols la -o fosca a fi de suavisar l’aspresa del final
Doming o bé sortint de l’ablatiu Dominico». —7a El nom de persona
Dominicus «no vé de Dominus, sino de Domenecus, contracció de
Dominus Enecus, nom molt usat an els sigles IX, X i XI. —8a Mai el nom
Domènech, dins la llengua catalana, des que ella se formà, ès estat nom
de persona, sino just nom de casa (llinatge). —9a Posa una llista de
Domingos dins documents catalans desde l’any 1842 fins a 1568, i llavò
en posa dos del sigle XIV: Domingo Bigorra, de Navata (província de
Girona), de 1348, que figura dins Llibre 7 de Dot. fol 202 (suposam que
ès de l’Arxiu Bisbal de Girona; no ho diu Mn. Riera); i l’altre ès Pere
Domingo de Vilasacra (província de Girona), de 1348, que figura dins
Llibre 9 de Dot. fol 278 (suposam que ès del mateix Arxiu). —10a Són
molts els Domènechs que figuren dins els vells documents d’arxiu, pero
just còme noms de casa; i també hi figuren Domengues. Cita Mn. Riera,
de l’any 1361 Venguda Domenega i Beatrix Donnega de La Tallada, de la
mateixa

provincia.

—11a

Els

noms

Domenge

i

Domenjó

son

transformacions de Domingo (nom de casa). —12a Una variant se troba
del nom de persona. Domege de Torres de La Tallada, l’any 1372 (Llibre
10 de Dot. fol 100, suposam del mateix Arxiu Bisbal de Girona). —De
totes aqueixes raons dedueix Mn. Riera que Domingo, nom de persona, ès
«català i ben català».
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Parlant amb tota claredat, que ès així com parlam sempre, cap de les
raons que allega Mn. Riera ens convencen ni d’una bona estona; cap
d’elles conclou, an el nostre veure. Les lleis fonètiques que invoca Mn.
Riera, només estàn formulades a mitges. Es ver que en català la c torna
g; pero això sols s’esdevé quant ès intervocàlica; si passa a final, se
mantén c sempre o torna t (tx) o d (tg, tj), segons la paraula sia plana o
esdrújola o se form per la via erudita o per la via popular, i segons siga
una c postònica o pretònica; i, si ès entre una vocal i tal o qual
consonant, sufreix altres tramudances. Ens crega Mn. Riera, són molt
complicades i enrevisclades les lleis fonètiques i cal conèixer-les ben a
fondo per poder-los seguir bé el quest i aglapir-los el demble, i poder
espinzellar satisfactoriament la formació de certes paraules. —¿Dins quin
document català antic ha trobat mai Mn. Riera Doming ni Dominc? ¿Com,
doncs, sab l’existencia de tals formes dins el català? Les hipòtesis en
llingüística han d’anar fundades en fets certs i constants. [243] D’altre
vent, tota g catalana que devé final, torna c, sona c, encara que per
conveniencies ortogràfiques a voltes s’escriga g. —¿A on consta que el
nom Doming «passàs de boca en boca de generacions de sigles» i amb
aquest «passar» rebés la -o final? Això no basta afirmar-ho; caldría
provar-ho amb cites de documents. —¿Que el nom de persona Domingo
no vé de Dominicus, sino de Domenecus i aqueix de Dominus Enecus?
Aixó sí que ens sembla destituït de tot fonament fonètic ni històric! ¿Per
que no cita Mn. Riera documents dels sigles IX, X i XI a on se veja lo que
ell diu del Dominus Enecus? —Creim que ès arriscar-se massa el dir que
en Català mai Domènec ès estat nom de persona. Una negació així
necessita fonamentar una mica més. —Que hi haja haguts Domingos dins
Catalunya desde 1842 fins a 1568, no prova que tal nom sia de formació
genuïnament catalana. Si el Domingo de Navata de 1348 i el de Vilasacra
del mateix any que cita Mn. Riera, fossen nadius de tals viles, ells i llurs
antepassats i no de procedencia aragonesa o castellana, ja tendríen tals
Domingos més força provatoria. De totes maneres, just dos noms són
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massa poca cosa per provar lo que pretén Mn. Riera. Encara que aquells
dos Domingos i llurs antepassats fossen nadius d’aquelles viles catalanes,
tot lo més provaría l’existencia de tal forma (Domingo) dins la Llengua
Catalana, no que fos una forma genuïnament catalana; sería una forma
manllevada, introduïda violentament, sens dupte per l’influencia del gran
fundador de l’Ordre Dominicana, St. Domingo de Guzmán, això ès,
l’influencia del seu nom, que no ès gens extrany que induís els pares a
posar-lo a llurs fills. Un altre cas hi ha d’un Domingo del sigle XIII i en
boca del Bt. Ramon Llull, el qual dins el Libre de Contemplació, cap. 366,
ad finem, diu, referint-se a dit Libre: «ès obra innocent e coman la a
mont senyor... Sent DOMINGO e Sent Francesc...». I hi ha que fer
avinent que tal nom Domingo se troba dins el Codi del Collegi de la
Sapiencia, del sigle XIV de Mallorca i dins el Codi de l’Ambrosiana de Milà,
del sigle XIII. Per nosaltres ès evident que l’existencia de tots els
Domingos que se trobin dins els territoris de llengua catalana abans del
sigle XVI, s’expliquen per aquella influencia del Fundador de l’Ordre
Dominicana, tan extesa i arrelada dins tots els territoris de la nostra
Llengua. I si no, ¡que ens diga Mn. Riera quins altres noms hi ha dins el
català antic ni modern, acabats en -ingo! A Mallorca n’hi ha, pero son tots
diminutius: animalINGO < animal, fusterINGO < fuster, MiquelINGO <
Miquel, cavallINGO < cavall. —Per nosaltres ès evident que [244]
Domenge i Domenjó son derivacions de Dominicus; en cap manera de
Domingo. ¡Ja li costaría ferm a Mn. Riera provar que Domingo ès més
antic dins el Català que Domenge i Domenjó! En rudes: Domingo
consideram que ès una paraula, no de formació genuïnament catalana,
sino castellana i que s’ès introduïda dins el Català violentament, sensa
rebre el segell ni la fesomía catalana, pero que ja no hi ha manera de
foragitar-la, i per lo mateix consideram que lo més avengut ès tolerar-la
com un mal inevitable i que duría massa feina d’esveïr.
______________
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†
Amics morts (244-246)
D. Sebastiá Font i Martorell

Nat a la Ciutat de Mallorca l’any 1834, fets sos estudis de Mestre
Elemental i d’Advocat, fonc molts d’anys Professor i Director de la Normal
de Balears, posseïnt el secret de fer-se estimar de sos deixebles, essent
estat molts d’anys el Degà dels Mestres Mallorquins. Era persona molt
simpàtica, la mateixa honradesa i relligiós de rel. Tota d’una iniciàrem
l’Obra del Diccionari, hi demostrà un gran entusiasme i fou sempre
suscriptor del BOLLETÍ. Ens professava un afecte ben coral. Entregà
l’ànima a Deu dia 7 de juny, fent una mort lo més cristiana, tal com ho
era estada la seua vida.
______________

D. Cels Gomis i Mestre

Nat a Reus l’any 1841, enginyer l’any 1862, fundà l’Associació
Catalana d’Excursions, dedicant-se a estudis folk-lòrics (documents de
sabiduría popular), publicant-ne una partida de llibrets, que son vertaders
tresors per la lexicografía catalana. Sembla que dirigí la darrera edició del
diccionari d’En Labèrnia que feu la Casa-Salvat. Publicà dalt el Bulletí del
Centre Excursionista un bell esplet d’articles referents a Llengua Catalana;
i obra seua ès el tom de Geografía [245] General de Catalunya, dedicat a
la Provincia de Barcelona, que acaba amb una taula alfabètica de noms de
lloc de trenta planes a dues columnes, a on el filòleg català té molt que
espigolar. Passà d’aqueix mon a l’altre dia 13 de juny.
______________
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M. I. Mn. Salvador Bover

Nat a Reus dia 17 de juny de 1869, feu casi tots sos estudis an el
Seminari de Barcelona. Ordenat de prevere l’any 1895, fou Vicari de
Gràcia (1895-7), Ecònom de Sant Julià d’Arboç i de Sant Ginés de
Torrelles de Foix i més tart de Santa Maria de Bellver, llavò Regent de
Martorell i més endavant Ecònom de Santa Margalida del Penedès,
després Rector de Sant Quirze de Terrassa. Graduat en Sagrada Teología
l’any 1898, l’any 1990, després de brillants Oposicions ès elegit Magistral
d’Urgell i desempenya an aquell Seminari, diferents Càtedres. Bé mudà de
residencia en la seua vida esglesiàstica, pero sempre se mantengué lulista
fervent, ardit, entusiasta, i amador acorat de la llengua catalana. Publicà
un volum de les seues conferencies en defensa del sistema filosòfic del Bt.
Ramon, calificant-lo de Filosofia Nacional de Catalunya; promogué i fou
l’ànima de l’Homenatge al Beat Ramon Llull, a on prengueren part un bell
esbart de lulistes; de l’any 1901 a 1905 publicà i dirigí la Revista Luliana,
que ès tot una drassana d’estudis i documents lulistes de gran interés;
l’any 1908 publicà el seu voluminós Sistema Cientifico Luliano, que li
valgué vitencs elogis del gran Menéndez Pelayo; i darrerament dona a
llum un altre tom ben afavorit: Santo Tomás y el Descenso del
Entendimiento (Platón y Aristóteles armonizados por el Beato Raimundo
Lulio). Aquestes dues obres darreres les escrigué en castellà per poder
tenir més lectors. Llamentam que Mn. Bover adoptàs una tal tàctica. La
ciencia nacional s’ha de fer, no sols pensant a la catalana, sino escrivinthi! Se pot dir que Mn. Bover consagrà tota la seua vida an el Bt. Ramon
Llull, a l’enaltiment de la seua Patria. Engolfat en tals empreses d’alta
cultura filosòfica i teològica, l’aglapí traidora malaltía, que els amics de
Barcelona, fa més de mig any, ens asseguraren que era mortal de
necessitat; i efectivament dins aqueix mes de juny, en els quaranta set
anys d’edat i tan aprop del VI Centenari del Bt. Ramon, entregà l’ànima
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[a] Deu, morint com un bon cristià i com un bon sacerdot, edificant
tothom! [246]
______________

¡En Font i Martorell! ¡En Cels Gomis! ¡Mn. Bover! Tres grans pèrdues
per la santa causa de la Patria! ¡Tres bons amics que ens distingíen amb
llur afecte ben coral!
¡Que el Bon Jesús les haja trobats en estament de gracia! i, si encara
estiguessen entretenguts a les penes del purgatori, ¡que el Bon Jesús los
trega i els admeta a l’etern descans de la Santa Gloria! i doni a la familia
de quiscún molts d’anys de vida per pregar per ells i el conort i la
conformança que tant i tant necessiten per suportar uns cops tan terribles
que són estades aqueixes tres morts! ¡Al cel los vegem! Amèn!
______________

Més sobre el mot tomar=copsar, engospar (246)
El nostre ardit collaborador i amic benvolgut, lo Rt. P. Conrad Aixalà,
de l’Orde de Sant Benet, ens escriu dia 2 de juny que «pot» «garantirnos» «que a Hostafranchs ès ben viu» el tomar, equivalent de copsar; i
que també se troba dins la comarca solsonina del monestir del Miracle, a
on cap-lleva el P. Aixalà, i ens afegeix això: «Tenim un postulant de
Castelladral, qui amb tota naturalidat usa com an el seu poble el mot
toma-ceres = uns platerets de sota els ciris per copsar la cera que en
regala».
______________
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El verb txampar [tampà]=copsar (246-247)

L’altre fervent collaborador i amic del cor, en Serafí Casesnoves de
Sort, ens escriu dia 11 de juny, a propòsit del tomar (copsar), que ells,
allà dalt el Pallars, de l’agafar una cosa en l’aire que altre tira» en «en
diuen txampar». I així «diuen txampa-mosques al gos que agafa amb la
boca una mosca que tot bunsinant lo moleste». Quant «tiren» «un objecte
a algú» li «diuen»: «txampa» [txampa’l]. «Al gos que li posen un rosegó
de pa al cap del morro tot cantant-li: ¡Anirem a cassar»! I quant li duen:
«Farem pom! «lo gos tire lo pa a l’aire amb un cop de cap i el txampe,
sense deixar-lo caure a terra.» «A un batei (bateig) tiren confits i diners, i
la canalla i els grans ne txampen». «Un lladre s’ha escapat, surten a
cassar-lo i el txampen a tal punt. [247]
Després

de

donar-nos

tan

interessants

clarícies

demana

En

Casesnoves amb una candidesa sinceríssima: «¿Es assò lo que volen que
fem los collaboradors»?
Prou que sí que volem això. Això hauríen de fer tots els suscriptors
del BOLLETÍ: fixar-se en lo que conta el BOLLETÍ de tal o qual paraula,
usada a tal o qual punt; i quiscún que ens escrigués si tal paraula se troba
dins la seua mateixa regió o si no s’hi troba i quina s’hi usa en lloc
d’aquella o bé si s’hi usa la mateixa paraula, però amb un sentit o matís
diferent.
¡O collaboradors del diccionari! Preniu llum d’En Serafí Casesnoves!
______________

Ensiam eivissenc (247-249)
Los Archivos de Ibiza, Revista Histórica Mensual, que fa quatre anys
que surt i encara se troba an el nombre 6, el primer que recordam haver
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rebut, de vuit planes, posa dos articles que afecten a la llingüística:
Dialecto vulgar de Ibiza i Apellidos y algunos apodos de Ibiza. El segón
article ès molt d’agraïr perque posa una llista de 167 llinatges eivissencs
(noms de casa), dels quals n’hi ha 132 de catalans, 19 de castellans i 16
d’altra nerencia. ¿Voleu una prova més forta de que la població eivissenca
ès casi tota de nissaga catalana, com la de Mallorca i com la de Menorca?
Per això el nom que escau a la llengua que parlen les tres illes ès el
Català Balear o bé Català de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa. —L’altre
article, Dialecto vulgar de Ibiza, ja balderetja més; l’autor s’afica a
teorisar sobre un ram que se veu que no acaba de conèixer. Comença per
suposar que el català del Principat, de València i de les Balears surt del
llemosí!!! Ja sería de veure que l’autor provàs de dir-nos a on se funda
per llansar una tal dita! Llavò se lamenta de que els escriptors catalans no
«estiguen

completament

d’acort»

en

materia

d’ortografía.

Ja

ens

agradaría que ens digués l’autor dins quina nació civilisada els escriptors
estàn «completament d’acort» respecte de l’ortografía de llur llengua. ¿Hi
estàn els francesos, els castellans, els italians, els inglesos, els alemanys?
Si l’autor ho creu, pitjor per ell. Quant l’autor tracta d’espinzellar els
signes

ortogràfics

del

català

eivissenc,

incorre

en

una

partida

d’inexactituts. Ventassí algunes: a) No distingeix entre la s sonora i la
sorda; i per això enfloca que la c de Celestí sona com la z de [248]
Forteza, i que aqueixa z sona com la c de ValenCia; i això no ès així: la z
de Forteza ès una s sonora, i aquelles dues cc representen una s sorda. —
b) Diu que la ch sols s’usa dins els noms propis, llinatges i sobre-noms, i
que, si ès final, sona com c. —I si no ès final ¿com sona? No ho diu
l’autor; sols posa un exemple, Chumeu, sensa expressar si se pronuncía
Txumeu o xumeu. Clavar ch an aqueix nom en lloc de x es oblidar i
contradir tota la tradició literaria d’Eivissa; ès deixar-se rossegar
grollerament, inconscientment, de l’influencia castellana. La ch dins el
català sempre ha tingut el valor de c, de k: parlen per nosaltres els arxius
de tots els territoris de llengua catalana i els nostres grans escriptors,
anteriors an el sigle XVI. —c) Diu l’autor que ge, gi, ja, je, ji, jo, ju, sonen
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en eivissenc com la ch francesa. —Això sí que ho ès contrari a la veritat!
No ès ver que la g davant e i i la j davant totes les vocals sonin en
eivissenc com la ch francesa, sino com la g i la j franceses. Apell an el
testimoni de tots els eivissencs que saben lletgir i escriure. Tals lletres
representen el mateix sò que a Mallorca i Menorca i dins Catalunya
oriental i central. —d) Diu que la l i la ll, en esser dobles, se separen per
un guio (-). —Doncs ho fan molt malament els qui hi claven tal guió,
perque aqueix signe, dins totes les llengues que l’usen, serveix per
separar els diferents elements d’una paraula composta. Per això hem
adoptat el punt volat al bell mig de les dues eles o elles. Lo qual ès una
cosa nova, pero ès per regularisar la grafía de tals sons, que els antics no
se cuidaren mai de normalisar. Defiam l’autor a que ens citi cap document
d’arxius eivissencs que posen tal guió al mig de les eles o elles dobles. —
e) Diu que la t, no essent llinatge o sobre-nom, no s’usa mai a final de
paraula. —Això sí que ho ès poc ver. Lo que no s’usa mai la d final, en no
esser en paraules erudites. Posar d final fora d’aqueis casos, ès contradir
tota la tradició literaria de tots els territoris de Llengua Catalana,
començant per Eivissa. —f) Diu que la x se pronuncía com la ch
castellana. —¡Quina altra inexactitut! Pero ¿i a on té les orelles l’autor que
escriu tals... coses? La x a Eivissa, com a les altres illes Balears i a la
major part de Catalunya oriental i central, sona com la ch francesa i la sce
sci italianes, no com la ch castellana, que ès un sò prepalatal-africat sord,
i la x catalana i la ch francesa i la sce sci italianes son prepalatals,
fricatives sordes. —g) Lo que diu de l’aczent, apostrof, article, pronom i
preposició ès tan magre i tan fluix que ni val la pena d’haver-ho de
retreure. I acaba dient que «l’objecte» del seu article ès el «prendre nota
de lo que ès avui l’humillíssim [249] dialecte eivissenc, ans que no els ho
catalanisin». La nota ès incompletíssima i no dona cap idea de lo que ès
l’eivissenc per lo inexacte i buida que resulta. En quant a la por que té
l’autor de que no li catalanisin l’eivissenc, que estiga ben descansat!
¿Quin possible ès catalanisar l’eivissenc, si ès pur català de neixor? ¿D’on
surt l’eivissenc més que dels catalans que anaren a poblar Eivissa quant
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en foragitaren els sarraïns? Per parlar d’aqueixes coses ès indispensable
conèixer una mica l’historia d’Eivissa.
______________

Congrés Llitúrgic a Montserrat (249)
Se celebrà de dia 5 a 10 de juliol, concorrent-hi prop de dos mil
persones. Presidí l’Exm. i Rdm. Sr. Nunci de Sa Santedat amb
l’Arquebisbe de Tarragona i els Bisbes de Barcelona, Solsona, Urgell, Vic i
Girona. El de Tortosa no hi pogué anar per vell i el de Lleida per
convalescent de greu malaltía. Hi assistiren més de sicents capellans. El
Congrés anà de primera bona, tan per la part llitúrgica, que era allà lo
essencial, com per la part patriòtica. El Congrés fou una consagració del
moviment restaurador i reivindicador de la nostra Llengua, cent voltes
gloriosa i benvolguda, puis en Català foren tots els discursos que se
pronunciaren i totes les dissertacions i estudis que se lletgiren, fora
l’Homília llatina que feu l’Arquebisbe de Tarragona el día que oficià de
Pontifical, però abans d’acabar feu una plàtica de comunió en Català, amb
tot i esser ell nadiu de Lleó; i en català feu també el discurs inaugural del
Congrés. Beníssim! Bons siguem nosaltres que Deu mai falta.
______________

L’Academia de la Llengua Catalana (249-250)
Els anti-normistes, per fer qualque cosa estable contra l’Institut
d’Estudis Catalans, de qui tant la deuen, se passaren per l’escudeller de
constituïr una Academia de la Llengua Catalana, i ho dugueren a efecte
dia 9 de maig dins una sala de la Reial Academia de Bones Lletres de
Barcelona, essent-ne fundadors lo M. I. Mn. Jaume Collell, En Ramon E.
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Bassagoda, En Ramon Miquel i Planes, N’Ernest Moliné i Brasés, En [250]
Francesc Mateu, En Ramon Picó i Campamar, En Conrad Roure, En
Frederic Rahola, En Francesc Carreres i Candi, En Josep Franquesa i
Gomis, N’Àngel Guimerà, En Martí Genís i Aguilar i En Joaquim Riera i
Bertran. Allà mateix anomenaren President Mn. Collell, Viç-President En
Franquesa i Gomis, Arxiuer En Moliné i Brasés, Tresorer En Mateu,
Secretari En Carreres i Candi. Sia a tots l’enhorabona més coral i que
result tot per major honra, gloria i profit de la Llengua Catalana. Casi tots
aqueis senyors los tenim per amics nostres estimadíssims i ens
complavem en testimoniar llurs grans serveis còme conradors literaris de
la nostra Llengua patria. A tots per això los sobren mèrits per figurar dins
una Academia com la que hi ha Madrid de la Llengua Espanyola, a on
brilla per la seua ausencia la ciencia llingüística, com ho prova entre altres
coses la seua Gramàtica. ¡Ja ens agradaría ferm que ara tots aquells bons
senyors que dia 9 de maig se constituïren en Academia, ens resultassen
tan bons filòlegs com són tots bons poetes, bons novelistes, bons crítics
d’art, bons historiadors, bons periodistes. Dins el camp de la restauració
de la nostra Llengua hi ha lloc i feina per tots, per molts que sien i per
fenería que duguen. —Ara veurem que tal serà la revista que diuen que
van a publicar aqueis acadèmics novells. Deu los do tan bona sort com
voldríem per nosaltres mateis.
______________

El VI Centenari de la mort del Bt. Ramón Lull (250-251)
A pesar de tots els obstacles sobrevenguts de la guerra europea, la
falta de subvenció de l’Estat i la mort del Bisbe Campins, que hi duia el
cap tan calent, s’ès celebrat aqueix Centenari a Mallorca amb grans
solemnidats relligioses, ajudant-hi prou l’Ajuntament de la Ciutat, el qual
organisà una tongada de Conferencies sobre el Beat, que resultaren prou
interessants i en favor de la nostra Llengua, de la qual feu una brillant
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defensa el predicador el dia de la Festa, 3 de juliol, l’Illm. Mn. Lluís
Calpena, Auditor del Suprem Tribunal de la Rota Espanyola, nadiu de
Novelda, territori de Llengua Catalana, dita vulgarment valenciana. La
novena que fan anyalment an el Beat, anguany va esser predicada, i casi
tots els sermons foren en Català, amb gran satisfacció de la gent senzilla,
a qui se deu principalment l’èxit del Centenari. Les comunions que casi
totes les escoles de la Ciutat anaren a [251] fer tot el mes de juny i bona
part del maig a la capella del sepulcre del Beat i les peregrinacions que
durant aqueis mesos hi feren els arravals de la Ciutat i viles veïnes, això
fonc lo que mogué la gent i feu atmòsfera per llarc a favor del Centenari.
Si no ès per això, hauría resultat un fracàs el Centenari del més gran dels
escriptors que mai haja tenguts la nostra Llengua. I la Catalunya
continental ¿no ha de fer res res per tal Centenari? ¡Ah fills de la Patria
Catalana! fora vessa! fora sòn!
______________

Altra volta el marruell de les Normes (251-252)
Els va caure massa tort an els anti-normistes que dia 31 d’octubre de
1913 el Còs d’Adjunts dels Jocs Florals, per 33 vots contra 8, acordàs
adoptar les Normes Ortogràfiques de l’Institut per totes les publicacions i
documents de dits Jocs; i corregueren de la Xeca a la Meca per
besquetjar-se vots contra tal acord. I per ramassar-ne molts, prengueren
el carrerany de dir que s’havía de deixar en llibertat cada autor premiat
per usar l’ortografía que voldría. Era hàbil aquest acudit i així arribaren a
replegar 93 firmes d’autors catalans, alguns d’ells partidaris de les
Normes, com Mn. Costa i Llobera i Mn. Riber i Campins, pero inimics de
tota imposició en coses d’aquestes, com ho som nosaltres. Sobre tot,
logren els anti-normistes que el Còs d’Adjunts celebr sessió general dia 25
de març i dia 11 d’abril d’anguany, a on discutiren llargament normistes i
anti-normistes, i hi hagué estira-muixell a rompre, fins que finis-fins
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guanyaren els anti-normistes. Per 94 vots a favor i 10 en contra i un
enfilall d’abstencions, s’acordà de deixar «a discreció del Consell Directiu
dels Jochs Florals l’aplicació dels sistemes ortogràfics i formes gramaticals
que cregui més convenients en ses publicacions, però respectant sempre
lo usat per cada autor en sa composició al publicar lo volum anyal de la
nostra poètica festa».
Maixanta vegades hem dit, ben clar i llampant, com feim sempre, el
nostre concepte sobre l’ortografía i les Normes de l’Institut, que
malavetjam seguir, per més que les consideram reformables i creim que
convendría a caramull reformar-ne algunes. Ademés, en agradaría que els
anti-normistes, allà on les Normes no els agraden, que ens donassen
raons sòlides contra elles i no sofismes, dois, aixabucs i glopades
d’atribilis [252], que no escauen gens gens per resoldre qüestions
ortogràfiques. Amb això no volem dir que sols se sien esgrimides
aqueixes... armes contra les Normes. Qualcú n’ha esgrimida qualcuna de
bona llei, fent-hi observacions avengudes. Però ¡son tan pocs i tan clars
els qui han fet això! ¡Son tantíssims que no han fet més que embullar fil i
moure xelim-i-xelam i treure foc pels caixals que lo que fan més ès
llàstima i pietat!
Fa molts d’anys que l’experiencia ens ensenyà que les qüestions
ortogràfiques són de totes les llingüístiques les que més apassionen. Per
això mai permetérem que se mogués la qüestió ortogràfica dins l’Obra del
Diccionari; i, si de nosaltres hagués dependit, no se sería moguda mai
dins l’Institut d’Estudis Catalans. Això no vol dir que no creguem que sia
un gros bé l’uniformació de l’ortografía; lo que volem dir que no ès el bé
més gros per la causa santa de la nostra Llengua, i per lo mateix no cal
donar a l’ortografía més importancia que no té.
______________
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Miscelània filològica bibliogràfica (252)
Biblioteca Filològica | de l’Institut de la Llengua Catalana | V |
Textes Catalans | avec leur | Transcription Phonetique | Précédés
d’un aperçu sur les sons du Catalan | par | J. Arteaga Pereira | Ordenats i
publicats | per | Pere Barnils | —Barcelona | Palau de la Diputació |
MCMXV. —Un volum de 84 planes de 246 x 167 mm.
Agraïm de tot cor a L’Institut de la Llengua Catalana l’obsequi
d’aqueix volum que acaba de publicar per via del Dr. Barnils, amb lo qual
ha prestat un bell servici a la llingüística catalana, dotant-la d’un estil tan
magistral de la nostra fonètica com el que deixà tot morint-se el nostre
inoblidable amic l’eminent fonetista En Josep Arteaga, castellà de neixor,
pero arrelat després a Catalunya a on feu tota la seua vida de filòleg.
______________

¿Com estam aquí? (252)
Amb el BOLLETÍ d’agost i setembre repartirem, si Deu ho vol i María,
la Bibliografia Filològica de la Llengua Catalana, que tendrà més de cent
planes. Ara figurau-vos si ens posarem cabals dels fulls que devem en
els suscriptors del janer ensà! Per aquest excés de la Bibliografía ès que
ara el BOLLETÍ només surt cada dos o tres mesos. Això just serà fins a
Nadal d’anguany.

_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografia de Amengual y Muntaner—1915
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[253]∗

Advertiments (253-254)
I

Aquest BOLLETÍ abraça els mesos agost-desembre, allà on només
havía d’esser d’agost-setembre; però aquí s’esdevengué, com sempre,
que l’home proposa i Deu disposa, i Deu va disposar que dia 13 de
setembre ens aplegàs una pulmonía tan maleita que dia 19 següent ens
hagueren de viaticar i extremunciar; i, com anàrem bé de la pulmonía,
ens envest una febra gàstriga que ens ha tenguts fins a mitjàn novembre
en perill de mort. Grans mercès sien dades a Deu nostre Senyor que en
som sortits en salvament.
Agraïm de cor les pregaries que molts d’amics ens escriuen que han
fetes per la nostra salut an el Bon Jesús i a la seua Santíssima Mare la
Moreneta de Montserrat.
Vetassí per que el present BOLLETÍ no ès sortit fins ara.

∗

Tom VIII. —Agost-desembre de 1915. —N. 8.
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II

Amb aqueix BOLLETÍ acabam el tom VIII i el clovem amb el Pertret |
per una | Bibliografia Filològica | de la | Llengua Catalana, que ens ha
duita una feinada feresta. ¡Notau-ho bé que només arriba a 31 de
desembre de 1914! ¡Les obres publicades l’any 1915 ja no hi entren!
¿Estam?

III

Pel mes de janer de 1916, si Deu ho vol i María i els suscriptors no
afluixen, començarem el tom IX. Desde el primer dia (desembre de 1901)
hem dedicat casi tot el suc del nostre cervell i gran part de les nostres
energíes a la publicació del BOLLETÍ perque estam convençuts (i, com
més va, més fort) de que ès la palanca més valenta per alçar el cor dels
fills de la Patria a favor de l’Obra Magna del Diccionari. [254]
Per nosaltres ès evident que qui ens ha omplida de cèdules la
Calaixera, ès el BOLLETÍ. Per això demanam a tots els nostres amics que
ens façen costat en sostenir tal publicació, que no conta absolutament
amb altra ajuda que el favor dels amics.
______________

La Calaixera del Diccionari (254)
Aquesta Calaixera que nosaltres l’any 1902 començàrem i els Fills de
la Patria Catalana ens han aidat a omplir a força de forçes, arribant a
aplegar-hi prop de vuitcentes mil cèdules, la transpàssarem, la
primería de novembre, a l’Institut d’Estudis Catalans, a fi de que la bona
gent de les Oficines del Diccionari General de la Llengua Catalana la puga
aprofitar a luf i vaja avant, fins arribar a son terme, l’Obra Magna del
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Diccionari, que tenguérem la gloria d’iniciar amb la Lletra de Convit l’any
1901. Laus Deo.
______________

Un article notable (254-258)
Ho ès de ver, i per això l’insertam, el que publicà dalt La Veu de
Catalunya dia 23 de novembre el nostre amic estimadíssim i estrènuu
patrici En Josep Puig i Cadafalch. Diu així:

La qüestió de la llengua
Al senyor Royo Villanova, nostre alliat i amic

«El senyor Royo Villanova, qui ve prestant de temps innegables
serveis a la qüestió catalana, va portar ahir al Parlament el problema de
la llengua que nosaltres massa sovint oblidem i que ès la primordial
qüestió nacionalista, més que la dels diners, més que la de les ventatges
materials.
Pensem això nosaltres i ho pensen els nostres enemics i ho pensa el
nostre irascible collaborador, ple de espontaneitat, el senyor Royo
Villanova. Ho pensen els primats; quasi no hi ha governant novell que no
doni en aquesta qüestió la seva entrebancada ferint-nos en una cosa en
que tan fàcil fóra afalagar-nos. El rètol en català ès lo que sobta l’amable
explorador polític que vé aquí a descubrir-nos o a «estrenar lazos», al
visitar el nostre Institut, el nostre Museu i la nostra Universitat [255]
Industrial,

i

d’això

no

se’n lliuren ni els

polítics

castellans més

internacionals que saben parlar francès, que han estat a Anglaterra o
s’han format a Bolonya.
«Què diable li importa a un poble que ha dut sa parla a tota
l’Amèrica, que per medi dels jueus l’ha duta a Orient, que aquí en aquest
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recó de Mediterrani, des de les fronteres de Salses fins a Elx, restin uns
millions parlant català?
«Doncs si, li importa, l’ofèn el fenomen de que un ciutadà de
Perpinyà i un de Barcelona parlin i estimin una mateixa llengua. I els
molesta amb tanta intensitat que els fa cometre els actes més impolítics,
en el doble sentit de política art de govern i política art del bon tracte.
«Hi ha en això un fenomen psicològic complicat: li costa al castellà
compendre la vida en comú amb qui parla diferent; com li costa el
compendre que es parlin diferents llenguatges. Li costarà, sobretot, sentir
que el dret al llenguatge ès un dels drets de l’home oblidats dels
revolucionaris arcaics, però que figura en la trilogía del dret nou dels
pobles que nebulós va formant-se entre les hecatombes de la guerra.
Sovint arriben a la taula meva aqueixos documents del progrès que,
malgrat ella, fa la conciencia de l’Europa. I en aquests documents, on
abans es parlava sols de la trilogía de l’home del segle XVIII, ara al costat
de la igualtat civil i de la llibertat relligiosa hi figura el lliure ús de la
llengua. Això a Madrid ho ignoren i fins d’aquí anys no ho sabràn el
senyor Royo Villanova ni els lliberals espanyols encara enamorats
d’aquells deliciosos temps del general Espartero.
«Ara mateix, a mig desembre, es reunirà a Berna un Congrés
internacional d’Estudis per a fixar les bases d’una pau durable. Es aqueixa
aspiració una cosa anacrònica i utòpica, avui que lo durable sembla la
guerra; mes l’estranyesa i la ridiculesa són l’estat primitiu de uniforme
nebulosa de les coses de la vida. En ella s’entreveu un món de l’avenir i
s’hi senyala per al dret dels pobles el de no ser anexionats sense un
plebiscit, i després dels principis ja seculars de la llibertat civil i de la
llibertat relligiosa, el dret, que ignora el senyor Royo Villanova, el lliure ús
del propi llenguatge.
«Aquest somni el proclamen societats polítiques importants de tot el
món («Institut du droit international», «Unión interparlamentaire. Bureau
socialiste international», «Bureau international de la Paix», «Conseil
international des Femmes», «World’s Alliance of Churches for prompting
-318BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

international Friendship», «Verband für internationale Verständigung»,
«International Law [256] Association». Doncs bé; mentre això passa, els
diaris lliberals d’Espanya m’increpen a mi per l’ús de la llengua propia, i
un senador, catedràtic de dret administratiu, increpa i conjura al ministre
de la Governació per a que reprimeixi la llibertat de la llengua.
«Els polítics espanyols trigaràn a preocupar-se d’aqueix problema,
per llur apartament de les coses de l’esperit i perquè viuràn anys en
aquell pla en que la llibertat política era la imposició de determinada
llureia i la llibertat de pensament el pensar una determinada doctrina.
«Jo no pretenc, amb això, més que demostrar els anys de retràs en
que viuen els nostres admirables progressius, confiats en la ideología que
suministra la publicació més pobre i més raquítica del món, que ès la
bibliografía castellana.
«I aquest ès altre aspecte que jo recomano al senyor Royo Villanova.
Cal agafar qualsevol de les publicacions bibliogràfiques d’Europa i
comparar-les amb les que es publiquen pels editors d’Espanya. Per altra
part no ès difícil demostrar l’atràs de la ideología de les Academies, de la
Universitat, dels estudiosos, del Parlament i dels partits. Les idees triguen
vint, trenta anys a ser traduïdes, i l’home que traspassa la frontera i
aprèn un llenguatge i torna, ès un super-home durant un quart de segle.
«Aqueixa ès la causa del confinament intellectual en que viu
Espanya i especialment son món polític.
«El nostre català, reduit de fronteres, ens esperona al coneixement
del món. Els catalans, per altra part, estem situats amb nostre llenguatge
a la frontera del francès i l’italià. La major part de la nostra gent sab una
d’aquestes llengues a més del català i del castellà, això no ho poden dir
molts dels acadèmics i catedràtics i embaixadors i ministres d’Estat, ni tan
sols la majoría dels nostres caps de partit (En Lerroux no fa molt gastava
intèrpret a París i don Melquiades Álvarez, catedràtic de la Universidat
Central, hi passava, diuen, i no s’enterava més que de lo que li traduíen).
El català ens suministra la fàcil adaptació al migdía de França, on la gent
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parla o com nosaltres o semblant a nosaltres; ella fa dels catalans fàcils
viatjadors i homes aviat cosmopolitas.
«I això ens basta per la nostra expansió comercial.
«I tampoc la llengua ens aïlla en la producció científica. L’obra del
nostre Institut d’Estudis Catalans ha circulat fàcilment i ha pogut ser
llegida per tots els pobles de llengua llatina i pels savis no llatins per
l’intermedi de la gran llengua [257] mare. Jo he quedat admirat al veure
llegir els rètols catalans del Museu de Barcelona al major general Schram,
l’estudiós de l’artillería antiga, enviat per l’Emperador d’Alemanya a
estudiar la catapulta romana trobada a Empúries.
«Les

nostres

publicacions

han

trobat

bibliògrafs

afectuosos

i

raporteurs amables, no sols a l’Institut de França i en les publicacions
franceses i italianes, sinó en revistes angleses i alemanyes. Sovint trobem
tancades les portes a Madrid; mes, en canvi, trobem obertes les
fronteres.
«La imposició d’altra llengua que no parlem en l’escola ès, en canvi,
causa de nostre endarreriment. No conec ni un home interessant format
en els medis que creuen han d’educar en castellà els llurs fills... ni un
home que parlés mitjanament castellà. En les escoles ès, en canvi, causa
d’analfabetisme i de ineducació. Entre el mestre i el deixeble, hi ha una
muralla que impideix la cordial comunicació; ès la muralla de la continua
ficció de disfressar l’idioma. Jo recordo els anys de collegi: el mestre en
castellà era per nosaltres una cosa estranya fòra del círcol de l’amistat,
ben diferent, ben contrari al pare i a la mare. Ara que comencem de
conèixer els mètodes moderns comprenem com vexa els infants el
condemnar-los a una ensenyança de gent vençuda. Ara que comencem de
conèixer els sistemes d’opressió que s’usen en aqueixos tristos pobles de
la Europa central i dels Balcans, aprenem també que els catalans a
Espanya no gosem de la igualtat dels drets polítics.
«I en l’immens sacrifici del canvi de llenguatge, ¿què hi aniríem a
guanyar?
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«Després ès un problema de sentiment. La nostra llengua ès la
millor, perquè ès la nostra. Ho va dir un poeta patriota, dient una gran
veritat política.
«El polític castellà, en general home de pocs matisos, no comprèn
com, al mostrar molestia perque no se li parla com ell parla, ens invita
amb igual dret a molestar-nos per idèntica raó i que, sense abans posarnos a la categoría de raça inferior, no hem de fer per ell lo que ell no fa
per nosaltres. Ha passat o va passant ràpidament el temps que el català
s’amagava per a no ofendre el foraster, com els negres no redimits de llur
vil condició, abandonen a Amèrica el lloc del teatre o el tramvía per no
ofendre els blancs. S’ha acabat o va acavant-se entre nosaltres la cortesía
negra. La base d’una amistosa convivencia ha d’esser una mutua
tolerancia, que està ja establerta en les nostres corporacions públiques, a
la qual s’adapten aviat les autoritats novelles després d’una petita
relliscada, a la qual [258] s’ha adaptat el senyor Royo Villanova quan ha
assistit a un Congrés a Barcelona.
«No podríem desitjar nosaltres més que un polític inhàbil promogués
aquesta qüestió; al nostre poble el mou, més que un pa, una bandera, i
ès ben segur que no governaría en pau el que s’atrevís a aquesta qüestió
de la llengua catalana.»
JOSEP PUIG I CADAFALCH

______________

El Bisbe novell de Girona i la predicació en Català (258)
Ja sabeu que ès el Dr. Mas, nadiu de Mataró, conegudíssim a
Barcelona pels moltíssims de sermons que hi predicava abans d’esser
Bisbe. Consagrat per mà de l’Exm. Sr. Nunci Apostòlic a Mataró els
primers dies de juliol d’anguany, després d’assistir an el Congrés Llitúrgic
de Montserrat, feu poc després la seua solemne entrada a la Diòcesi, i el
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dia de Sant Jaume oficià de Pontifical a la Seu de Girona, i hi predicà en
Català un sermó, còme seu, eloqüentíssim, allà on ja feia molts d’anys
que no hi havía predicat cap Bisbe, s’entèn, en Català.
I va agradar una cosa fora mida tal sermó a Girona, i agradà sobre
tot perque fonc en Català.
El bon sentit se va imposant per tot arreu, gracies a Deu!
Beníssim!!!
______________

Les Normes Ortogràfiques de l’Institut
an el Rosselló (258-259)
Després de les... cèlebres campanyes d’En Juli Delpont contra les
Normes Ortogràfiques, que arribà a l’extrem ridícul de dir que ja no hi
havía en tot Catalunya qui defensàs les bones de Normes més que aquell
«mal hòme» de Mn. Alcover, ens sorprengué una cosa de no dir La Veu de
Catalunya dia 26 de juliol, enflocant-mos la següent noticia:
«El Consell d’Administració de Société d’Études Catalanes ha pres
l’acord següent:
«Considerant que la tolerancia ortogràfica fins ara tinguda amb els
individus de la Societat que escriuen a La Revue Catalane no tenía ni
podía tenir més que un caràcter provisional;
«Considerant que els grans diaris barcelonins La Veu de Catalunya i
El Poble Català i també les revistes catalanes de [259] l’altra vessant
pirinenca» (fora algunes) «han adoptat ja fa molt de temps les Normes de
l’Institut d’Estudis Catalans;
«Considerant que, si aquestes Normes han provocat crítiques, les
quals poden èsser tingudes en compte més tard, en camvi cap altra
autoritat qualificada ha proposat altres regles fixes destinades a sustituïrles amb l’assentiment de les revistes i diaris abans esmentats;
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«Considerant que, encara que per imperfectes que sien aquestes
Normes, criticades per molts, pero refusades tan sols per una infima
minoría, elles posen terme a l’estat d’anarquía ortogràfica en que se
trobava la nostra llengua;
«Decideix adoptar a La Revue Catalane des d’avui i sensa cap
restricció les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans, expressant, no
obstant,

el

desig

de

que

es

facin

a

aquestes

Normes

certes

modificacions».
«N. B. —Als membres de la Sociéte d’Études Catalanes se’ls prega
que a l’escriure els seus articles en català se serveixin consultar el treball
publicat per Mr. Lacvivier a la Revue Catalane núm. 74 sobre l’ortografía
nova».
“I com a Barcelona alguns elements de Perpinyà no han volgut
subjectar-se a l’acord de la Sociéte d’Études Catalanes, han decidit crear
una revista catalana nova Montanyas Regaladas”.
A tot això sols hi escau un comentari: enviar an el Concell
d’Administració de la Societat d’Estudis Catalans de Perpinyà la nostra
més coral enhorabona per la prova que ha donada de seny d’illustració
en lo que ha resolt envers de l’ortografía catalana.
______________

Esplugada dialectal (259-264)
I
Més sobre el mot xampar i sos similars empomar i escupsar

Ens escrigué la primería d’agost, el nostre benvolgut amic i
collaborador Mn. Joan Clapés i Corbera de Sant Andreu de Palomar
(Barcelona) que allà s’usa an el mateix sentit que an el Pallars el verb
xampar, si bé li claven l’afig en- davant, dient enxampar. Mn. Clapés ens
posa aqueis exemples: —T’he ENXAMPAT la pilota (l’he copsada, agafada
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a l’aire). —T’he ENXAMPAT una mentida (t’he atrapada una mentida, t’he
agafat en mentida). [260]
D’altre vent Mn. Tomàs Bellpuig dia 31 de juliol ens escriu que a
Tortosa diuen ansampa(r) en lloc de enxampar, en el mateix sentit que an
el Pallars diuen txampar. I l’altre amic nostre collaborador tortosí, En
Josep M. Queralt, en carta de 7 d’agost ens certifica lo mateix que Mn.
Bellpuig, i ens posa aqueis exemples: 1r Si agafen una papallona posada
dalt una fulla, diràn que l’han ansampada. —2n Un que està cremat d’un
altre, dirà: Si l’ANSAMPO (si l’aplec, si l’agat), li pegaré. —3r Ja
t’ANSAMPARÉ un dia! dirà un a un altre en to d’amenassa.
En Queralt ens parla d’un altre verb que hi ha a Tortosa, ampoma(r),
i diu que significa evitar que una cosa que cau d’amunt, arribi en-terra.
Posa tots aqueis exemples perque se veja millor el senti: 1r Se tira la
gorra a l’aire, i se procura ampomar-la amb el cap, això ès, que caiga just
damunt el cap. —2n A un gos (ca) li tiren a l’aire una cosa de menjar, i li
diuen: ¡Ampóma-la!, això ès, ¡angóspa-la! ¡agáfa-la! —3r Un dedica una
frase irònica a un estol de gent, però de modo i manera que qualcú del
rogle ho prenga per ell; si le hi pren, li diràn: Ja ho ha AMPOMAT! (ho ha
angospat, copsat, agafat). —4t AMPOMA(r) la ballaruga vol dir: mentres
balla la ballaruga en-terra i la fan passar damunt el call de la mà, sensa
aturar-se ella de ballar, se diu AMPOMA(r) la ballaruga.
Aquest ampoma[r] (o empomar) tortosí no l’hem sabut afinar dins
cap diccionari català més que a) dins el Diccionario General ValencianoCastellano de Mn. J. Martí i Gadea, que posa: «Empomar: a. Aparar:
coger con ambas manos, con la capa, la falda, manta etc. lo que se echa
o cae en el aire»; b) i dins el Vocabulario de Ibiza: arte, arqueología,
agricultura, comercio, costumbres, historia, industria, topografía d’En
Pérez Cabrero (Barcelona, 1909), que posa, p. 145: «empumà, coger al
vuelo». De totes maneres considerem que aquest mot ès el mateix
emplomar de Mallorca i de Menorca, del qual els nostres diccionaris
dialectals diuen lo següent: —a) El P. Figuera dins son Diccionari
Mallorquí-Castellà, p. 215: Emplomar: v. a. Posar o saldar [sic] ab plom...
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= Empeltar a l’aire: zampar. = Caure emplomat es sol. —b) N’Amengual
dins son Diccionario Mallorquín-Castellano-Latín just posa: Emplomat: La
techumbre de un edificio. || Caure EMPLOMAT fr. Caer tendido a la larga
sin poderse valer || Caer con todo el peso del cuerpo sin torcerse ni
ladearse». —c) En Ferrer i Parpal dins son Diccionario MenorquínCastellano, T. I, p. 462, posa: «EMPLUMAR, ADE: Emplomado || Cogido al
caer o al vuelo. —EMPLUMAR: cubrir de plomo || Coger al vuelo una cosa
que se echa o cae». —d) El Diccionario [261] Manual o Vocabulario
Completo Menorquín-Castellano por unos Amigos (Palma de Mallorca,
1859), p. 193, posa: «EMPLOMAR: Coger lo que tira otro al efecto antes
que llegue al suelo».
Ni amponar (o empomar) ni emplomar els hem sabuts aglapir dins
tots els altres diccionaris catalans (d’En Carles Ros, d’En Labèrnia-Salvat,
de N’Aladern, d’En Rovira i Virgili, del Dr. Vogel, del P. Ferrer, d’En Saura)
ni dins el Lexique Roman d’En Raynouard ni dins els diccionaris-romànicsetimològics dels grans professors alemanys Dr. Diez, Dr. G. Körting, Dr.
Guill. Meyer-Lübke.
¡O que n’hi ha de centenars i de milenars de paraules catalanes que
no figuren dins cap dels diccionaris catalans, publicats fins avui! Amb
l’idea de replegar totes aqueixes paraules emprenguérem l’any 1901 la
nostra Obra magna, que encara seguim i amb més alè i coratge que mai,
fins que l’arribem a port; i, si no le hi arribam nosaltres, ja le hi arribaràn
els qui ens venen darrera.
Dins el Vallespir i el Rosselló, segons carta que amb data de 7 de
juliol ens escriu el nostre bon amic i company del cor Mn. Esteve
Casaponce, quondam Rector d’Arle, no se coneix el verb tomar en sentit
de copsar, d’agafar una cosa a l’altre, sino que allà diuen escupsar
[skutsà], això ès, el copsar de la Catalunya espanyola amb el prefig: es-,
tan general dins el domini llingüístic.
Mn. Casaponce ens posa aqueix exemples:—Te llansaré una poma, a
veure si l’EScupsaràs [skutsràs].
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II
Sentit especial del mot colla [k] an el Rosselló

Ens ne dona relació el mateix Mn. Casaponce dins la referida carta,
dient: «En un número del seu BOLLETÍ es donaven els sentits de la
paraula colla. Hi vaig trobar a faltar una accepció d’aquesta paraula. En el
Vallespir, dels ferrets qui plantats a dins del cap del mànech d’una ahina
(eina), aixamplen el cap del mànech i li fan aguantar la destral o el
càbech, ne dihuen: colles, v gr. He perdut una COLLA de la destral y ja
no’m pot servir. —Per que no m’escapi la destral, me cal posar-hi tres
colles, més aviat qu’una».
A Mallorca d’això en deim gangaies, si són de ferro, i falques si són
de fust. [262]

III
Més sobre els mots Domingo, Diumenge i Domenge

El nostre benvolgut i aixerit Corresponsal de Solsona, Mn. Josep
Vendrell, ens escriu amb data de 18 d’agost dient que creu com nosaltres
que el mot Domenge surt directament del Dominicus i s’extranya que
negú el vulgar fer venir de Domingo, i ens fa una serie d’observacions
damunt això, dignes de tenir-se en compte. Ventassí un resum: —1a
Diumenge ha de venir de dies dominicus, ho indica la primera síllaba: dien la que comencen els noms de tots els dies de la setmana en català:
DIlluns (dies Lunae), DImarts (dies Martis), DImecres (dies Mercurii),
DIjous (dies Jovis), DIvendres (dies Veneris), DISsapte (dies sabbati); i,
per lo mateix, Diumenge (dies dominicus). —2a Tres hores lluny de
Solsona i una hora lluny del monestir del Miracle hi ha una antiga capella
anomenada de Sant Diumenge, això ès, St. Domingo de Guzmán (I
nosaltres afegim que a Barcelona hi ha el llinatge [nom de casa] Sant-
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Diumenge). Creu Mn. Vendrell que primitivament el poble diría St.
Domenge i que després confondría aquest nom amb el del dia-del-Senyor
(diumenge). No hi ha que oblidar que a València no solen dir Diumenge,
sino Dumenge (dies dominicus). —3a El diccionari català-castellà dels Drs.
Esteve, Belvitges i Juglà —Barcelona, 1803— posa els mots domenge i
domenjadura còme significadors de domini o senyoriu, fent notar que són
paraules antiquades. Domenjadura surt de dominicatura, mot usadíssim
dins els documents llatins de l’edat mitja, i que significa el dret o cànon
que el vassall pagava an el senyor feudal, i per extensió volía dir també
domini, senyoratge. —4a Domenge ha de venir per força de Dominicu i no
de dominium, que donà domeny en Català; devers el Vendrell, hi ha una
vileta, que ha nom Sant Jaume dels DOMENYS. —5a No deixa d’extranyar
la tesi de Mn. Riera de Girona que pretén que Domènec surt de DominusEnecus. Creim que el Domènec no ès cap traducció de Dominus-Enecus,
sino que aquest ho ès d’aquell i que feu la traducció qualque notari migeval poc escrupulós, d’aquells que de Castellfullit feien Castrumfollitum.
Els escribes mig-evals en feien moltes de traduccions de noms vulgars en
llur llatinorum-llatinarum, vertaderament fuselladores.

IV
Més claricies dialectals de Menorca

El Dr. Camps de Migjorn Gran en carta de 28 de juliol ens n’envía un
grapat, que creim del cas retreure. Velestassí: [263]
1a —Betza i sos derivats. A Menorca s’usa betza [btz] (=butza)
panxa, ventre i sos derivats betzol, [bdz l], bitzol, butzol, betziga
[bdzíg] (intensius de betza i butza). El derrer ès un nom que solen
posar a un bou de feina no gaire gros, panxudet. —Betzerria, bitzerria:
tema, tiranya (avorriment, rabia, prevenció, ressentiment). —Betzigu
(certa classe de granot).
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El Doctor Camps sospita si betza i butza sortirà del mot aràbic-africà
betçúla que vol dir mama, braguer, i que aquest mot aràbic se formaría
del diminutiu de pectusculus (pectus), pectuculus, per la consemblança
que una mama o braguer, ple de llet, té amb la panxa enredonida o
sadolla.
2. —FAM-CALINA: a Menorca (com a Mallorca) no diuen els
analfabets fam-canina, sino fam-calina. Es un de tants de casos de la
conversió de la n en l, com també la l torna n.
3.

—XIURÓ

[iwró],

XIULAR,

XIPELL,

XIPRÉS,

XIVADERA,

XIUTADELLA. Diu el Sr. Camps que a Alaior pronuncíen així aqueis mots,
això ès, el so linguo-alveolar-fricatiu-sord (la s sorda) el fan ben sovint
prepalatal-fricatiu-sord (la x catalana), fenomen que no sols se dona a
Menorca, sino a moltes d’altres regions de la nostra Llengua. —Recorda el
Dr. Camps que els musaràbigs feien la mateixa tramudança de sons, i així
escrivíen prexbyter per presbyter, Xalvator per Salvator, epixcopux per
episcopus, Vinxenxiux per Vincencius.
4. —METATESIS freqüents a Menorca; TAFALLERIA [tf rí] per
fatallaría; ANIMURAT [nimurát] per inamorat; CARAPUTXA [krpút]
caparutxa; GARNERA [grnéra] per granera.
5. —DOMÉS: Insisteix el Dr. Camps en que aquest mot ès raríssim a
Menorca; i que, en sentir-lo pronunciar a qualcú, ja diuen: Això ès un
extern. Davant tal afirmació del Dr. Camps acalam el cap i li donam fe.
6. —TEMA, TEMÓS. Dins el BOLLETÍ darrer, p. 241, diguérem que a
Menorca tema volía dir por, temor, i temós = poruc, que té por. —Doncs
ens escriu el Dr. Camps que no hi ha un tal; i que si ell dins la seua carta
digué això, la bollà completament, puis tema a Menorca vol dir manía,
idea-fixa, caparrudesa, obstinació en una cosa, betzerria, i temós, temosa
ès l’home i la dona que tenen tema. —¿Com idò nosaltres dins el darrer
BOLLETÍ atribuïem un altre sentit a tema i temós de Menorca?
Senzillament perque el Sr. Camps dins la seua carta de 11 de maig ens
diu: «—Temós, el que té molta tema; i sa tema nostra vol dir lo mateix
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que sa vostra i sa dels grecs». Com el Dr. Camps no ens transcrigué
fonèticament tals mots [tém, témós], ens creguérem que se tractava de
la tema [tm] mallorquina, sinònim [264] de por, temor; i d’assí
deduíem que temós voldría dir temerós, poruc. Vetotaquí.
7. —MESTOST, TANTOST. Aqueis adverbis se pluralisen a Menorca:
v. gr. Ell MESTOSTES éts vengut massa fosc. —TANTOSTES hi som
arribat.
8. —QUIS, QUISSA. Són coneguts a Menorca, pero emprats clares
vegades.
9. —CANESSIA [knsí]: nom de lloc des Migjorn Gran. No deu venir
de ca, sino de canya (< cauna): ès una planada baixa, a on hi havía un
gran estany, i hi ha encara molts de canyissos, una mena de canyetes
primes, que a Maó diuen canyet (No ho ha que comfondre’l amb el
canyot, que ès una altra graminea). El Canyís deu correspondre al
Phragmites communis. —Abans se deia la Canessia de Deià (Deià vol dir
vilaç).
10. —CANUM (Es): lloc des Favarig de Maó. ¿No deu esser intensiu
de canya ni de ca?
11. —CUCULUIG. Aquest nom de lloc no ès de Menorca, com
diguérem dins el darrer BOLLETÍ, p. 241, sino de Mallorca, com ens fa
avinent el Dr. Camps dins la seua de 28 de juliol. Incorreguérem en una
confusió. Lo bon cavaller cau.
______________

Que ho tenguen present! (264)
Ens referim an els nostres bons amics lo M. I. Mn. Jaume Collell de
Vic i En Josep Saderra d’Olot, que ens han endressats diferents articles de
polèmica (el primer dins el març i devers setembre damunt Gazeta de
Vich i el segón dins el novembre damunt El Deber d’Olot: fins que hagin
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cessat les circumstancies que apuntàrem damunt el BOLLETÍ de marçmaig, plana 236, no contestarem a res que ens objectin, encara que ho
facen amb les bones i amistoses formes que solen usar els esmentats
amics.
______________

Miscelania-filològica-bibliogràfica (264-268)
1. —El Gènesi | versió segons els | textos originals i | amb anotació
de Mn. | Frederic Clascar | Institut de la Llengua Catalana | Barcelona,
MCMXV. —Un volum de 476 planes de 202 x 150 mm.

Agraïm an aqueix Institut l’obsequi d’un exemplar de l’Obra de Mn.
Clascar, que vertaderament honra Catalunya [265] i ès una nova penyora
de que ja existeix la ciencia catalana. Amb obres així se fa Patria. La
versió del llibre Sagrat ès feta amb tota cura i gran puresa i elegancia de
llenguatge i estil, introduïnt-s’hi certes formes de llengua antigues, que se
conserven

encara

a

Mallorca

i

que

no

havíen

d’haver

deixades

desaparèixer els catalans continentals. Lo que trobam més notable encara
de l’obra de Mn. Clascar, són les notes i l’Apèndic Documental, a on
l’autor dona una bella mostra de sos fondos coneixements escripturístics.
Tot vos sia enhorabona, Mn. Clascar! ¡Amb obres així s’acrediten els
homes i s’honra la llengua en que un escriu i la propia Patria! Endavant
per tan bon carrerany!

2. —Clemente Merlo | I Nomi Romanzi della Candelara | (La Festa
della Purificazione di Maria Vergine) | —Perugia | Unione Tipografica
Cooperativa | 1915. —Un opuscle de 28 planes de 245 x 170 mm.
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Grans mercès a l’autor de l’exemplar que ens ha enviat i de la cita
que fa dins la plana 21 de la contestació que li donàrem sobre el nom
vulgar que té a Mallorca la festa de la Purificació de María. Tot aqueix
estudi ès consagrat a escorcollar i endardellar els diferents noms que el
poble de totes les nacions neollatines dona an aqueixa festa de la Mare de
Deu. Resulta una feina curiosíssima i interesantíssima per la ciencia del
llenguatge i per tots els devots de la Reina de cels i terra. (¡beneïda i
alabada sía per sempre. Amèn!) El Dr. Merlo ès un dels millors amics que
tenim a Itàlia, Professor de l’Universidat de Pisa i filòleg de retxa.

3. —Excursió Pirenenca | La cacera dels Isarts | —Barcelona,
1915. —Un volum de 98 planes de 184 x 120 mm.

L’autor d’aqueixa obreta ès l’ardit excursionista En Josep Botei, de
Barcelona, que resulta trempat ferm per descriure eixides de cassa i
d’excursionisme devers els Pirineus. Ho espinzella tot clar i llampant i amb
pocs castellanismes; li resulta un català ben acceptable i que ja ens
convendría a caramull que tots els qui publiquen llibres catalans, fossen
tan purs de llenguatge i de frase com En Josep Botei. Grans mercès, Sr.
Botei, de l’exemplar que ens heu enviat! i l’enhorabona per tan gentil
contarella!

4. —Marquès de Camps | Toia Virolada | —Barcelona | Biblioteca
Popular de L’Avenç | 1915. —Un volum de 258 planes de 156 x 106 mm.

Aquest volum de tal Biblioteca ja ès el 141-2; val per dos. Agraïm de
cor que el nos hagen enviat, i ens alegra fora mida [266] veure que el
nostre amic del cor, l’Exm. Sr. Marqués de Camps, eminent pels seus alts
serveis a la Patria còme polític i còme agricultor, ens resulta tot un
escriptor en català, de frase gentil, de pujada sabor ampurdanesa, tan
agradosa sempre, pur de llenguatge com pocs n’hi haja i vibrant casi
sempre de sanitós delit. I ens resulta que aquesta aromàtica Toia Virolada
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no ès el primer fruit de l’alt enginy del Marquès de Camps, puis veim que
anys enrera publicà un altre llibret baix del títol Del meu carreró.
Beníssim, Sr. Marquès! i endavant per tan bon camí! Grans mercès i
l’enhorabona!

5. —Mossèn Antón Vila i Sala, Pvre. | Homilíes Breus | dels |
Evangelis Dominicals | amb un pròlec del Illustre Canonge | de la Seo
de Vich Dr. Mariàn Serra | i Esturí, i la corresponent Llicencia |
Eclesiàstica | —Manresa, 1915. —Un volum de X-166 planes de 211 x 133
mm.

Bé ha fet Mn. Vila d’aplegar dins un tom aqueis sermonets o homilíes
sobre l’Evangeli de tots els diumenges de l’any. Son quatre paraules ben
dites, espinzellant gentilment les veritats evangèliques en català ben
llampant. No ens cansarem mai de dir-ho: cal publicar molts de llibres en
català per alimentar la piedat i devoció del poble, fins que tenguem tot
una literatura ascètica catalana. Grans mercès a Mn. Vila de l’exemplar
que ens han enviat i l’enhorabona més coral per aqueixa bona obra que
ha feta a la piedat catalana.

6. —Folklore Argentino | II El Retajo | por | Robert LehmannNitsche | Del Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba |
Tomo XX, páginas 151-234 | —Buenos Aires | Imprenta de Coni
Hermanos | 684, Perú, 684 | 1914.

Es un estudi curiós de tots els sentits que té dins l’Amèrica del Sur,
un temps espanyola, aquest mot retajo, escorcollant a pedres menudes la
cosa, de pujada sabor popular. Agraïm coralment a l’autor l’obsequi que
ens ha fet d’un exemplar i li enviam l’enhorabona per aqueixa producció
de son alt enginy.
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7. —Lo setmanari Patria de Valls posa dia 17 d’abril un article molt
entenimentat baix del títol De les Normes Ortogràfiques de l’Institut
d’Estudis Catalans, cridant l’atenció damunt lo mancats de fonament i de
raó que van generalment els qui combaten les Normes, deixant-se dur
molts d’ells de petites passions inconfessables i altres de l’ignorancia més
feresta en ram d’ortografía.

8. —III Concurs Nacional d’Historia de Catalunya.

El celebrà a Lleida la primería de maig la meritíssima Associació
[267] Protectora de l’Ensenyança Catalana per nois de deu a desset anys i
per noies de deu a vint anys. N’hi acudiren un bell esbart, que se’n
desferen bé ferm. Com se suposa, tot era en català. ¡Ben haja l’Associació
Protectora, que tant i tant se desturmella per fomentar i protegir a tot
arreu l’ensenyança catalana! ¡Es bo de veure que té totes les nostres
simpatíes! Endavant, bona gent, per Deu i per la Patria!

9. —Predicació en Català.

En R. Bonet dia 27 de maig endreçà dalt Renaixement de Barcelona
una queixa ben afuada contra els preveres que sermonaren en castellà
dins les esglesies barcelonines en les funcions de Setmana Santa, i apellà
a l’autoridat del Bisbe de la Ciutat Comtal per que se dignàs posar retgit a
tal abús.

10. —Sermons en Català a Saragossa.

La segona quinzena de maig fou la pelegrinació catalana an el Pilar
de Saragossa, a on anaren milenars de pelegrins i tot un estol de Bisbes
catalans, i los presidía lo Rdm. Dr. López Pelaez, Arquebisbe de
Tarragona, que predicà en català an els pelegrins dins el Pilar, i els altres
Bisbes feren lo mateix per consell de l’Arquebisbe, que, com sabeu, es
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nadiu de León. Alguns diaris filisteus de Saragossa se’n escandalisaren i
mogueren un alguer. Així mateix feren llarc aquells Bisbes! ¿A on s’ès vist
mai anar a predicar en Català a gent catalana? ¡Senyors diariers de
Saragossa! ¡un poc de sentit comú ès bo!

11. —L’Ortografía i la Llibertat ès el títol d’un article anònim que sortí
damunt Renaixement de Barcelona dia 1 d’abril, fent notar lo curiós del
fet que tothom demanava una Ortografía per porer escriure en Català, i
que, quant L’Institut d’Estudis Catalans en feu una per ell i la publicà la
primería de l’any 1913, tot d’una semblà que tothom l’acceptava, pero
després un esbart d’escriptors s’alçà en contra, sensa oposar un sistema
an el sistema de l’Institut, sino tenint casi cada un d’aquells oposicionistes
el seu sistema especial, proclamant còme principi salvador que tothom
escriga així com li don la gana. L’article sostén que tal variedat de
sistemes ortogràfics ès un mal per les Lletres Catalanes, perque retreu
molta de gent d’escriure en català.

12.

—FF.

Communications

N:O

18

|

Die

|

Finischen

und

Nordischen | Varianten | des | Zweiten Merseburgerspruches | Eine
vergleichende Studie | von | Reidar Th. Christiansen | —Hamina 1915, |
Suomalasien Tiedeakatemian Kustantama.

Es un estudi curiosíssim que ens envíen de Finlàndia sobre la segona
de les dues fòrmules màgiques (paraules sacramentals [268] que se
deien per obrar efectes màgics) que el Dr. Jordi Waitz trobà l’any 1841 a
la biblioteca de la Seu de Merseburg i En J. Grimm publicà l’any 1842.
Doncs dins aqueix estudi s’endardellen totes les variants d’aquella
fòrmula, alemanyes, ingleses, daneses, noruegues, sueques, finlandeses.
Ja vos assegur que s’ès desturmellat a luf En Reidar Th. Christiansen per
compondre tal obra, que forma un volum de 218 planes de 234 x 156
mm.
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13.

—FF.

Communications

N:o

19

|

Motivverzeichnis

|

Westfinnischer Zaubersprüche | nebst | Aufzählung | der bis 1908
gesammelten Varianten | ausgearbeitet von | F. A. Hästesko | —Hamina
1914 | Suomalaisen Tiedeakatemian Kustantama. —Un opuscle de 66
planes de 233 x 150 mm.

Ens vé igualment de Finlàndia aquest estudi d’En Hästesko sobre les
fòrmules màgiques finlandeses ponentines, a on se retreuen totes les
variants que han arribades a trobar fins l’any 1908. Hi ha una feinada
colossal i de gran interés per conèixer la llengua i l’ànima popular
d’aquelles nacions.

14.

—FF.

Communications

N:o

21

|

Schwänke

|

über

|

Schwerhörige Menschen | Eine vergleichende Untersuchung | von |
Antti Aarne | Vierter Bericht | über die Tätigkeit | des Folkloristischen
Forscherbundes “FF” | Hamina 1915, | Suomalaisen Tiadeakatemian
Kustantama —Un volum de 90 planes de 233 x 150 mm.

També ens arriba de Finlàndia aquest altre estudi, interessant ferm,
sobre les potxes i graciocidats a que donen lloc els homes durs d’orella,
que volen entendre tot lo que los diuen i entenen una cosa per altra, fent
les més célebres confusions. ¡El diantre són aqueis alemanys per
estudiar-ho tot fil per randa! ¡Ell no deixen res per vert!

15. —Relazione sull’ andamento dell’ Opera del Vocabulario
nell’ anno 1912.

Es una nota de sis planes que el Professor Carles Salvioni, director de
l’Obra del Vocabulari de la Suïssa Italiana envía an el Director del
Departament d’Educació Pública que caplleva a Bellinzona, donant-li
claricies de tot lo fet per aquella Obra durant l’any 1912, això ès, la
replega de mots del llenguatge vivent i dels monuments escrits i
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elaboració i obratge del cabal replegat, a on se veu la gran feinada de
l’egregi Prof. Salvioni i tots els seus subalterns en tal Obra.
______________

_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografia de Amengual y Muntaner—1915
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PERTRET
PER UNA

BIBLIOGRAFÍA FILOLOGICA
DE LA

LLENGUA CATALANA

DEL TEMPS MÉS ANTIC FINS A 31 DE DESEMBRE DE 1914
OBRA DE MN. ANTONI M.ª ALCOVER

APENDIC
AN EL
TOM VIII DEL BOLLETÍ DEL DICCIONARI
DE LA LLENGUA CATALANA

CIUTAT DE MALLORCA
ESTAMPA DE N’AMENGUAL I MUNTANER
1915
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[III]

PRÓLEG

¿Voleu sebre
coneixements

bé

humans?

una

ciencia, un

Doncs

heu

de

art, un ram qualsevol de
començar

per

conèixer

la

bibliografía d’aquella cosa, això ès, el conjunt d’obres que hi haja escrites
per endardellar i aclarir aquella cosa, a on els autors respectius han hagut
de cremar oli per llarc i posar a contribució tot llur suc de cervell. L’home
no ès cap gírgola que nesca i puga viure tot solet dins el camp; cada
home no ès més que una baula d’una llarguíssima cadena, la primera
Adam, la darrera el darrer home que hi haurà dalt la terra. Les baules se
tenen una amb altra així com se van congriant, i quiscuna se fa forta an
les que li precedeixen. Per això, per esser forts en qualsevol ciencia, art o
ram de coneixements humans, hem d’estar entrebaulats amb els qui ens
precediren, hem de sebre tot allò que hi feren aquells. D’assí vé la
indispensabilidat de la bibliografia de tota cosa que volguem aglapir i
arribar a sebre; d’assí vé l’urgencia de tenir la bibliografía llingüística
catalana, la llista de tots els autors i de totes les obres, tractats i articles
que hi haja referents a la constitució, estructura, llenyam, demble,
maneig i proceïr de la nostra estimadíssima Llengua Catalana. Lo que
també ja hauría d’esser fet i re-de-fet ès la bibliografía general de tal
llengua, la llista, l’inventari, no ja de tots els tractats de la seua
constitució i estructura, sino de tots els seus monuments escrits, antics i
moderns, originals i traduccions d’obres d’altres llengues en català i
d’obres catalanes en les altres llengues.
Pero això sería una obra massa grossa per un tot sol; i he cregut que
per ara ja’m bastaría per caldera prendre a compte meu de provar de fer
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just una part d’aquesta tasca, la llingüística, deixant la literaria per altres
braons més granats, per altres espalles més cepades. [IV]
Ara vos vull dir el demble que he seguit per engirgolar aqueix Pertret
per una Bibliografía Filològica de la Llengua Catalana.
Hi he posat qualque cosa més que tractats just de llingüística
catalana, perque així no treuría a rollo ni espinzellaría tot lo que s’ès
escrit que serveix admirablement per illustrar i endardellar la constitució i
encarnadura de la nostra Llengua. Hi ha tants i tants de tractats de
llingüística romànica que casi no’n fan menció del català, sino que tracten
en general de les llengues romàniques, pero que casi totes les coses que
diuen, resulten altres tants de capítols de llingüística catalana. Doncs bé
¿no sería una sema massa grossa l’omisió d’aqueixes obres, al menys de
les caporals, dins la nostra Bibliografía llingüística? Per mi ès evident que
sí.
Notareu que també hi he enflocats un enfilall de tractats de l’antiga
llengua d’oc, del vell-provençal i fins qualque cosa del provençal modern i
dels altres dialectes occitans del mig-dia de França. ¿Voleu sebre per que
ho he fet? ¿Per que jo crega que el provençal modern i els altres dialectes
occitans (el montpellerenc, el llemosí, el tolosà, el narbonès, el gascó) son
llengua catalana? M’explicaré: per mi tots aqueis dialectes moderns, i el
provençal el de davant, consider que fa sigles que deixaren d’esser amb
el català variedats d’una mateixa llengua, la llengua d’oc, des que s’esveí
de tot la literatura trovadoresca, devers el sigle XV, i que avui ja
constitueixen unes altres llengues diferents de la catalana, pero que
encara guarden maixanta punts de coincidencia; i per lo mateix, per
l’escorcoll i endardellament de la nostra llengua, serveixen una cosa de no
dir els estudis caporals que hi haja, fets modernament sobre la gramàtica
i el lèxic de tots aquells dialectes occitans moderns. Per això n’hi he inclós
qualcún d’aqueis tractats dins la present Bibliografía. Ara en quant an els
tractats de l’antiga llengua d’oc, del vell provençal i de tots els altres vells
dialectes occitans, aqueis sí que els hi he enflocats, tots quants n’he
aglapits, dins aqueixa Bibliografía perque he considerat que hi queien de
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ple, que no hi poríen mancar en via nenguna, senzillament perque el
català no ès més que una variedat de l’antiga llengua d’oc i que amb
l’antic provençal i amb l’antic llemosí i amb l’antic montpellerenc i amb
l’antic tolosà constituía aquella llengua, essent quiscún d’aquells antics
parlars res pus que variedats d’aquella mateixa llengua, i per lo mateix
els tractats llingüístics de tots aquells antics parlars pertanyen de ple a la
nostra bibliografía llingüística. [V]
El gran Milà i Fontanals ja l’any 1855 digué dalt Gaceta Barcelonesa
(Obras Compl. T. IV, pàg. 116), estudiant La Formación de las lenguas
romances, aqueixes expressives paraules: «Esta lengua clásica provenzal
excitó debidamente el entusiasmo en aquellos tiempos en que sonaba
doquiera, y aun hoy ofrece singulares halagos a los que han llegado a
superar los débiles obstáculos que dificultan su inteligencia, aun cuando
en ella no reconozcan, como reconocemos nosotros (els catalans) los más
antiguos acentos del HABLA MATERNA». I dins l’altra obra seua immortal,
Los Trovadores en España (P. II, c. I), arribà a dir tot això altre: «En una
parte de la península no podía considerarse como exótica la poesía de los
pueblos galo-meridionales. Tal era Cataluña, donde se HABLA UNA
VARIEDAD DE LA LENGUA DE OC. Esta lengua tuvo diferentes dialectos, y
como los países que la hablaban no llegaron a constituir un solo estado, y
como ninguna de sus modificaciones fué tenida por modelo de todo
género de escritos, no es posible señalar en ella un tipo único, ni se halla
una denominación universalmente aceptada que la designe. Cabe reducir
sin embargo sus numerosas variedades a dos tipos principales: el galomeridional, que según el uso común, aunque poco fundado, suele
llamarse y llamamos provenzal, fijado y depurado en el habla de los
trovadores, y el catalán comunicado desde nuestra provincia a otros
puntos de dentro y fuera de España (Islas Baleares, Valencia i algunos
pueblos de la isla de Cerdeña)». «El catalán de nuestros días es mucho
más aproximado al provenzal clásico que los dialectos o patueses de
allende los Pirineos». «Desde entonces (casament d’En Ramon Berenguer
III amb Na Dolça de Provença) no sólo la Provenza sino los países de
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Gascuña

y

los

intermedios

se

reconocieron

unidos

por

UNA

NACIONALIDAD DE LENGUA CON EL CONDADO DE BARCELONA». I dins
la Part IV, c. I diu tot això altre: «Las estrechas relaciones entre este país
(Catalunya) y el mediodía de Francia produjeron la unidad general de la
lengua, pero esta unidad que no se oponía en los países transpirenaicos a
ciertas modificaciones secundarias, no obstó tampoco para que en
Cataluña se formase una variedad muy marcada, que por la vida propia
que alcanzó más tarde, ha podido considerarse como una nueva lengua».
Després de tot això umpl En Milà deu planes especificant i espinzellant les
diferencies dialectals, que no destruíen ni pertocaven en res l’unidat de
llengua, que distingíen el català de les altres branques de la llengua d’oc.
Lo mateix proclamà el fundador de la filología romanista En [VI] Diez dins
la seua famosa Grammatik der romanischen Sprachen (T. I, Introducció),
dient expressament: «Fora de França el provençal s’estén per l’Espanya
oriental, particularment dins Catalunya, la provincia de Valencia i les illes
Balears». El canonge gironí Mn. Antoni Bastero, la primería del sigle
XVIII, ja escrigué dins la seua famosa Crusca Provenzale: «La llengua
provençal ES JUST LA MATEIXA QUE LA MEUA MATERNA CATALANA».
L’altre gran crític francès, Mr. Villemain dins son Cours de Littérature
française: Tableau de la littérature au Moyen Age en Françe, en Italie, en
Espagne et en Anglaterre, diu tot llampant: «La llengua que ell parlava
(En Bertran de Born, gran trovador llemosí del sigle XIII) que duia el nom
de llengua llemosina, de provençal, de CATALANA, se trobava llavò a son
grau més alt de perfecció...» (T. I, lliçó 3a). «Aquesta llengua (durant
l’edat mitja) dins Catalunya no era altra que la llengua provençal» (lliçó
4a). En Meyer-Lübke per la seua banda dins sa Grammatik der
romanischen Sprachen (T. I, introduc.) diu expressament que «el català
ès UN DIALECTE PROVENÇAL». Quant En Diez i En Meyer-Lübke diuen
provençal volen expressar l’antic provençal, la llengua d’oc. Finalment
l’excels Menéndez Pelayo dins la seua prodigiosa Ciencia Española, T. II,
p. 292 diu: «Los barceloneses, lo mismo ahora que en el siglo XV, no
tenían por lengua materna el castellano, sino el catalán, es decir, una
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LENGUA DE OC, hermana del provenzal, hermana de la lengua de
Tolosa». I dins Antología de Poetas Líricos Castellanos (Madrid, 18901900), T. I, p. LXXIX, parlant de la literatura provençal, diu: «Había,
además, toda una región en España en que esta poesía apenas podía
considerarse como extranjera. Cualquiera entenderá que me refiero a las
comarcas orientales, donde se hablaba y se habla una variedad de la
lengua de oc»; i dins el T. IV, p. XLIII, referint-se a Catalunya, València i
Balears, arriba a dir: «aquella parte de España en que se ha hablado una
variedad de la lengua de oc».
Reproduesc totes aquestes cites que vaig enflocar dins Qüestions de
Llengua i Literatura Catalana, c. VI, p. 256-62, perque hi hagué qui,
després d’aqueix publicació meua, públicament negà que el català fos cap
branca de la llengua d’oc: ho negà gratuïtament, sensa presentar cap
prova, sensa desfer-ne cap de les que havía presentades jo, aqueixes
cites de tants d’autors caporals, el més eminent de tots En Milà i
Fontanals.
Ho veis ara per quines cinc centes he posats dins aqueixa Bibliografía
el bell estol de tractats antics i moderns de l’antiga [VII] llengua d’oc en
general i de cada un de sos antics dialectes? Si no hi fossen, resultaría un
buit massa gros, un buit imperdonable.
Altres dues classes d’obres ha cregut també que hi havía d’incloure,
això ès, les obres caporals de zoología, botànica, mineralogía, geología i
metereología, que descriuen i espinzellen els reines animal, vegetal i
mineral, i endardellen i aclareixen els noms catalans dels sers i fenòmens
que

constitueixen

tals

reines,

noms

que

formen

un

contingent

nombrosíssim i importantíssim de la nostra Llengua; i llavò he retreta la
collaboració que m’han prestada per l’Obra del Diccionari i de la
Gramàtica tants i tants de bons amics meus i amadors ferventíssims de la
Llengua Catalana com hi ha a Catalunya espanyola i a Catalunya
francesa, a les Balears i an el reine de València i fins a Alguer de
Sardenya. ¿Qui ho dupta que els qui han collaborat notablement a l’Obra
del Diccionari i de la Gramàtica, aidant-me a omplir els trenta tres
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calaixos de la nostra Calaixera, arribant a fer una suma de prop de
vuitcentes mil cèdules, quiscuna amb el seu mot català corresponent; qui
ho dupta que els qui m’han aidat notablement a replegar tant de pertret
lexicogràfic i gramatical, tenen indiscutiblement dret de figurar dins la
bibliografía llingüística catalana? I ¿quin criteri he seguit per apreciar la
notabilidat de llur collaboració, per incloure llurs noms dins la present
Bibliografía? He considerats collaboradors notables, i que per lo mateix
calía incluïr-los, tots aquells que han omplides de mots catalans mil o més
cèdules i llavò tots aquells que, ancque no n’hagen fetes tantes, han feta
qualque replega de mots especials, com el vocabulari d’un ofici o
professió determinada o els noms dels animals de pel o de ploma, peixos,
insectes, plantes, minerals o meteors d’una comarca catalana qualsevol, o
la flexió o el vocabulari d’aquest o d’aquell altre endret del nostre domini
llingüístic. Tots els collaboradors de l’Obra del Diccionari i de la
Gramàtica que hagen fet res d’això, he considerat que los sobraven títols
per figurar dins la bibliografía llingüística catalana, i per això els hi he
inclosos.
Aquí he de fer constar mon agraïment més corals an els amics que
m’han aidat a engarbullar aqueixa obra, que són mos estimadíssims
confrares el Dr. N’Antoni Rubió i Lluch, catedràtic de l’Universidat de
Barcelona i President de l’Institut Històric-Arqueològic (Institut d’Estudis
Catalans), En Ramon Foulché-Delbosc, Director de la Revue Hispanique
de París i hispanista de retxa, En Jaume Massó i Torrents, Director [VIII]
de la Revista de Bibliografía Catalana, benemèrit en grau superior de la
nostra crítica-històrica-literaria, i el Dr. En Pere Barnils, gloria de sol-ixent
de la nostra fonètica romanista i de la llingüística catalana. Els tres
primers

m’arrambaren

cent

coranta

cinc

notes

bibliogràfiques-

llingüístiques que teníen aplegades entre tots per engirgolar una
Bibliografía per l’estil de la present, i especialment el Dr. Rubió me deixà
ademés una vintena de tractats gramaticals catalans i un enfilall d’altres
notes bibliogràfiques; i En Barnils m’aidà a escorcollar bibliogràficament
una quinzena de toms de Revue des Langues Romanes de Montpeller, una
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trentena de la Romania de París i una vintena de Zeitschrift fur
romanische Philologie que fundà el famós romanista Dr. Gustau Gröber,
catedràtic de Filología Romànica de l’Universidat d’Estrasburg.
La relació de les fonts a on som anat a beure per replegar tot aquest
Pertret per una Bibliografía Filològica de la Llengua Catalana, va darrera
de tot, indicant les abreviatures de que’m servesc per citar aquelles fonts,
a fi de guanyar temps i espai, que cal sempre estalviar tot quant un puga
a fi de tenir-ne oportunament per tot quant s’ès mester. [IX]
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seu Diccionari Popular, pero no n’hi arribá a posar la mitat de la mitat ni
de cents parts una, com se pot convèncer quisvulla fulletjant l’obra.
Tampoc no ès ver que el Thesaurus Catalano-latinus de Mn. Pere Torra,
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—Le son catalan NY. —RLR, T. VII (1875), p. 446-51.
—Cèdules lexicogràfiques. En deixà a forfollons, fetes damunt
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son sucessor en la mateixa, el benemèrit Pere Vidal, les aficà a unes
fulles, sis cèdules dalt cada fulla, i llavò cosí aquestes, resultant-ne vuit o
nou toms bens gruixats; ès un cabal meravellòs que val a pes d’or per
l’Obra del Diccionari. També deixà N’Alart XEIXANTA UN VOLUMS en
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d’aqueis tres sustantius, presentat i premiat a un Certamen que el
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setmanari mallorquí L’Ignorancia organisà l’any 1882, i que s’ès estampat
com apèndic darrera la Gramàtica de la Llengua Catalana de D. Tomàs
Fortesa.
—Mostra de Diccionari Mallorquí: anar, dur i fer. Escorcoll lexicogràfic
dels sentits que aqueis verbs tenen a Mallorca i de les frases i modismes a
on entren: presentat i premiat an el dit Certamen de L’Ignorancia i no
publicat encara. Forma un quadern en 4t de 142 planes.
—A la bona memoria d’En Tomàs Fortesa, Mestre en Gay Saber,
eminent filòlech y benemèrit de la llengua catalana, mort die XXI de Maig
de l’any del Senyor MDCCCXCVIII. —Palma, 1898. —Opuscle de 61
pàgines.
—Trascendencia capital de la pronuncia popular per l’estudi de la
Llengua Catalana. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. I, p. 139-43.
—Alteracions de la paraula NOSALTRES còme prova de l’importancia
de la pronuncia popular. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. I, pàg. 145-9.
—Variedats dialectals que presenta el català. ¿S’han d’esveïr reduïntles a l’uniformidat? —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. I, pàg. 149-158.
—ANTECEDENTS DE LA LLENGUA CATALANA: I. ¿La primera llengua
de Catalunya ès semítica? —§ 1. ¿Qui eren els Ibers? —§ 2. ¿I llur
llengua? La teoría humboldtina. Idiomes primitius dels països veïns dels
Ibers. Conclusions. —§ 3. Més claricies de la llengua dels Ibers. —§ 4.
¿Ha provat Mn. Grandia que la primera llengua de Catalunya fos semítica?
—BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. II, pàg. 33-48, 65-102, 146-76.
—¿Per què serveix la toponimia en filología? Grans serveis que presta
a la morfología catalana. L’article ES i SA dins la toponimia catalana. —
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. II, plana 225-87, 345-78.
—Llista de paraules mallorquines que no son dins el Diccionari de
N’Aladern. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. III, pl. 1-13.
—Excursió filològica de cap a cap dels Pirineus catalans (31 de juliol –
13 de setembre). —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, pl. 257-366.
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—Crítica de la Gramàtica pedagògica de la llengua catalana d’En Juan
Bardina, a on se toquen una partida de punts de llingüística catalana. —
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p. 33 bis-44.
—Dues modificacions ortogràfiques (la i conjunció copulativa i
supressió de la -h final derrere -c-). —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p.
82-3.
—Ans els valencianistes: ortografía que se imposa an els valencians.
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p. 121-6.
—La gramàtica valenciana es la mateixa gramàtica catalana. —
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p. 164-65. [XIII]
—Una mica de Dialectologia catalana a propòsit de l’estudi que fan
del català Mr. Morel-Fatio i Mr. Saroïhandy dins Grundriss de Gröber.
Exposició de la fonètica dialectal catalana dins les diferents regions que
parlen català. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p. 194-303.
—Qüestions de Llengua i Literatura Catalana. — BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. I, p. 209-560.
—Resum d’una polèmica amb D. Josep Nebot i Pérez sobre diferents
punts de fonètica i ortografía del valencià. — BOLLETÍ DEL DICCIONARI,
T. IV, p. 322-4.
—Dos mots sobre el DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA de la
Casa-Salvat: deficiencies de tal Diccionari i llista de paraules catalanas
que comencen en CA- que no hi son. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI,T. IV,
p. 337-97.
—Quina gramàtica cal an els Rossellonesos. Com cal tractar el
Rossellonès. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VI, p. 17-20.
—El Dr. Salvioni i el sufig -ARIU (-er en català). —BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. VI, p. 135-7.
—Més sobre el sufig -ER, -ARIU. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VI,
p. 176-7.
—Dissertació Doctoral del Dr. Martí Niepage. Observacions sobre la
declinació dins els documents del català de Mallorca. —BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. VI, p. 179-85, 229-33.
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—La

Llengua

Catalana

i

Mn.

Casadesús:

Observacions

sobre

l’estructura i demble de la nostra llengua. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T.
VI, pàg. 197-201.
—Defensa

del

mot

català

FEMADA

QUÍMICA.

—BOLLETÍ

DEL

DICCIONARI, VI, p. 245-56; T. VII, p. 11-15.
—Què era el llatí clàssic i el llatí popular i relació d’un i altre amb les
llengues romàniques. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VI, p. 309-67.
—Critica de Grammatica della lingua Catalana del Dr. Todesco. —A
propòsit d’aqueixa gramàtica se toquen una serie de punts de llingüística
catalana. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VI, p. 381-91; T. VII, p. 7-10;
60.
—Sobre la Dissertació Doctoral del Dr. Niepage referent an el català
escrit de Mallorca. —Observacions sobre els pronoms i l’article ES, SA. —
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 1-6.
—Vocabulari del bestiar de llana de Manacor. — BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. VII, pàg. 54-9; 154-62; 169-90.
—Observacions sobre fonètica, morfología i ortografía. —BOLLETÍ
DEL DICCIONARI, T. VII, p. 97-112.
—Un mot en defensa propia. —Cinc articles a on se toquen punts
d’ortografía catalana. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 129-39.
—Transcripció fonètica d’una rondalla mallorquina i observacions
sobre la mateixa, —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 147-51.
—Quatre mots de llengua i ortografia valenciana. —BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. VII, p. 238-45; 249-87. [XIV]
—En defensa del mot VAGA. —BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p.
245-7.
—La nostra derrera eixida a l’extranger en referencia a la filología. —
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 68-81.
—Normes ortogràfiques per escriure en català i Normes especials
pels escriptors balears. —Un opuscle de 22 planes de 225 x 154 mm.
—Vocabulari de les paraules y frases més males d’entendre per un
qui no ès mallorquí, contengudes dins els volums I i II de l’Aplech de
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Rondayes Mallorquines, edició que començà l’any 1906 i només en
sortiren aqueis dos volums, que son la reproducció del volum II de la
primera edició (1897).
—La Llengua Catalana té sintaxis propia. —Comunicació feta an el
Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906). —CLlC,
p. 350-99.
—Concordansa del participi ab el terme d’acció. —Tema VI que Mn.
Alcover defensà davant el Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (1906) amb la intervenció restrictiva d’En Pompeu Fabra. —
CLlC, p. 124-9.
—Dietari de l’eixida d’anguany a França i altres nacions per lo que’s
refereix a la filología romanista. — BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p.
309-57.
—De la reduplicació del sons aspres (observacions sobre un article
d’En J. Ruyra). — BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 358-9.
—Sobre el verb GOSAR en sentit d’ATREVIR-SE. — BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. VII, p. 415-26.
—Observacions sobre els mots ESQUER, ESQUERA, VERTADER,
MAURA, RAN, COA. — BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 93-4.
—Una altra mica d’eixida filològica (Distinció entre la b i la v; —La
supressió de la h no-etimològica; —La i en lloc de la y per representar la
conjunció copulativa et; —La ll per representar el sò lingua-dentallateral-sonor-prolongat, [l doble]; —La doble preposició per a ¿per què no
s’ha d’escriure pera?). — BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII, p. 1-27.
—Una mica de Dialectologia catalana. § 1. Diferents formes del
pronom NOSALTRES, VOSALTRES. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII, p.
28-31.
—Ullada an el moviment filològic dins les llengues romàniques i
especialment dins el Català: resum històric i crític de totes les
gramàtiques i demés estudis gramaticals que se coneixen de la Llengua
Catalana (Pròleg a la Gramàtica Catalana de D. Tomàs Forteza). BOLLETÍ
DEL DICCIONARI, T. VIII, p. 41-108.
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—Un mot an En Joaquim Ruyra sobre reduplicació dels sons aspres
br- cr- dr- pr- tr-. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII, p. 126-8.
—Observacions sobre els mots: engegar, orat -da, afuar, afuat, fua,
debades, maldament, coma, ell (< ellum < en illum), [XV], temer-se
d’una cosa, tombar, tomar, endergar, enderc, fembra, sotjar, xalest,
rebent. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII, p. 136-50.
—Grafía del sò balear  an el sigle XIV. —La conjunció copulativa
representada per I an el mateix sigle. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII,
p. 168-9.
—L’article IPSE IPSA a Sardenya casi com a les Balears. —La C llatina
conservada còme K davant E (œ) a Sardenya. —Una versió catalana
d’Alguer (del Fill Pròdig). BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII, p. 170-1.
—Nota crítica sobre l’obra del Dr. Leo Spitzer Die Namengebung bei
neuen Kulturpflanzen in Französischen, Dialektfranzösisch ÉCHALER.
Observacions sobre § 1, 2. Noms de MAIZ i de PATATA dins el francès i el
català. —§ 3. MORO [m ro], COFA [k f], PELLOFA [p

f], PELLEROFA

[p r f], CALOP [kl p]. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII, p. 172-3.
—Nota crítica sobre la Dissertació Doctoral d’En Werner Kaufmann
Die gallo-romanischen Bezeichnungen für den Begriff WALD. Observacions
sobre 1. KWÓLO, KWALO = llat. COLLIS, cat. COLL. —§ 2. FOREST,
FORESTA; fr stk -g, frést, -t. —§ 3. BOSC [b sk]. —§ 4. BOSCATGE
[boskád], BOSQUET [boskt], BOSQUINA, BOSCAL. — § 5. BUSCALL
[buská ], BUSCAI [buskaj], BUSCA [búsk]. —§ 6. BRULL [bru ], BRUI
[bruj], BRUIA [brúj], BRUIOL [bruj l], BRUIOLA [bruj l], —§ 7. LLUCH
[ uk]. —§ 8. SOT [s t] (< SALTU). — § 9. BABRA, BARTOLÍ, GAUL,
GAUDÍ, GAUDINA, GAY, SELVA, FAURA. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T.
VIII, p. 175-95.
—¡Fora

posar

QUAL

com

equivalent

de

DICCIONARI, T. VIII, p. 199-201.
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CUYO!

BOLLETÍ

DEL

—¡Alerta an els infinitius que no admeten R final! BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, T. VIII, p. 201-2.
13. —Alcoverro (Dr. Josep). —Lliçons d’Ortografía Catalana |
Precedides d’unes Brevíssimes Nocions de Fonètica | y seguides de dos
Apèndixs per | En Joseph Alcoverro y Carós | Doctor en Filosofía y Lletres
| Director del Collegi-Acadèmia Verdaguer | de | Sant Andreu de Palomar
| Obra qui armonisa’ls parers dels mellors gramàtichs ab l’ortografía més
corrent; de gran utilitat pera les escoles y pera’ls qui desitjen una guía
clara, breu y metòdica pera escriure en català | —Barcelona | Imprempta
de S. Asmarats | Casasnovas, 27. —Telèfon, 4.137 | 1906.
14. —Algarra (Jaume). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
15. —Alomar (Gabriel). —¿Es indispensable, pera la vida i progrés
de la llengua, l’unificació absoluta de l’Ortografía [XVI] Catalana?
Comunicació feta an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any
1906). CLlC, p. 466-8.
—El Verb de Catalunya: article dalt Poble Català (18 d’octubre, 1906)
de Barcelona, amb motiu del Congrés Internacional de la Llengua
Catalana que s’acabava de celebrar; ès un elogi molt calent i expressiu de
la eficacia i la trascendencia de la Llengua Catalana.
N’Alomar ha publicats altres articles sobre la Llengua Catalana, més
de defensa i exaltació, que no d’escorcoll ni endardellament filològic, dalt
diferents periòdics que no he tenguda avinentesa d’aglapir.
16. —Alòs i de Dou (Maria de Montserrat). —1.007 cèdules
lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
17. —Alòs i de Dou (Ramon). —9.094 cèdules lexicogràfiques de
mots catalans que el pare d’En Ramon, l’Exm. Sr. Marquès de Dou,
replegà de moltes regions de Catalunya i de llibres vells, i les tenía en
llistes i llibretes. Figuren dins COD.
18. —Alsius (Pere). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana que figuren dins COD.
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—Nomenclator Geográfico Histórico de la Provincia de Gerona por D.
Pedro Alsius y Torrent y D. Celestino Pujol y Camps. —Es un estudi fet
amb gran esment dels noms de lloc d’aqueixa Provincia, per ordre
alfabètic i trets dels documents dels arxius. Se publicà dins Asociación
Literaria de Gerona. Año Undécimo de su instalación. Certamen de
MDCCCLXXXII. —Gerona, 1883. —Un volum de 282 planes de 300 x 205
mm. —El Nomenclator se troba dins les p. 87-248.
19. —Altet i Sans (Sebastià). —1.070 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
20.

—Alumnes-Collegi-Ligorians-Palma

(Diferents).

—2.000

cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
21. —Alzina i Melis (Joan). —1.900 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
22. —Amade (Joan). —Deux grammaires catalanes en Roussillon:
article dalt RC, 1909, p. 359.
—Le Catalan à l’École. — RC, 1911, p. 368-75.
23.

—Amat

(Fèlix).

—Diccionario

catalán-castellano-latín

y

castellano-catalán: no publicat, i que serví a D. Josep Esteve per
engarbullar
Barcelona

l’obra
l’any

Diccionario

1800

(Elias

catalán-castellano-latín,

que

sortí

a

de

Biográfico

y

Molins,

Diccionario

Bibliográfico de Escritores y Artistas Catalanes del siglo XIX. —Barcelona,
1899, T. I, p. 59.
24. —Amengual (Joan Josep). —Gramática | de la | Lengua
Mallorquina | por el doctor en Derechos | D. Juan José Amengual |
Abogado del Real Colegio de Palma. | Palma | Imprenta Real regentada
por D. Juan Guasp y Pascual. | 1835. | —Hi ha una segona edició,
«corregida y aumentada», de l’any 1872, feta a Ca’n Gelabert (Palma de
Mallorca), i forma un tom de XI-226 planes de 203 x 134 mm. [XVII]
—Nuevo Diccionario Mallorquín-Castellano-Latín por el Doctor en
ambdos Derechos D. Juan José Amengual. —Palma, 1858-1878. —Dos
toms en fol.
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25. —Amer (M. V.) —Glossari del Genesi de Scriptura de Mn. Guillem
Serra. —Barcelona, 1873.
26. —Amiguet (Jer.). —Synónimos del lemosín en latín. —València,
Cristófol Coffman, 1502.
—Sinónimos

de

varias

sentencias

traducidas

del

italiano

al

valenciano, con los cuales pueden los jóvenes aprender en poco tiempo la
elocuencia. —València, Cristófol Kolfman (sic). —1502. —Amiguet era de
Tortosa i metge. Veiau Torres Amat, Diccionario i Morejón, Medicina
Española.
27. —Amigos (Unos). —Diccionario manual | o | vocabulario
completo | mallorquín-castellano | por | unos | amigos. | Palma. |
Imprenta de la Viuda Villalonga | cerca del Correo | 1859. —Un volum en
4t menor.
28. —Amorós (Carles). —Vocabulari dels «vocables scurs» de
N’Ausies March dins la edició de N’Ausiàs que feu N’Amorós a Barcelona
l’any 1543; i la de 1545, a Barcelona també, du igualment un vocabulari
així (veiau Vives i Ciscar, Rev. de Valencia. T. II, p. 76). L’edició de
N’Ausiàs March de 1560 de Barcelona du també un vocabulari «dels
vocables scurs», i en posa 90 i diu, p. 77, que En Juan de Resa era el
mateix Honorat Juan. En Resa feu l’edició de N’Ausiàs March a Valladolid
l’any 1555.
29. —Andersson (Herm.)—Crítica de la Dissertació Doctoral de
Gustau Rydberg, Le développement de FACERE dans les langues
romanes, París, 1893, feta a l’Universidat de Uppsala, LBfGRPh, T. XV
(1894), col. 302-7. —Hi ha referencies ben escaients an el Catalá.
30. —Anglade (J.). —La langue d’oc, ses caractères, son histoire,
ses dialectes. Documents sur Toulouse et sa région. —Toulouse, Privat,
1910.
31. —Anglès (Fr. Pere M.). —Prontuario orthologi-graphico trilingüe.
En que se enseña a pronunciar escribir y letrear correctament en latín,
castellano y catalán; con una idiographía o arte de escribir en secreto, o
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con llave idiográphica, por Fr. Pedro M. Anglés. —Barcelona, Mariano
Soldevila, 1742. —Un volum en 8u.
32. —Antich Roca. —Diccionari llatí-català. —Any 1561. —Veiau
Gröber, Grundriss, p. 32 (2a ed.). —Sembla que aquest Antich Roca fou
qui posá la correspondencia catalana an el Lexicon d’En Nebrija. Veiau
Saroïhandy, Grundriss (2a ed.), p. 874.
33. —Appel (Carl). —Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der
Formenlehre und Glossar. —Zweite, verbesserte Auflage. —Leipzig, 1902.
—Un volum de XLI-172 planes de 244 x 170 mm. —Com se tracta d’una
mostra dels monuments primitius de la Llengua d’Oc, de la qual la
Catalana era una branca esponerosa, i acompanya aqueixa [XVIII] mostra
un resum gramatical i lexicogràfic de la llengua de dits monuments,
resulta l’obra un magnífic escorcoll de la nostra Llengua Catalana
primitiva.
—Nota crítica damunt Manualetto Provenzale del Prof. V. Crescini,
amb observacions llingüístiques que afecten a la nostra Llengua. ZfRPh, T.
XX, p. 382-93.
34. —Arabía i Solanas (R.). —Vocabulari y Notas Folklóricas
recullides en Tortosa y la Ribera d’Ebro. MFC, pàg. 161-82. —Ademés del
Vocabulari de catorze planes, hi ha observacions de fonètica i morfología,
fet tot amb molt d’esment.
—Dialech filològich-social sobre lo us de la llengua Catalana. —
Barcelona, 1879.
—Una digressió Llingüística. —Anuari de la Associació d’Excursions
Catalana. —Barcelona, 1882.
—Vocabulari y notas folk-lóricas recullides a Tortosa. —Barcelona,
1887.
35. —Aranzadi (Telesfor de). —Atlas de hongos comestibles y
venenosos. Adaptación española, por el Dr. Telesforo de Aranzadi,
Catedrático de Botánica de la Universidad de Barcelona. —Un volum en 8u
major. —Du xeixanta noms vulgars de bolets catalans.
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36. —Arcas (Mn. Antoni). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
37. —Argimón (Miquel). —1.200 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
38. —Arqués i Arrufat (Josep). —5.767 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
39. —Arqués i Arrufat (Ramon). —Variants de la Llengua Catalana
parlada a les Borges d’Urgell y pobles veïns de la Plana. Estudi publicat
dalt BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. V., p. 33-40, 49-56, 69-74, 85-93.
—13.660 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
40. —Arteaga i Pereira (Josep M.ª) —Ullada general a la fonètica
catalana. El seu carácter propi dins la familia novo-llatina. Comunicació an
el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC,
p. 445-65.
—Spécimen catalan d’après la prononciation normale. Estudi dalt Le
Maitre phonétique, any IX, janer-agost de 1904.
—Phonétique Catalane. —La deixà casi llesta de tot i le hi ha de
publicar l’Institut d’Estudis Catalans.
41.

—Art-escriure-adquirit-en-hora.

—L’art

d’escriure

bé

|

adquirit en una hora. | Segona edició | acomodada a les Normes
Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. —Tortosa. Any 1913. —
Opuscle.
42. —Artigues (Mn. Antoni). —4.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. [XIX]
43. —Artizà (Gregori). —Importancia y necessitat dels estudis
gramaticals per tota la literatura y especialment per la nostra. Tema II de
la Secció Literaria que N’Artizà sostengué davant el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906) amb intervenció en part
contradictoria de Mn. Alcover, CLlC, p. 485-88.
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44. —Ascoli (G. J.)—Dei neogrammatici, lettera al prof. Pietro Merlo.
—AGI, T. X, p. 18-105. —S’hi endardellen un enfilall de qüestions de
fonètica romànica que interessen ferm a la filología catalana.
45. —A. T. —Observacions sobre l’us de la x. —Renaixensa, 1872,
pàg. 146 i ss.
46. —Aura (Bisbe). —Tractat de la llengua catalana. Inèdit. —LlDE,
p. XLVIII.
47. —Àustria (Arxiduc Lluís Salvador d’). —Dizionarietto di voci di
origine

arabe

nella

lingua

delle

Baleari.

Actes

du

XIIme

Congrès

international des orientalistes (Rome 1899). —Florence 1902, T. IIIme, Ière
partie, p. 1-56.
48. —Avenç (L’). —La reforma lingüística. Article publicat l’any 1892,
p. 92-4, que dona compte del curs que feien les reformes ortográfiques
de dit periòdic, acceptades d’uns i rebutjades dels altres.
—Un altre article del mateix títol sobre el mateix tema, ibid. P. 125
—Un altre article baix del mateix títol, ibid. p. 158-60, pegant fort
amb raons contundents a un senyor X que dalt La Reinaxensa havía
combatut baldrumerament l’ortografía de L’Avenç. També hi ha una bona
costerada a l’Esquella de la Torratxa de Barcelona, que s’era manifestada
ben contraria a l’ortografía de L’Avenç.
—Un altre article baix del mateix títol sobre la grafía p b, c g, t d
(ibid. p. 190).
—Un altre article en defensa del mateix sistema d’ortografía catalana,
(ibid. p. 231-2).
—Un altre article sobre l’us de la m i de la n en síllaba inversa (ibid.
p. 318-9).
—Un altre article que atabuixa fort Lo Teatre Català que havía
amollades qualques inconveniencies sobre l’ortografía de L’Avenç (ibid. p.
384).
—Sobre un article d’En Ferrer i Carrió publicat dalt España Regional
(26 novembre, 1891) referent a les modificacions ortogràfiques que
proposava la revista L’Avenç, any 1892, p. 30-2.
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49. —Averçó (Lluís d’). —Llibre apellat Torcimany lo qual tracta de la
ciencia gaya de trobar, lo qual ha compilat Lluís Aversó, cuitadà de
Barquinona. Aquesta obra se va compondre la darrería del sigle XIV.
Veiau Milà i Fontanals, Obras, T. II, p. 512, 513; III, 296 i 297.
50. —Azais. —Dictionnaire des Idiomes Romans.
51. —Badenes i Dalmau (F.). —Notes folklóriques sobre llenguatge,
costums y literatura valencianes. Estudi dalt Rat-Penat, T. I (1911), p. 46, 215, 357.
52. —Badoua (J.). —Doit-on imposer une orthographe? L’autor se
refereix an el català de França. Revue Catalane, de Perpinyá, 1912, p. 66.
53. —Baist (G.). —Zur romanischen Wortgeschichte. Estudi [XX]
sobre l’etimología de bahía, cala, correu, dansar, gallofa, harnès, esclop,
varca. ZfRPh, T. XXXII, p. 31-47.
—Etymologien: baladrer, correu, busca, buscall, mainada, pelar. Ibid.
p. 424-9; falaguer, ZfRPh, T. VII, p. 117-9.
—Nota completiva de l’escorcoll d’En C. Ollerich referent al canvi de
les finals llatines -ts > w en català, ZfRPh, T. XII, p. 27.
—Katalanisches aus den Sporaden. R H, 1900, p. 20.
—Etymologisches. Dalt RFfRSML. Son una serie d’articles a on
s’escorcolla la nissaga de marfil, vora, desar, adesar, ades, senigrec,
afalagar, falagar, T. 1 (1883), p. 130-5; —nata, mató, ibid. p. 442-4; —
callar [<callum <*callare], T. VI (1891) p. 580; —casamata, T. VII, p.
414; T. X. (1898), p. 177-8; —bosc, boscall, garriga, T. XV (1903), p.
317-8.
54. —Balaguer (Fr. Antoni). —Diccionario de los vocablos de la
lengua mallorquina y su correspondencia en la española y latina. Un tom
en fol manuscrit, que’s guardava dins la biblioteca del convent de Sant
Francesc de Palma, d’on era profés Fr. Balaguer, nadiu d’Algaida, i que se
morí de xeixanta anys l’any 1783; era Mestre de Gramática de dit
convent; deixá altres obres. Veiau Bover, Biblioteca de Escritores
Baleares, Palma, 1868, T. I, p. 53.
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55. —Balarí i Jovany (Dr. Josep). —L’Engadina y’l ladin que’n allí’s
parla. Article dalt La Renaixensa, nombres de 12-17 de 1874.
—Orografía. Estudio etimológico de los nombres de cimas o cumbres
de montes. Publicat dins Mélanges de Mithologie et de Linguistique. —
París, 1877, pàg. 225.
—Proyecto de ortografía catalana. Discurs lletgit davant la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona, dia 29 de novembre de 1879.
—Algunas

consideraciones

sobre

la

formación

del

romance

castellano, precedidas de un sucinto estudio bibliográfico de los trabajos
que versan sobre el mismo asunto. Oración inaugural del año académico
de 1881 a 1882, leída en la Universidad de Barcelona por el Dr. D. José
Balari y Jovany. —Barcelona, 1881.
—Etimologías | Catalanas | leídas en la sesión | de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona | celebrada el 11 de Mayo de 1885, | por
el | Dr. D. José Balari y Jovany, | catedrático de lengua griega en la
Universidad de Barcelona | —Barcelona, 1885.
—Etimologíes catalanes (ANYOR, ANYORAR, ANYORAR-SE, ANYORA,
ANYORAMENT,

ANYORANÇA

Y

ESCARDALENCH).

Dalt

La

Veu

del

Montserrat de Vic, T. VIII (1885), pàg. 227, 236, 243, 251.
—Cataluña Bilingüe. Article dalt La España Regional de Barcelona, T.
I (1886), pàg. 307-18.
—Etimología, significación y uso sintáctico de la palabra RAY. —
Barcelona, 1886.
—Influencia de la civilización romana en Cataluña, comprobada por la
orografía. Estudio filológico-histórico-comparativo [XXI], leído en la Real
Academia de Ciencias Naturales y Artes en sesión de 30 de Abril de 1888
por el académico de número Dr. D. José Balari y Jovany, Catedrático de la
Universidad de Barcelona. —Barcelona, A. Verdaguer, 1888.
—Estudi etimològich y comparatiu: CANCELLI, CANCELL, CANCELLER,
CANCELLERÍA, CANCELLAR, CANÇAR, CALLAR, CALLANT, CALLANTÍVOL.
Dalt Revista Catalana de Barcelona, 1889, p. 274-85.
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—Poesía Fósil | Estudios etimológicos. —Barcelona, A. Verdaguer,
1890. Un volum de XII-144 planes de 164 x 100. —Es un escorcoll de
tretze etimologíes, casi totes catalanes.
—Nota de etimología catalana (ESMA, ESME, ESTIMATIVA, frases
formadas con ESMA. BABLB, T. I (1891), p. 2-4.
—Les arrels de la Llengua Catalana | Discurs | lletgit en la | Festa
dels Jochs Florals | del any 1894 | per son President | Josep Balari y
Jovany. | Barcelona | Imprenta La Renaixensa, Xuclà, 13, Baixos | 1894.
—Intensivos o Superlativos | de la | Lengua Catalana | Monografía |
leída en la Sesión que celebró el día 14 de Enero de 1895 | la Real
Academia de Buenas Letras | por su Presidente | Dr. D. José Balari y
Jovany | Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Barcelona, Académico de Número de las Ciencias y Artes de esta
Ciudad, etc. | —Barcelona | 1895.
—Orígenes históricos | de | Cataluña. | Premio Martorell—(20.000
pesetas) | del Concurso de 1897. | —Barcelona | 1899. Un volum de
XXXVII-751 planes de 280 x 191mm. —Es l’obra caporal del Dr. Balari, a
on endardella centenars de noms de lloc catalans.
56. —Balle (Mn. Bernat). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
57. —Ballester (Mn. Joan). —1.300 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
58. —Ballot i Torres (Mn. J. Pau). —Gramàtica y apología | de la |
Llengua Cathalana | per lo | D. Joseph Pau Ballot y Torres | prebere,
catedràtich de retòrica y poesía del collegi de Sant Jaume y N. Senyora de
Cordellas, y després del episcopal de la ciutat de Barcelona, etc. | Ab
Llicencia, Barcelona | En la estampa de Joan Francisco Piferrer, impresor
del Rey, plassa del Angel. 1815. Un volum de LVI-274 + 26 planes de 148
x 100 mm.
59. —Barallat i Falguera (C.). —Etimologías catalanas (SAN
MIGUEL DEL FAY). Lo Gay Saber, de Barcelona, T. III (1890), p. 3.
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60. —Barberà (Dr. Faustí). —Conferencias | sobre bío-bibliografía |
de Carlos Ros. —València, 1905. —Un volum de VIII-200 planes de 253 x
170 mm., a on s’especifiquen totes les obres gramaticals que publicà o
deixà escrites En Ros en defensa del català de València. [XXII]
61. —Barbier (Ch.). —Table alphabétique des noms propres de Libre
de Memorias de Jacme Mascaró, de Beziers, del sigle XIV, que en
l’escriure ès casi catalá. —Ademés dels noms i llinatges de persones hi ha
molts de noms de ciutat llengadocians. RLR, T. XXXIV (IV de la 4a serie)
[1899], p. 8-25.
—Notice Grammaticale sur la langue de Jacme Mascaró. RLR, T.
XXXVIII (VIII de la 4a serie) [1895], p. 15-27; 206-20.
—Lexique des mots de Libre de Memorias de Jacme Mascaro qui
manquent au Lexique Roman de Raynouard. RLR, T. XXXIX (IX de la 4a
serie) [1896], p. 8-25.
—Mélanges d’etymologie romane. Ibid. T. LI (1908), p. 264-8.
Endardella els derivats de fĕrŭla i fa agudes indicacions per desllatigar la
nissaga del mot mallorquí canya-fella.
62. —Barbier (P.). —Certaines formes latines des glosses latinesanglo-saxonnes. RDR. T. II, p. 181-97. —S’hi estudíen una bona partida
de rels catalanes.
—Chronique étymologique des langues romanes. Serie d’articles en
curs de publicació a on se dona compte de les etimologíes que’s van
endardellant i desllatigant dins les diferents llengues romàniques, inclús la
catalana, de la qual hi ha bona cosa. Ibid. T. II, p. 149-80; 491-500; T.
III (1911), p. 232-50; T. IV (1912), p. 107-28; T. V (1913), p. 232-60.
—Notes étymologiques sur certains noms de poissons. Dalt Revue de
Philologie française et de Literature, 1909. —Entre altres noms de peix
s’hi endardella l’etimología de congre.
—Noms de poissons. Notes étymologiques et lexicographiques. RLR,
T. LII (II de la serie 6a), p. 97-129. —Esbrina l’etimología de molts de
noms de peix, alguns ben interessants pel Catalá; —ibid. T. LIII (III de la
serie 6a), p. 26-57; —ibid. T. LIV (IV de la serie 6a), p. 149-190.
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63. —Barceló i Combis (Francesc). —Flora | de las | Islas Baleares,
| seguida de un diccionario | de los nombres Baleares, Castellanos y
Botánicos | de las plantas espontáneas y de las cultivadas. —Palma,
1879-1881. Un vol. de XLVIII-648 planes de 205 x 199 mm.
—Catálogo metódico de las aves observadas en las Islas Baleares
(Revista de los progresos de las Ciencias exactas, físicas y naturales, T.
15, n.º 1, Madrid (1886). Tirada a part, 1 foll. de 40 pàg., Madrid. 1886.
Agotada.
—Catálogo metódico de los peces que habitan o frecuentan las Islas
Baleares. (Revista de las Ciencias exactas, físicas y naturales, T. 18, n.º 5
y 4. Madrid, 1868). Tirada a part, 1 foll. de 46 pàg., Madrid, 1868.
Agotada.
—Apuntes

para

la

Fauna

Balear.

Catálogo

de

los

mamíferos

observados en las Islas Baleares. —Catálogo de los crustáceos marinos
observados en las Islas Baleares. (Anales de la Sociedad [XXIII] Española
de historia natural, T. IV, Madrid, 1875). Tirada a part, 1 foll. de 16 pàg.,
Madrid, 1875. Agotada.
—Nuevos apuntes para la Fauna Balear: Catálogo de los reptiles
observados en las Islas Baleares. —Catálogo de los moluscos terrestres y
de agua dulce observados en las Islas Baleares. (Museo Balear de
Literatura, Ciencias y Artes, any II, n.º 18. Palma de Mallorca, 1876).
Tirada a part, 1 foll. de 18 pàg. Agotada.
—Apuntes para una Flora de las Islas Baleares, etc. (Revista de las
Ciencias exactas, físicas y naturales, T. 17, n.º 5 y 6, Madrid, 1867.
Tirada a part, 1 foll. de 50 pàg. Agotada.
—Nuevos apuntes para una Flora de las Islas Baleares. 1 foll. de 24
pàg. Palma, 1876.
Dins aquestes obres hi ha les llistes dels noms catalans de tots els
vivents (animals i plantes) descrits, escorcollats a les illes Balears.
64. —Bardina (Joan). —Gramàtica Pedagògica | de la | Llengua
Catalana | (Curs superior) | den | Joan Bardina | Mestre y Llicenciat en
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Filosofía y Lletres | Ab 170 dibuixos del «Apa» | Barcelona | Fidel Giró,
impressor | València, 233 | 1907.
—Guía pedagògica per escriure les vocals àtones duptoses oe i ou:
Comunicació feta an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
1906, CLlC, p- 314-6.
65. —Barnils (Dr. Pere). —Études de prononciations catalanes à
l’aide du palais artificiel. —Revue de Phonétique de París, T. II (1912), p.
50-68.
—Études de prononciations catalanes. — Revue de Phonétique de
París, T. III, p. 268-78.
—El parlar «aspitxat» [sic]. —Article dalt BDC, 1913, p. 18-25.
—Notes sobre l’aranès. —BDC, p. 48-56.
—Per la lectura dels textos catalans antics. —Dalt la revista
Catalunya, 1913, nombre de 12 d’abril.
—La Fonètica: estudi dalt Estudio, revista de Barcelona, T. I (1913),
p. 373-80.
—Fóssils de la llengua (arc, ase; -ATIS, -ESIS; -ca, cans; colrar,
fargar, sirgar, llus, llusc; noc; plaer; témer). Dalt BDC, 1914, p. 7-12.
—Comentaris a la flexió alacantina. —BDC, p. 24-33.
—Sobre fonètica catalana. BDLlC, T. VI, p. 261-8, 277-81, 293-7.
—Notes filològiques sobre la fonètica de St. Hilari Sacalm. —BDLlC,
T. VII, p. 141-3.
—El dialecte lleideta. —BDLlC, T. VII, p. 384-6.
—Zur Kenntnis einer mallorquinischen Kolonie in Valencia. ZfRPh, T.
XXXVI (1912), p. 601-7. [XXIV]
—Biblioteca Filològica | de l’Institut de la Llengua Catalana | II | Die
Mundart von Alacant | Beitrag zur Kenntnis des Valencianischen | von Dr.
Pere Barnils Giol | Memoria Doctoral | presentada a l’alta Facultat de
Filosofía i Lletres | de l’Universidat de Halle a. S. (Alemanya) MCMXIII |
Palau de la Diputació | Barcelona. —Un volum de 120 planes de 248 x
163 mm.
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66. —Bartomeus (Dr. Antoni). —Necessitat de reconstituïr el
llenguatge mèdich-biològich català. Comunicació feta an el Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, CLlC, p. 530-7.
67. —Bartsch (K.) i Koschwitz (E.). —Chrestomathie Provençale
(Xe-XVe siècles). Sixième édition entiérement refondue par Eduard
Koschwitz. —Marburg, 1904. —Un volum de X-331 planes de 228 x 165
mm. —Com l’obra escorcolla l’antiga Llengua d’Oc i en posa un glossari
ben espinzellat, resulta un escorcoll de la Llengua Catalana primitiva,
magistralment engirgolat.
—Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken, «lo Donatz
Proenzals» und «las Rasos de trobar», nebst einem provenzalischlateinischen Glossar von neuem gretreu nach den Hss. herausgegeben
von Edmund Stengel. —Nota crítica de K. Bartsch dalt ZfRPh, T. II, p.
133.
68. —Basté (Pere). —4.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
69. —Bastero i Lledó (Antoni de). —La Crusca Provenzale. Roma,
1724. En Bastero fou un precursor de Raynouard. Per la seua època (nat
1675, mort 1737) era tot un gramàtic i un gran filòleg, com vé a
confessar-ho el cèlebre filòleg alemany Guillem Schlegel dins la seua obra
Observacions sobre la llengua i poesía provençal. La seua obra era un
essaig de diccionari de l’antiga Llengua d’Oc, i, com introducció, hi ha una
defensa i un espinzellament ben llargarut d’aqueixa llengua que ès la
mateixa Llengua Catalana. Entre altres tractats n’hi ha un d’ortografía i
prosodia de la Llengua d’Oc comparada amb l’italiana. Ell va esser el
primer de tots els filòlegs moderns d’Europa que afinà dins el Donatz
Proensals de N’Uc Faidit la cèlebre regla de que la -s final era la
característica

dels

nominatius

singulars

i

l’ausencia

de

tal

-s

la

característica dels altres casos i dels nominatius plurals. Veiau Milá i
Fontanals, Bastero, filólogo catalán, Obras, T. IV, pàg. 442-47.
70. —Batlli (Sebastià). —Vocabulari llatí-català. Se troba damunt les
cubertes de pergamí del «Llibre de Clauariat portat per mi Sebastiá Batlli
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Clauari elegit lo dia de Sta. María del any MDLV que finirá la festa de St.
María del any MDLVIII de tot lo que los iurats y concell del present any
administrarán». En parla N’Ignasi Ferrer i Carrió, dalt España Regional,
any 1892 (T. XIII), p. 439, sensa dir a on se troba tal llibre; suposam que
a Barcelona.
71. —Bauquier (J.). —De quelques pronoms provençaux. RLR, T.
XIV (1878), p. 239-56.
72. —Bauzà (Mn. Bartomeu). —3.100 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. [XXV]
73. —Bauzà (Mn. Joan). —3.900 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
74. —Bausili i Salamanca (Josep). —Flora Aqualatentse: contiene
las plantas del término y vecindario de Igualada, examinadas y dispuestas
por clases, órdenes, géneros, especies y variedades según el sistema
sexual del caballero Carlos Linneo. Manuscrit, fet entre els anys 1773 i
1778, estampat dins una Memoria de l’acadèmic D. Joaquim M.ª Salvanyà
devers l’any 1884, inclosa dins Memorias de la Real Academia de Ciencias
de Barcelona, 2a Época, T. II, n.º 1.
75. —Benejam (Joan). —Vocabulario | Menorquín-Castellano |
Comprende por orden alfabético los vocablos de significación común,
modismos, frases, refranes y ejercicios de traducción en los casos que
ofrecen mayores dificultades | por | Juan Benejam. | Ciutadella |
imprenta de Salvador Fábregues, Plaza Nueva, 10 | 1885.
76. —Bennàssar (Mn. Antoni). —6.818 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
77. —Behrens (D.). —Ueber reziproke Metathese in Romanischen. —
Greifswald, 1888.
78. —Bergue (Paul). —L’Ortographe catalane moderne. Article dalt
Revue Catalane, de Perpinyà, 1909, p. 100.
—L’Oevre d’Oun Tal (Albert Saisset). Revue Catalane. 1910, p. 106,
134, 163, 369, 407, 439; 1911, p. 6, 77. Hi ha observacions molt
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interessants sobre el dialecte rossellonès que emprava Oun Tal dins les
seus poesíes.
—Les voyelles O et U en catalan. Article dalt Romanic Review, 1912,
p. 549-72, i dalt Ruscino de Perpinyà, T. II, p. 549.
79. —Beyer (A.). —Die Flexion des Vokativs im Altfranzösischen und
Provenzalischen von A. Beyer. ZfRPh, T. VII, p. 23-44. La part provenzal
ès propiament sobre la flexió del vocatiu dins la vella Llengua d’Oc, de la
qual era una branca el Català.
80. —Biblioteca-Nacional (Madrid). —Manuscrit del sigle XIV;
capítol de Medicina, amb una bella partida de noms vulgars de Fauna
Catalana.
81. —Blanc (Alphonse). —Vocabulaire Provençal-latin (de devers el
sigle XIV). RLR, T. XXXIV (V de la 4a serie), [1891], p. 29-87. Du
centenars de mots catalans ben purs.
—Sens du terme ethnique: Provincialis au XIIe siècle. Ibid. T. XXXVII
(VII de la 4a serie) [1893-4], p. 485-9.
—Narbonensia: Passage de S et Z à R et réciproquement (camvi
freqüent en catalá). Ibid. T. XXXIX (IX de la 4a serie) [1897], p. 49-64;
121-39.
—Narbonensia: Passage de G et J à Y (camvi freqüent dins certes
regions del català occidental, com Urgell, alt Pallars [puiol < pujol, puiar
< pujar]). Ibid. T. XLII (IV de la 5a serie) [1899], p. 103-6. [XXVI]
82. —Blanch (Adolf). —Gramàtica de la llengua catalana en ses
especialitats características entre les demés llenguas neo-llatines y ab
observacions i notas comparativas. Es inèdita i en dona bona claricia
N’Elias de Molins, DEAC, T. I, p. 286.
83. —Blazy (Mn. J.). —Consolidació del català al Rosselló, Vallespir y
Conflent. Comunicació feta an el Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 550-2.
84. —Blondheim (D. S.). —Etymological notes: Fr. cadastre, Span.
and Port. cerdo, cerda. Studies in honour of A. M. Elliot, T. 1, p. 237-50.
Com el cadastre es també paraula catalana, pertoca retreure tal estudi.
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85. —Bofarull (Antoni de). —La | Lengua Catalana | Considerada |
Históricamente | Discurso | leído en la Sesión Pública Inaugural de la Real
| Academia de Buenas Letras de Barcelona, el día 8 de Noviembre de
1857, por el | Socio de la misma | D. Antonio de Bofarull | bajo la
presidencia del | Iltre. Sr. D. Agustín de Torres Valderrama | Gobernador
Civil de la Provincia; | y con asistencia de los representantes de la
Universidad Literaria, de la | Audiencia Territorial, del Cabildo Eclesiástico,
de la Autoridad Militar, de la Academia de Bellas Artes, | de la Sociedad
Económica y de otras varias corporacions científicas y Literarias. |
(Públicalo el autor). —Barcelona | Imprenta Nueva de Jaime Jepús y
Ramón Villegas | calle de Petritxol, n.º 14, piso primero, 1858.
—Estudios | Sistema Gramatical | y Crestomatía | de la Lengua
Catalana. | Barcelona | Librería de el Plus Oltra | Rambla del Centro,
número 15. | 1864.
—Escorcolls de la Llengua Catalana. Serie d’articles dalt El Telégrafo
de Barcelona, any 1867.
—La lengua catalana considerada históricamente (Memorias R. A. de
Buenas Letras, t. II, 1868, parte 2a, pàg. 313-353).
—La desinencia del plural femení. Ren. T. IV (1874), p. 3, 5.
—Dos mots sobre’ls quatre mots (Ortografía Catalana). Ren. T. V
(1875), p. 45-55.
86. —Bofarull (Antoni de) i Blanch (Adolf). —Gramática de la
Lengua Catalana, por D. A. de Bofarull y D. A. Blanch, de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona. —Barcelona, Espasa Hermanos
Editores, 1867. Un volum. N’hi ha una 2a edició de l’any 1896, feta també
a Barcelona.
87. —Bofarull (Prosper). —Diccionario Quintilingüe. —Barcelona. En
parla En C. Llombart, Introducció an el Diccionario Valenciano-Castellano,
de N’Escrig, p. L, edició de 1887, feta a València.
88. —Bofarull (Mn. Jaume). —3.000 cèdules lexicogràfiques de la
Llengua Catalana, que figuren en part dins COD. [XXVII]
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89. —Bonet (Llorenç). —4.384 cèdules lexicogràfiques de mots
recullits de boca del poble a Santanyí (Mallorca), i que figuren dins COD.
90. —Bonet (Lluís). —2.057 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
91. —Bonilla (Andreu). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
92. —Bordas (Ll.). —Curso de temas para ejercitarse o sea Ensayo
sobre la traducción del catalán al castellano. —Barcelona, 1828.
93. —Bordoy (Miquel). —9.500 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana a Mallorca, que figuren dins COD i que son fetes moltes damunt
de l’Arxiu Municipal de Felanitx (Mallorca).
94. —Bosch (En). —Summari, Index o Epítome dels admirables y
nobilíssims Títols de Honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, gracies,
privilegis, llibertats, immunidats, etc... Perpinyà: 1628. S’hi fan breus
indicacions de les diferencies que existeixen entre el llemosí i els dialectes
catalans.
95. —Bosch de la Trinxería (Carles). —La Llengua Catalana en lo
Baix-Rosselló. Ren. any 1888, p. 233-6.
—Alguns mots catalans d’etimología grega. Dalt Revista Catalana de
Barcelona, 1889 —p. 173.
—Alguns noms usats per nostres montanyesos ab llur explicació.
Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana, Barcelona, t. XII (1890),
pàg. 226-535.
96. —Botet i Sisó (Joaquim). —Geografía General de Catalunya:
Provincia de Gerona. —Barcelona (sens any d’estampació). Un volum de
1.072 planes de 270 x 190 mm. Du una llista alfabètica de 35 planes a
dues columnes, tot de noms de lloc de tal provincia, a on té molt que
estudiar la llingüística catalana.
97. —Botey (Mn. Llambert). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
98. —Boucherie (A.). —Etymologies françaises et patoises. RLR, T.
IV (1873), p. 527-57. Estudía moltes d’etimologíes franceses i provençals,
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entre elles la dels mots catalans badar, bramar, broca, esvaïr, espïar,
estufar, esbafar, gratar, aguaitar, mil i altres. Dins T. V, p. 340-54.
escorcolla l’etimologia de momo (< minimus), ungla, prou, pros (< probu)
(<procere), prom (< proximu), rull, rovell, sollar (soiar), tocar.
—Le dialecte poitevin au XIIIe siècle. —1873.
99. —Boucoiran. —Dictionnaire des idiomes meridionaux. —1875.
100. —Braune (Th.). —Über einige romanische Wörter deutscher
Herkunft. ZtRPh, T. X, p. 262-77. Estudi dels mots catalans [XXVIII]
alberg, albergar, alou, feu, arengar, areng, renc, arreu. —Ibid. T. XIX, p.
348-69 estudía qualques paraules romàniques de nerencia germànica,
entre altres: botar, botó, bramar, crivella, crossa. —Ibid. T. XXII, p. 197 i
ss desllatiga l’etimología de roba, robar, arrufar, broc, estuba, trapa,
trampa i altres. —Ibid. T. XXXVI (1912), p. 83 in nota, endardella el mot
vell francès i català Gabre [A Manacor (Mallorca) hi ha S’Hort des Gabre.
—Gabre sembla que vol dir indiot, gall d’Indi, gall de llevor]. —Ibid. T.
XXXVIII (1914) escorcolla el vell francès graigue, gramoyer i gramouter,
francès modern grimacer italiá gramaccio; i amb les explicacions que
dona l’autor sobre aqueis mots, resulten una partida d’indicacions molt
lluminoses per aclarir els mots catalans de grémola (queixa insistent i
carregosa; el qui dona queixes així) i gremoletjar (queixar-se amb
insistencia i per sistema).
101. —Brekke (K.). —L’E (=ŏ, ĭ) latin en ancien français et en
mayorquin. Article dalt Rom. T. XVII, p. 89-95.
—Vocalismus des Mallorkinischen. —Ibid. volum de 1888, p. 91 i ss.
102. —Broch (Clergue Josep). —Promptuario | trilingüe | en el que
se manifiestan | con toda claridad todas las voces que | generalmente
sirven para el Comercio | Político, y sociable en los tres Idiomas |
Cathalán, Castellano y Francés, a fin | de que los pocos instruidos en
algunos | de los dos primeros, entren con | menos dificultad a la
inteligencia del tercero. | Su autor | Joseph Broch Clerigo y Maestro de |
Lengua Francesa | Con licencia. | Barcelona: En la Imprenta de Pablo
Campins | Impresor calle de Amargós Año 1771 | Véndese en su casa, y
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en la de Francisco Ribas. | Librero en la Plaza de San Jaime. Un tom de
116 planes foliades i 4 sense foliar de 160 x 105 mm.
103. —Brocà (Dr. Guill.). —Reus: etimología de su nombre,
recientes descubrimientos. BABLB, T. IV (1907-1908), p. 8-14.
104. —Bru Sanclement (Joan). —Variants de paraules catalanes
recullides en una excursió al Priorat de Scala Dei. MFC, pàg. 152-60.
Vocabulari dialectal de 137 mots, ben interessants.
105. —Brüch (J.). —Romanisches *AFANNARE (sich abmühen),
BLATUM (Getreide). Estudi dels mots afanyar i blat dalt ZfFSL, T. XL
(1912), p. 103.
106. —Bruce-Whyte (M. A.). —Histoire | des Langues Romanes | et
de leur Litérature | Depuis leur origine jusqu’au XIVe siècle. —París, 1841.
—3 toms en 4t.
107. —Bruckner (W.). —Zur Wortgeshichte: Roman. GUIDARE, got.
WIDA (adh. WETAN), dalt ZfRPh, T. XXXVII (1913), p. 205-10. Fa
referencies al catalá guiar, guia; i esclovellar el sentit de guiar =
conducere, salvum et incolumem aliquem praestare i de guidaticis >
guiatges.
108. —Brunet i Bellet (J.). —Sobre l’antiguedat de la Llengua
Catalana. —L’Avenç, any 1893, p. 149-54.
109. —Brusewitz (Vict.). —Étude hispanique sur la syntaxe [XXIX]
des pronoms personels dans la langue des Félibres. Tesis pel Doctorat
(Uppsala). Stokolmo, 1905. —Encara que l’obra tracti de la sintaxis dels
Felibres, com se remunta a l’estat de l’antiga Llengua d’Oc, entra envers
d’això dins el domini del Català primitiu.
110. —Budinsky (Alex.). —Die Ausbreitung der latein. Sprache über
Italien und die Provinzen des römischen Reichs. Berlín, W. Hertz. 1881,
dalt LBfGRPh, T. II (1881), col. 116. S’hi dona molta de llum per la
prehistoria de les llengues romániques i per lo mateix de la Catalana.
111.

—Bulbena

(A.).

—Del

apostrof

català.

Catalunya (Barcelona), n.º 4, any 1897.
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Dalt

Revista

de

—Aforismes | e Proverbis | històrichs e tradicionals | Tretzena lliçó
familiar d’En Antoni Tallander | (Antoni Bulbena) | endreçada a tots los
pobles | dels antichs Comtats e Reyalmes hon parlen | la Llengua
Catalana. | —Barcelona) | (sensa any d’impresió). Un volum de 112
planes de 180 x 124 mm. Els aforismes i proverbis están per ordre
alfabètic i catalanetgen ferm.
—Baceroles catalanes. —Barcelona, 1898. —Un opuscle.
—Lliçons Familiars | de | Gramàtica Catalana | (No presentades a
ningun concurs ni certàmen) | per | Antoni Tallander | Endreçades | a tots
los pobles dels antichs comtats e reyalmes | hon parlen la llengua
catalana | —Barcelona | 1898. —Un volum de XV-112 planes de 177 x
121 mm.
—La E conjunctiva. 2a ed. —Barcelona, 1900. —Un opuscle.
—Quatre reglas de gramàtica catalana que Mossèn Borra dictà per la
gent catalanesca en metres breus o bé llarchs. —Barcelona, 1900. —Un
opuscle.
—Lliçons | de | Llenga Catalana | Literaria Tradicional. —Barcelona,
1907. —Un opuscle de 64 planes de 194 x 133 mm.
—Breus observacions ab motiu del primer Congrés de la Llengua
Catalana: afegit un estudi sobre l’article català. —Barcelona, 1906. —Un
opuscle.
—Diccionari | català-francès-castellà |... | per | Antoni Bulbena e
Tosell |... | Barcelona | Stampa d’En Francesch Badia | carrer d’en Dou,
14 | 1905. —Un volum de XVI-632 planes de 188 x 128 mm.
—Nou Diccionari | Castellà-Català | contenint gran nombre de veus e
de locucions catalanes corresponents a les castellanes, no encloses en
ningun dels vocabularis fins are publicats: endreçat als comptats devots
de la nostra llengua materna, esporgada d’adulteracions e ingerencies
foresteres per Antoni Bulbena Tosell en lo seu vinticinquè aniversari de
publicista català. —Barcelona, 1913. —Un volum de XVI-637 planes de
190 x 130 mm. [XXX]
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—La vritat sobre el Renaixement de la Llenga Catalana. Estudi dalt Lo
Teatre Català, n.º 114.
—Quiere V. hablar catalán? Vocabulari. —Un opuscle.
112. —Cabrera (Josep M.ª). —Vocabulario valenciano-castellano. —
Valencia, P. Campos, 1868.
113. —Cadavall (Juan). —Flora de Catalunya. GGC, pàg. 137-164.
Ademés de l’estudi científic dona llistes alfabètiques dels arbres i arbusts
«més o menys espontanis coneguts fins avui» a Catalunya.
—Mamífers. GGC, pàg. 168-71. Escorcolla els noms dels mamífers
catalans.
—Flora de Catalunya. La publica amb collaboració del prof. N’Àngel
Sallent a compte de l’Institut d’Estudis Catalans.
114.—Cáffaro

(Mn.

Juan).

—1.700

cèdules

lexicogràfiques

de

Llengua Catalana de Mallorca, que figuren dins COD.
115.—Caldentey (P. Bartomeu). —14.223 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana de Mallorca, que figuren dins COD.
116. —Calderó i Vila (Francesc Janer). —Apuntes para un Diccionario
de catalanismos. En premsa, 20 fulls tirats. Veiau Elíes de Molins, DEAC,
T. I, p. 351.
117.

—Calmette

(Mr.

Joseph).

—Les

documents

épistolaires

d’archives et l’historie de la langue. Comunicació feta an el Primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 545-9.
118. —Cambouliu (M. F.—R.). —Recherches sur les origines
étymologiques de l’idiome catalan. Mémoires de la Section des Lettres de
l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, t. III (1867), p. 487505 i t. IV (1868), p. I-II.
119. —Canibell (E.). —La rutina del català escrit. Article dalt
L’Avenç, any 1890, p. 156-69, que proposa llistes de paraules i frases
introduïdes del castellà dins el català, indicant com cal sustituïr-les en bon
català.
—La nostra llengua. Article dalt Calendari Català, de 1902, p. 14953.
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120. —Canyes (Mn. Pere). —1.450 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
121. —Capmany (Antoni de). —Diccionario de las voces catalanas
más difíciles y anticuadas, con su correspondencia castellana. Apèndic a
Memorias Históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua
ciudad de Barcelona, publicadas por disposición y a expensas de la Rl.
junta y consulado de Comercio de la misma ciudad. —Madrid, 1779.
Quatre toms en 4t major.
122. —Carbonell (R.). —La Lengua Catalana. Article dalt Diario de
Barcelona, 16 de janer, 1903.
123. —Cardellach i Busquets (Pau). —Gramática Catalana. Inèdita,
escrita l’any 1840, Elias de Molins, DEAC, T. I, p. 415. [XXXI]
124. —Cardó (Mn. Carles). —La negació en català. dalt Catalunya,
1914, p. 680-2. Es un estudi de sintaxis prou discret.
125. —Cardona (Enr.). —Della antica letteratura catalana. Studi.
Napoli, Furchheum, 1880. S’hi tracten qualques qüestions especials
referents a la Llengua Catalana, amb criteri una mica antiquat. LBfGRPh,
T. I (1880), col. 356.
126. —Careta i Vidal (Antoni). —Barbarismes y vulgarismes | que
malmeten la Llengua Catalana | posats en ordre y esmenats | per | Antoni
Careta y Vidal | Aplech I | Barcelona | Estampa de Víctor Berdós y Feliu |
Tapinería, 17. | 1886. —Opuscle de 16 planes.
—Porgadures de l’Idioma. Article dalt Lo Gay Saber de Barcelona, T.
III (1880), p. 99-102.
—Contribució al vocabulari de la Industria dels Teixits. Publicada dins
la «Memoria y estado de cuentas» que la «Alianza Industrial» de
Barcelona publicà l’any 1909.
—Diccionari | de | Barbrismes | Introduhits en la | Llengua Catalana |
Conté, ab l’apèndix que hi ha al acabament, més de tres mil | articles, en
los quals s’esmenan expressions del llenguatge | parlat y escrit, tant en lo
d’us vulgar com en lo referent | a arts, oficis, ciencias, historia, geografía,
mitología, etc., | ilustrats ab gran copia d’exemples trets de documents
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ofi- | cials y particulars, de prosistes y poetes de diverses centú- | rias,
d’aplechs de literatura popular o recullits de boca del | poble mateix | Obra
composta | per | Antoni Careta y Vidal | —Barcelona | Vilanova y Geltrú:
Oliva, tipograf: Rambla Llibertat | 1901.
127. —Carnoy (A.) —Le Latin d’Espagne d’après les Inscriptions.
Étude linguistique. Deuxième édition. —Bruselles, 1906. —Un volum de
294 planes de 255 x 169 mm. Escorcolla un esbart de mots catalans que
surten d’altres mots llatins que’s troben dins les inscripcions romanes
d’Espanya, i fa notar tot un enfilall de lleis fonètiques que retgíen el llatí
d’Espanya, com retgeixen encara el català i el castellà.
128.—Carreres (Mn. Francès). —1.200 cèdules lexicogràfiques de la
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
129.—Carreres i Candi (Francesc). —La proto-història de la Llengua
Catalana. Comunicació feta an el Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 511-5.
—Poesía fòsil. Un nou estudi de toponomàstica catalana, dalt Revista
Catalana de Barcelona, any 1892, p. 483.
130. —Casanovas (P. Ignasi). —Oracions condicionals. Tema VIII
que

el

Rt.

P.

Casasnovas

sostengué

davant

el

Primer

Congrés

Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 139-49.
131. —Casaponce (Mn. Esteve). —Diferencies més notables que hi
ha entre’l català parlat a Barcelona y’l català parlat en el [XXXII] Russilló
y especialment en el Vallespir. Comunicació feta an el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 325-330.
132. —Cases (Agustí). —1.450 formes verbals, recullides a Sant
Feliu de Guíxols, de boca del poble, per l’Obra de la Gramàtica Catalana,
ADMGC.
—Vocabulari de Sant Feliu de Guíxols: 1.700 mots, recullits de boca
del poble, per l’Obra del Diccionari, ADMGC.
133. —Cases (Melcior). —Vocabulari català de 62.750 mots recullits
de boca del poble, de les Obres de Mn. Cinto Verdaguer, La Flora de la
Vall de Nuria de N’Estanislau Vayreda, de l’Historia de Catalunya de
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N’Aulestia i d’altres monuments escrits. Aquest Vocabulari En Cases el nos
havía promès per l’Obra del Diccionari, pero no l’arribá a enviar, i després
ell se’n anà a Amèrica, i no n’hem sabut res pus. Sería una llàstima massa
grossa que tota aquella gran feinada d’aplegar 62.750 mots catalans
hagués d’esser perduda.
—Ortografía de la L palatal i de la L doble. Article dalt BDLlC, T. I, p.
200 (1903).
134. —Casas i Carbó (J.). —AB AMB: ¿quina forma deu adoptar lo
català literari? L’Avenç, any 1890, p. 222-9.
—Els monosillabs àtones no poden dur signe d’accent. Ibid. p. 24952.
—La consonant gutural final. La C trencada. Ibid. p. 282-3.
—Estudis sobre la llengua catalana. Ibid. any 1891, p. 76-81
(L’accent circumflexo); p. 145-8 (la llengua parlada y la llengua escrita).
—Quin ha de ser el modern català literari. Extracte d’una conferencia
que En Cases donà dia 24 de novembre de 1891 an el «Centre
Excursionista» de Barcelona. L’Avenç, any 1891, p. 378-81.
—L’AVENÇ y la reforma llingüística. Article dalt La Vanguardia de
Barcelona, 30 de desembre de 1891, en defensa de l’ortografía de
L’Avenç.
—Catalunya trilingüe. —Estudi de biología lingüística. —Conferencia
donada a l’Ateneu Barcelonès el 20 d’abril de 1906. —Barcelona, 1896. —
Un opuscle de 37 planes de 208 x 128 mm.
—Notes sobre l’empleu abusiu de la partícula DONCS. Comunicació
que En Cases-Carbó feu an el Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (1906), CLlC, p. 404-9.
135. —Casadesús (Mn. Josep). —Unificació Depuració y | Expansió |
de la | Llengua Catalana Literaria | Conferencia donada al Ateneu
Barceloní | 15 Janer 1911 | per | Josep Casadesús, pbr., P. M. Catedràtich
de Llengua Inglesa (per oposició) en l’Escola Superior de Comerç de
Barcelona | President de la Secció d’Idiomes | de l’Academia Científich-
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Mercantil, ex-Director de l’Escola Superior de Comerç | de la Corunya |
Escola Tipogràfica Salesiana, 1911.
136. —Casasnovas (Joaquim). —Colección de Vocablos y Modismos
| incorrectos y vicios | usados por los catalanes cuando [XXXIII] | hablan
el castellano | y tomados al oído | o leídos en periódicos y libros |
Materias diversas sobre el lenguaje | Nociones de ortografía catalana |
Diccionario

en

compendio

catalán-castellano,

|

seguido

de

otros

especiales de algunos | artes y oficios mecánicos: | nociones útiles sobre
las carreras de caballos, etc. | por | Joaquín Casasnovas y Ferrán |
Segunda edición | reformada, corregida y considerablemente aumentada.
| Barcelona | Véndese en la librería de López, Rambla del Centro, 20 | en
la de Puig, Plaza Nueva, 5 | y en otras principales de esta ciudad | 1884.
137. —Castellà i Raich (Gabr.). —Aplec de noms de casa que
existíen a Igualada an els sigles XV i XVI, extrets de documents inèdits de
l’arxiu municipal de la mateixa població. Son devers vuitcents noms que
se guarden dins ADMGC.
—Toponimia. Noms de pobles, viles, llochs, de casa, etc. del territori
que comprèn el Partit judicial de Igualada. Son mil cent noms de lloc,
guardats dins ADMGC.
—Vocabulari d’Igualada: 1.000 mots, recullits de boca del poble per
l’Obra del Diccionari, guardats dins ADMGC.
—Conjugació d’Igualada: 1.030 formes verbals, recullides de boca
del poble per l’Obra del Diccionari, guardats dins ADMGC.
—4.071 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD, i moltíssimes són de documents antics de l’Arxiu Municipal
d’Igualada.
138. —Castellnou (Mn. Johan de). —Compendi de la coneixensa
dels vicis que poden esdevenir en los dictats del Gay Saber. En Castellnou
s’anomena «un dels set mantenedors del Consistori de Tholosa de la Gaya
Ciencia de trobar». Se considera que va escriure aqueixa obra a mitján
sigle XIV. Veiau Milà i Fontanals, Obras, T. III, p. 147 i 285.
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139. —Cavanilles. —Sobre los límites del Valenciano. Dalt Boletín
del Instituto Libre de Enseñanza. —Madrid, 1879, p. 58.
140. —Cayx (N.). — Étymologie de CANTIMPLORA, dalt Rivista di
filologia romanza, Volum II, p. 228.
141. —Cenrós (Mn. Llorenç). —Gramàtica Cathalana | Brev y Clara y
explicada | ab molts exemples, y advertencias | a part; ab lo modo de
Compondre, Repetir | Apuntuar, Escriure be, y ab las degudas | lletras las
Diccions, y conferirlas, | y decorarlas. | Ajustats nou Preceptes de
Elegancia, ab sinch | generos de versos ab aquellas subtilitats | de ingeni
composts, segons las quals se diuhen | Concordants. Acrostichs, ab una
Regla | Comuna, Accent, y Figuras | del vers. | Y antes de tot, posadas
algunas Notas, y | Senyals pera saber prest lo Minyò Declinar, | Conjugar,
Temps de Verbs, [XXXIV] y lo millor | de las Declinacions. | Composta per
Llorens Cendros Prevere publich | professor de la llatinitat de Barcelona. |
En Barcelona en casa de Mathevat administrada per Martí Gelabert, | Año
1676. | A costa de Josep Moyà Llibrater. —Encara que se diga cathalana
aqueixa gramática, no ès més que una gramática llatina feta per ensenyar
el llatí an els catalans.
142. —Cervera (Ant. M.ª). —Gramática de la lengua mallorquina. Un
tom en 4t, manuscrit (1778-1836). L’autor era un Frare Mínim, desfrarat
l’any 1820.
—Nueva Ortografía de la lengua mallorquina, explicada en español
para la más fácil inteligencia. —Palma, Estampa d’En García, 1872.
143. —Chabaneau (Camil). —Grammaire Limousine. Avant-propos i
els quatre primers capítols dalt RLR, T. II (1871), p. 167-222; el c. V,
ibid. T. III (1872), p. 369-81; 2a Part, L. I, c. II, ibid. T. V (1874), p.
1711-96; c. II-V, ibid. p. 435-81; L. II, c. I-III, ibid. T. VI, p. 171-205; c.
IV i V, ibid. T. VII (1875), p. 145-78; L. III, c. I-IV, ibid. T. VIII (1875),
p. 159-208; Additions et corrections à la première partie, ibid. T. XI
(1877), p. 13-36.
—La Langue et la Litérature provençales: leçon d’ouverture du Cours
de langue romane à la Faculté des Lettres de Montpellier, le 7 janvier
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1879. RLR, T. XV (1879), p. 157-8. Tracta de l’antiga Llengua d’Oc, que
ell anomena provençal per convenció i que troba que s’hauría de dir
llemosina. Fundat en un vers d’En Balaguer (Lo LLEMOSÍ es la llengua en
que ma mare | m’ensenyà un jorn a benehir a Deu), diu que els catalans
anomenan llemosina la nostra Llengua. Es una errada feresta.
—DOMINUS et SENIOR au féminin en provençal. Ibid. T. XXXI
(1887), p. 444-5. Escorcolla el mi dons (mea domina), senher, mos
(tractament per les persones de la classe mitja), misé, mi senher, mos
senher, mossenh, mossenhe, mossen, mossé, mosse.
—La Langue et la Litérature du Limousin. Ibid. T. XXXV (1891), p.
379-430.
—Du Z final en français et en langue d’oc. Ibid., T. V (1874), p. 3309; T. VI (1875), p. 94-102.
—Changement de z (s) en R et de R en Z entre deux voyelles dans la
langue d’oc. Ibid. T. X (1876), p. 148-51.
—Sur LO, pronom neutre en provençal. Romania, T. VII, p. 329 i ss.
144. —Ciscar (Sr.). —Los Diccionarios y vocabularios valencianos.
Dalt Revista de Valencia, 1881-1882.
145. —Cisteller (Diego). —Jesús María. Memorial en defensa de la
lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña. [XXXV]
Dedicado a los muy ilustres Señores Diputados del Principado de
Cataluña, Padres de la Patria. —Tarragona, 1638. —N’hi ha una 2a edició,
feta a Barcelona l’any 1901.
146. —Ciuffo (N’Antoni). —Influencies de l’italià y diferents dialectes
sards en l’alguerès. Comunicació d’En Ciuffo an el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 170-83.
147. —Clar (Mn. Miquel). — 1.326 cèdules lexicogràfiques de mots
de Santanyí (Mallorca), que figuren dins COD.
148. —Clarasol (Dr.). —Singularidades de la Historia Natural del
Principado. Manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid, del sigle XVIII.
Porta una partida de noms vulgars de Fauna Catalana.
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149. —Cleghorn (Jordi). —Observations on the epidemical diseases
in Menorca. —Londres, 1751-68. —Retreu 180 especies de plantes
d’aqueixa illa posant llur nom inglés, llatí i menorquí (català de Menorca).
150. —Climent (Joan). —1.200 cèdules lexicogràfiques, que figuren
dins COD.
151. —Cloquell (Mn. Jeroni). —3.562 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
152. —Colomines (J. V.). —Sota Monjuich: novela. —Barcelona,
1908, L’Avenç. —Darrera de tot posa el vocabulari dels gitanos catalans i
de la Murrialla (gent perduda).
153.

—Collaboradors

de

Valls

(Diferents).

—1.500

cèdules

lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
154. —Collell (Mn. Jaume). —Els punts sobres les ii. Cartes rurals a
D. Antoni Rubió y Lluch. —Dalt Gazeta Montanyesa de Vic, dies 22 i 27 de
mars, 3, 12, 19 i 26 d’abril, 15 i 27 de maig, 12 i 19 de juny de 1913,
contra les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha
publicats molts d’articles sobre la Llengua Catalana, pero casi mai desde
el punt de vista filològic i llingüístic, sino patriòtic; per això no els retreim
un per un. També publicà cosa contra el sistema ortogràfic de L’Avenç
devers l’any 1890, pero no hem pogut aclarir a on ni a ell li ha llegut
contestar-nos a un postal que sobre això li escriguérem demanant-li
claricies.
155. —Comas (Ramon Nonat). —Apología de la Llengua Catalana.
Extret de La Renaixensa, vol. XXVII.
156. —Comet (J.). —La clé de l’orthographe catalane. Article dalt
Revue Catalane de Perpinyà, 1908, p. 400-1.
157. —Companyó (Dr. L.). —Histoire Naturelle du Dèpartament des
Pyrenées Orientales. —Perpignan, J.-B. Alzine. —3 volums in 8u i gravats.
Casi per tot el nom vulgar català acompanya el nom científic, segons
comunicació de 15 de janer de 1915 d’En Pere Vidal, Bibliotecari del Comú
de Perpinyà, escriptor capdal.
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158. —Congregants Marians-Barcelona-1912. —4.000 cèdules
lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD. [XXXVI]
159. —Cornavol (Mn. Juli). —Vocabulari d’Oleta (Conflent), de 728
mots recullits de boca del poble per l’Obra del Diccionari. Dins ADMGC.
160-161. —Cornet (Ramon) i Castellnou (Joan). —La doctrina de
trobar d’En Ramón de Cornet amb la glosa o correcció o declaració d’En
Juan de Castellnou. L’obra d’En Cornet es de la primera mitat del sigle
XIV, i la glosa d’En Castellnou ès de devers l’any 1350 o d’alguns anys
més tart. Veiau Villanueva, Viaje Literario, T. XVIII, p. 231; Milà i
Fontanals, Obras, T. II, p. 508; T. III, p. 147-288; P. Meyer, Romania, VI,
342 et ss.
162. —Cortès (Mn. Bartomeu). —1.500 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
163. —Cortès (Mn. Manuel). —1.100 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
164. —Cortès (Maria Ignacia). —1.080 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
165. —Cortès (Mn. Nicolau). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
166. —Cortils i Vieta (J.). —Ethología de Blanes. —Barcelona, 1886.
—Un volum de 206 planes de 173 x 120 mm. Dedica un capítol a
«particularidats idiomàtiques y onomatología» a on estudía el dialecte de
Blanes, que resulta interessantíssim.
167. —Costa (A.). —Diccionari suplement de tots els diccionaris
publicats fins ara de la llengua catalana. —Barcelona, 1868.
168. —Costa (Antoni Cebrià). —Introducción | a | la | Flora de
Cataluña | y | Catálogo razonado | de las plantas observadas en esta
región | por | D. Antonio Cipriano Costa | Doctor y Catedrático jubilado de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, | Académico
Correspondiente de la Real Academia de Ciencias | Exactas, Físicas y
Naturales de Madrid | etc. etc. | Corregida y aumentada | con un
Suplemento el Catálogo y un Apéndice al Vocabulario | —Barcelona |
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1877. —Un volum en 4t menor de LXXI+356+96 planes. —Du 63 planes
de llistes alfabètiques dels noms vulgars catalans de les plantes.
169. —Costa de Vall (J.). —Nuevo método de gramática castellana,
seguida de un prontuario de las voces más usuales en catalán y
castellano. —Barcelona, 1820. —N’hi ha una 2a edició, feta l’any 1844.
170. —Costa (Jaume). —Compendi de gramática castellana seguida
de un prontuario de las voces más esenciales en catalán y castellano. —
Barcelona, Vda. de Agustín Roca, 1827. —N’hi ha una edició de 1828 i
una de 1830, ambdues fetes a Barcelona. [XXXVII]
171. —Costa i Llobera (Mn. Miquel). —La preposició A en l’acusatiu.
Tema V que defensà Mn. Costa davant el Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (any 1906) amb intervenció aclarativa de Mn. Antoni
M.ª Alcover i rectificativa d’En Pompeu Fabra i el Prof. Pier Enea Guarnerio
de Milà, CLlC, p. 119-23.
—No hem de permetre que la llengua catalana sia esclava ni
tributaria de cap altra llengua. Comunicació feta an el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 516-8.
172. —Crescini (V.). —Manualetto Provenzale per uso degli alumni
della

facoltà

di

Lettere.

Introduzione

grammaticale

crestomazia

e

glossario. —Seconda Edizione emendata ed accrescuita. —Verona-Padova.
Fratelli Drucker. 1905. —Es un tractat de l’antiga Llengua d’Oc, ben
apreciable.
173. —Cuny (A.). —Latin vulgaire «*tūdāre»=frapper, tuer. RLR, T.
LI (1908). Tudar ès viu dins el català de Mallorca en sentit de mal-gastar,
fer mal-bé una cosa, mal-encaminar una persona, dur-la a perdre,
espenyar una cosa, fer-la inservible.
174. —Curet (Francesc). —5.500 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren en part dins COD.
175. —D. y M. —Diccionario Catalán-Castellano. —Barcelona, 1847.
176. —Damians i Manté (Anfós). —3.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. Casi totes son tretes de
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documents del bon temps de la llengua, obrants dins l’Arxiu Municipal de
Barcelona.
177. —Darmesteter (A.). —Crítica de l’estudi d’En Carles Joret,
publicat a París, 1874: Du C dans les langues romanes. Romania, T. III,
p. 379-98.
178.

—Dedeu

(Josep).

—Diccionario

de

voces

valencianas

procedentes del árabe. Se morí l’autor l’any 1882 quant escrivía això; el
manuscrit el deuen tenir els Jesuïtes de València perque l’autor ho era.
Llombart, Diccionario Escrig, p. XLIX.
179. —Delpont (Juli). —Lo català al Russilló. Comunicació feta an el
Primer Congrés de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 536-7.
180.

—Dempere

(P.

Fr.

Anselm).

—Diccionario

valenciano-

castellano. Cinc toms en 4t, gruixats, manuscrits. Llombart, Diccionario
Escrig, p. XLVIII.
181. —Despuig (Cristòfol). —Colloquis de la insigne ciutat de
Tortosa, escrits l’any 1557. Hi ha qualques indicacions sobre el català de
Sardenya i una bona partida de noms vulgars de Fauna Catalana. No
estamparen aqueixa obra fins l’any 1887.
182.

—Diccionario

Alphabetico

de

dicciones

juntamente

castellanas y valencianas. —Valencia, 1647. —Un volum en 8u de 376
planes. En parla En Ximeno dins la seua Biblioteca de Escritores
Valencianos, T. II, p. 353. [XXXVIII]
183. —Diez (Dr. Frederic). —Poesie der Troubadours. —1826. —
Leben und Werke der Troubadours. —1829. —Dins aqueixes dues obres ja
hi ha observacions llingüístiques que preludiaven tot lo que havía d’esser
En Diez dins el mon de la ciencia llingüística.
—Grammatik der romanischen Sprachen. —1836-1843. —En feu
l’autor una altra edició l’any 1856, molt més polida i recolada, i la
traduïren a una partida de llengues, essent la versió més extesa la que
publicaren a París i en francès desde 1874 a 1876 Mr. August Brachet, Mr.
Gastó Paris i Mr. Alfred Morel-Fatio, de tres toms i baix d’aqueix títol:
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Grammaire

des

Langues

Aqueixa

Romanes.

obra

creà

la

Ciencia

Llingüística Romanista.
—Etymologisches | Wörterbuch | der Romanischen Sprachen | von |
Friedrich Diez | Fünfte Ausgabe | Mit einem Anhang von August Sheler. —
Bonn, | bei Adolph Manrens, | 1887. Aquesta obra també ès la pedra
angular i la font de tots els altres diccionaris etimològics de les llengues
romàniques, tants com n’hi ha. La primera edició ès de l’any 1854.
—Altromanische Sprachdenkmale. —1846. —Un estudi molt sucós del
llenguatge dels Juraments de Strassburg, de la cançó de Sta. Eularia i del
Poema de Boeci.
—Altromanische

Gedichte,

1852.

—Un

estudi

molt

fondo

del

llenguatge de La Legenda de Clermont.
184. —Dittes (Dr. R.). —Ueber den Gebrauch der Participien und des
Gerundiums im Altprovenzalischen. —Budweis, 1902.
—Ueber

den

Gebranch

des

Infinitivs

im

Altprovenzalischen

Syntaktischen Studie. RFRSML, T. XV (1903), p. 1-40. Casi tot lo que’s
diu fa pel català.
185. —Domenech i Circuns (Josep). —Elementos de Gramática
castellana-catalana, entresacados de varios autores. —Barcelona, Vda. e
Hijos de Brusi, 1829.
186. —Domenech (Maria). —1.459 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren en part dins COD.
187. —Domenge (Mn. Pere). —3.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
188. —Donadiu (D.). —Diccionario de la lengua castellano con la
correspondencia catalana. —Barcelona. —4 volums.
189. —Ebeling (G.). —Probleme der romanischen Syntaxe. —Halle,
Max Niemeyer, 1905. —Ofereix algún interés a la filología catalana perque
fa qualques referencies, no gaire, a la nostra sintaxis. Veia W. MeyerLübke, LBfGRPh, T. XXVIII, col. 14-17.
190. —Eguilaz y Yanguas (G.). —Glosario etimológico de las
palabras

españolas

(castellanas,

catalanas,
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gallegas,

mallorquinas,

portuguesas, valencianas y vascongadas) de origen oriental (árabe,
hebreo, malayo, persa y turco). —Granada, Imprenta de [XXXIX] La
Lealtad, Sta. Ana, 12. 1886. Un volum de XXIV-591 planes de 250 x 183
mm.
191. —Elias de Molins (A.). —Gramáticas catalanas inéditas del
siglo XVIII: article dalt Revista Crítica de Historia y Literatura, T. VI, p.
242.
192. —Escrig i Martinez (J.). —Diccionario Valenciano-Castellano de
D. José Escrig y Martínez, 3a ed. corregida y aumentada por una sociedad
de literatos, bajo la dirección de D. Constantino Llombart, Valencia, 1851.
—La primera edició fonc l’any 1851.
193. —España Regional (La). —Un precursor del renacimiento
catalán: D. Pedro Mata: su reforma de la ortografía catalana y su poesía
Lo Vot cumplert. Dalt La Revista Regional, de Barcelona, T. XII (1892), p.
169 i ss.
194. —Esteve (A.). —Vocabulario Valenciano-Castellano de los
peces, dalt la revista El Archivo de Dénia, janer i març de 1888.
195. —Esteve (Joan). —Liber elegantiarum Johannis Stephanni viri
eruditissimi civis valentiani regia auctoritate notarij publici: latina et
valentiana lingua: exactissima diligentia emendatus. Estampat a Venècia
a ca’n Paginini de Brescia l’any 1489. Un volum de lletra monagal a tres
columnes. Es un enfilall de frases catalanes posades en llatí; segueix un
orde alfabètic imperfectíssim. Son 166 fulles sensa foliació. En romanem
pocs exemplars. En Rodríguez, Biblioteca Valenciana, p. 253, dona
qualques claricies de l’autor.
196. —Esteva (Josep). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que en part figuren dins COD.
197. —Esteve, Belvitges i Juglà. —Diccionario Catalán-CastellanoLatino, por D. Joaquín Esteve, D. José Belvitges y D. Antonio Juglá y Font.
—Barcelona, 1803-1805.
198. —Esteve i Teixidor (Mn. Ferran). —Escorcoll dialectal a la
Ribera baixa del Cinca. Article dalt BDLlC, T. IV, p. 19-22.
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199. —Estorch y Liquès (D. P.). —Elements de poètica catalana y
diccionari de sa rima. —Barcelona, 1852.
—Becerolas catalanas y castellanas del Tamboriner del Fluvià. —
Barcelona, 1857.
—Gramàtica de la lengua catalana. —Barcelona, 1857.
200. —Ey (W. van). —La langue ibérienne et la langue basque, dalt
Revue de Lingüistique, T. VII, p. 3.
201. —F. M. F. P. y M. M. —Diccionario castellano-catalán. —Reus,
1836.
202.

—Fabra

(Pompeu).

—Ensayo

de

Gramática

de

Catalán

Moderno. —Barcelona. Estampa y Llibrería «L’Avenç» de Massó y Casas,
21, Portaferrissa, 1891. [XL]
—Conjugació del verb català. Present de subjuntiu y infinitiu.
Extracte d’una conferencia que En Fabra donà dia 3 de desembre de 1891
an el «Centre Excursionista» de Barcelona. L’Avenç, any 1891, p. 381-5.
—Afixos

pronominals

y

teoría

de

l’apostrof.

Extracte

d’una

conferencia que En Fabra donà dia 19 desembre del mateix any i an el
mateix lloc. L’Avenç, any 1891, p. 385-9.
—La reforma lingüística: grafía de diferents sons. Polèmica sobre
reformes ortogràfiques. L’Avenç, any 1892, p. 28-30.
—La vocal neutre catalana devant N y S final. L’Avenç, any 1892, p.
59.
—Extracte dalt L’Avenç, any 1892, p. 222-4, d’una conferencia que
En Fabra donà a Lliga de Catalunya de Barcelona, dia 30 de juny de 1892
sobre «conjugació dels verbs irregulars catalans».
—La representació de la L palatal en català. Article publicat dalt
BDLIC, T. I, p. 562-8.
—Sillabari català. —Barcelona, 1904. —Un volum de 156 planes en
8u major.
—Tractat de Ortografía Catalana. —Barcelona, 1904. —Un volum de
107 planes de 186 x 119 mm.
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—Contribució a la Gramàtica de la Llengua Catalana. —Barcelona,
1898. —Un volum de 111 planes 188 x 130 mm.
—Étude de phonologie catalane (Catalan oriental). Dalt Revue
Hispanique. T. IV (1897), p. 5 i ss.
—Les E toniques du catalan. Revue Hispanique. T. XV (1906).
—Le catalan dans la «Grammaire des Langues Romanes» de W.
Meyer-Lübke et dans le «Grundriss der romanischen Philologie». Revue
Hispanique. T. XVII (1907), p. 1-45.
—Problemes pendents en l’actual català literari. Estudi dalt Anuari de
l’Institut d’Estudis Catalans de 1907, p. 352-60.
—Qüestions d’ortografía catalana: I. La lletra H. —II. La L palatal. —
III. La R muda. —IV. L’accentuació gràfica. —V. La lletra G. —VI. Varia.
Comunicació feta an el Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (any 1906). CLlC, p. 188-221.
—Qüestions

de

Gramàtica

Catalana.

(L’obra

dels

nostres

descastellanitzadors. —El doncs causal. —La combinació pronominal els
hi. —Traducció de l’expressió relativa castellana el que. —L’article neutre.
—Les preposicions àtones de, en i a davant de la conjunció que. —Les
terminacions encia i ancia. —Catalanització dels adjectius en undus. —
Formes verbals guturalitzades. —Les formés veiés i vegés. —Entorn de les
formes valer i valdre. —Els nostres savis. —Un llei d’excurçament. —Les
nostres gramàtiques dialectals [sic]. —El diptong francès ai). | Barcelona
| Biblioteca Popular de L’Avenç | 1911. —Un volum en 8u. [XLI]
—Gramática | de la | Lengua Catalana. —Barcelona, 1912. —Un
volum de XXIV-480 planes de 225 x 145 mm.
—Els mots àtons en el parlar de Barcelona: articles dalt Butlletí de
Dialectologia Catalana, any 1913 i janer-juny de 1914.
203. —Faidit (Uc). —Grammaires Provençales | de Hugues Faidit | et
de | Raymond Vidal de Besaudun | [XIII siècle] | Deuxième Edition |
revue, corrigée et considérablement augmentée | par | F. Guessard, |
Professeur à l’Ècole Imperiale des Chartes, | Membre du Comité de la
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Langue, de l’Histoire et des Arts | de la France. | Paris, | A. Franck, rue
Richelieu, 67. | 1858. —Un volum en 4t.
204. —Falp i Plana (J.). —Topografía Médica de Solsona. —1901.
Barcelona. —Toca alguns punts de fonètica solsonina. Veiau p. 135.
205.

—Farnés

(Seb.).

—Assaig

de

Paremiología

Catalana

comparada. Volum I (abarcar-amich). —Barcelona, 1913. —Un volum de
320 planes de 170 x 96 mm. Un aplec d’adagis i proverbis per orde
alfabètic, molt complet i espinzellat a l’uf.
—La revindicació del llenguatge en l’ensenyansa primaria. Barcelona,
1891.
206.

—Ferran

(Salvador).

—1.450

cèdules

lexicogràfiques

de

Llengua Catalana, que figuren dins COD.
207. —Faus (Mn. Antoni). —1.500 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
208. —Faus i Condomines (Josep). —Escorcoll dialectal a la regió
del Segre. Article dalt BDLIC, T. IV, p. 17-9.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
209. —Febrer (Antoni). —Gramática de la lengua menorquina. Un
tom en 4t manuscrit. Escrita l’any 1821.
—Diccionario manual menorquín, castellano y latín. Un tom en 4t
manuscrit.
210. —Ferrer (Fr. Magí). —Diccionario Catalán-Castellano con una
colección de 1.670 refranes, 2a Edición. —Barcelona, 1854. —Un volum
de IX-688 planes de 162 x 95 mm. La 1a edició ès feta a Reus l’any 1836.
—Diccionario Castellano-Catalán con una colección de 1.670 refranes.
2a Edición. —Barcelona, 1854. —Un volum de IX-749 planes de 162 x 95
mm. La 1a edició ès feta a Reus, l’any 1836.
211. —Ferrer y Aledo (J.). —Nuevos datos sobre la Isla de Menorca
(Nomenclatura que emplean los pescadores de esta isla para designar los
diferentes puntos de la accidentada costa de Menorca). Revista de
Menorca, 1909, p. 177-80, 255-8, 287-90.
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212. —Farré y Carrió (I.). —De la paraula LLUR. Sa naturalesa
[XLII], carácter y us. Dalt La Renaixensa, T. III (1873), p. 85-86; 111112.
—Gramàtica Catalana. Estudis sobre la mateixa. —Barcelona, 1874.
—Observacions sobre la lletra X: article dalt La Renaixensa T. III
(1873), p. 149-51.
—Ortografía | de la | Lengua Catalana | o | Estudios sobre la palabra
oral y escrita en esta lengua, | por | D. Ignacio Farré y Carrió, licenciado
en Filosofía y Letras, Catedrático libre de griego en el Instituto Provincial
de Barcelona, etc., etc. | Barcelona | tipografía de Gómez e Inglada,
travesía de Guardia, n.º 14, | 1879.
—Gramática histórica de las lenguas castellana y catalana. —
Barcelona, 1884.
—Respetemos

nuestra

lengua

materna

(la

catalana).

—Article

publicat dalt La España Regional de Barcelona, T. VII, p. 165-75, per
demostrar que el català ès un idioma i que còme tal l’hem de tractar i
conservar.
—La tradición latina en las lenguas castellana y catalana. Articles dalt
La España Regional. T. IX (1890), p. 59 i ss.; T. XII (1892), p. 67 i ss.
—La tradición ortográfica de la lengua catalana a propósito de
discusiones y de una obra reciente de D. Pompeyo Fabra. («Ensayo de
Gramática de catalán moderno»). Article La España Regional. T. XI
(1891), p. 443 i ss.
—Una curiosidad filológica del siglo XVI (?). Article La España
Regional, T. XIII (1894), p. 439.
—Gramàtica de la Llengua Catalana | segons los principis que
informan | la gramàtica històrica | per | Ignasi Ferrer y Carrió | Mestre
Normal, Llicenciat en Filosofía y Lletres, | director d’una de les Escolas
Municipals d’aquesta ciutat, ex-professor de Gramàtica y filología catalana
en lo «Centre Català», etc., etc. | Nova Edició | —Barcelona | Impr. Renté
y Cantó, Campo Sagrado, 28, ent.º | Any 1896. —Un volum de 268
planes de 178 x 125 mm.
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213. —Ferrer i Ginart (Andreu). —Rondaies de Menorca, recullides i
anotades per Andreu Ferrer i Ginart. —Ciutadella, 1914. —Un volum de
XXXII + 228 planes de 220 x 138 mm. Hi ha una introducció, això ès, una
«lleugera noticia de les principals particularidats dialectals del català de
Menorca» i unes «Advertencies preliminars sobre’l sistema ortogràfic usat
en aquest volum»; i acaba amb un «vocabulari que conté les paraules i
frases més difícils d’entendre d’aquest volum», a on se desllatiguen 329
mots.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
214. —Ferrer i Parpal (Jaume). —Quertille | des | Dialecte [XLIII]
Menurquí | per D. Jaume Ferrer y Parpal, metge-cirurgià y vucal de se
cumissió

d’instrucció

públique

d’aquesta

ciutat,

apruvada

per

dite

cumissió en sessió de 7 de desembre de 1857 | —Meó | Imprénte de D.
G. I. Serra, coste den Deyà, n.º 34, 1858.
—Tratado de Lectura del Dialecto Menorquín. —Mahón, 1870.
—Tratado de Analogía del Dialecto Menorquín. —Mahón, 1872.
—Diccionario Menorquín-Castellano. —Mahón, 1883. —Dos volums en
4t major: el I de X-856, el II de 1006 planes.
215. —Ferreras. —Apología del idioma català; vindicantlo des las
imposturas d’alguns extrangers que l’acusan d’aspre, incult y escàs.
Inèdit. LlDE, p. XLVIII.
216. —Fiter e Inglès (J.). —Termes usats a Bellcaire. Estudi dins
Memorias

de

la

Associació

Catalanista

d’Excursions

científiques

(Barcelona), T. I (1876), p. 256-64.
217. —Figuera (Pere A.). —Diccionari | Mallorquí-Castellà, | y | el
primer qué se ha donat a llum, | compost | per Don Pere Antoni Figuera |
Franciscano Esclaustrad | —Palma | Imprenta y Llibrería de Esteva Trias, |
Any 1840. —Un volum de 526 planes en fol.
218. —Flos y Calcat (F.). —Promptuari de la escriptura catalana. —
Barcelona, 1898.
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219. —F. N. F. P. y M. M. —Diccionario catalán-castellano. —
Barcelona, 1839. Un volum en 8u de XIV-665 planes.
—Diccionario manual castellano-catalán. —Reus, 1836.
220. —Foerster (W.). —Etymologien. Estudi sobre l’etimologia de
galta. ZfRPh, T. XXXII (1908), p. 445-9.
—Zur Wortgeschichte. Estudi sobre l’etimología de la paraula andana.
Ibid. p. 604-6.
—Beiträge

zur

romanischen

Lautlehre.

Umlaut

(eigentlich

Vocalsteigerung im Romanischen. Ibid. T. III, p. 471-517, 561-8, a on,
tot estudiant les tramudances de diferents sons romànics, espinzella la
formació d’un bell enfilall de mots catalans.
221. —Fokker (A. A.). —Quelques mots espagnols et portugais
d’origine oriental dont l’étymologie ne se trouve ou est insufficiemment
expliquée dans les dictionnaires. ZfRPh, T. XXXIV, p. 560-8; T. XXXVIII,
p. 481-4. Dins el primer article estudía l’etimología dels mots adarga,
tarja, duana, sucre, cotó, alaca, aranzell, batage, biombo, cànfora, xarol;
dins el segón article fa belles observacions sobre la nissaga de joliu,
escabetxo, escarlata, feina.
222. —Fonollar (Bernat). —Tractat de les paraules que han de
desterrarse de la llengua valenciana, perque en son externes. —LlDE, p.
XLVIII. [XLIV]
223. —Fortesa (Mn. Antoni). —1.280 adagis mallorquins, replegats
de boca del poble a Santanyí (Mallorca) per l’Obra del Diccionari i que
figuren dins la nostra Calaixera ordenats alfabèticament.
224.

—Forteza

(Mn.

Francesc).

—Acabà

la

Morfología

de

la

Gramàtica de son pare damunt les notes que aqueix li deixà i ademés feu
la taula alfabètica que clou dita Gramàtica, senyalant tots els termes
gramaticals que s’hi toquen i totes les paraules que s’hi desllatiguen, lo
qual facilita extraordinariament la consulta i estudi de tal Gramàtica.
225. —Forteza (Tomás). —Observaciones generales sobre la lengua
materna. Articles publicats dalt Museo Balear de Mallorca, any 1886, p.
95, 295, 408.
-392BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

—Contestació a la pregunta sobre la paraula PEYTES: article dalt
Bolletí de la Sociedad Arqueològica Luliana, T. II (1887), p. 28-30.
—Reflexions gramaticals. Dos articles dalt Museo Balear, any 1887,
p. 201 i ss., 698 i ss. sobre l’us de la h i la r final.
—Sintaxis del Artículo. Article dalt Bolletí de l’Arqueològica, abril de
1897.
—Gramática de la Lengua Catalana. —Palma de Mallorca, 1892-1915.
—Un volum de LXXXVII +27*+568 planes de 249 x 172 milímetres.
—Pertret per un diccionari etimològic de la llengua catalana. Prop de
NOU MIL CÉDULES a on s’apunta l’etimología d’UNES SIS MIL PARAULES
CATALANES. Aquesta obra l’anava fent el Mestre Forteza a poc a poc.
226. —Foulché-Delbosc (R.). —R. Foulché-Delbosc | Professeur à
l’Ecole de Hautes Études Commerciales et à l’Ecole Colbert | Abrégé | de |
Grammaire | Catalane | Barcelone, Imprimerie et Librairie «L’Avenç» 20,
Ronda de l’Universitat, 20 | 1902. Un volum de 236 planes de 190 x 124
mm.
227. —Foxà (Jofre de). —Regles d’En Jofre de Foxà. Manuscrit de la
Biblioteca Nacional de Madrid, copia del sigle XVIII d’un còdic de la
Biblioteca dels Carmelites de Barcelona, que’s calcula que feu flamada la
nit de 25 de juliol de 1835 quant cremaren els convents de Barcelona.
Publicà aqueixes Regles Mr. P. Meyer dalt Romania, IX, 54 et ss. L’autor
va escriure aqueixa obra pel rei En Jaume II d’Aragó quant encara era rei
de Sicília, que ho fou de l’any 1286 fins a 1291.
229. —Foz (B.). —De la lengua catalana: article dalt Revista de
Cataluña, Barcelona, T. II (1862).
230. —Francàs (Mn. Joan) i Canudes (Mn. Joan). —Conjugació i
vocabulari de les comarques de Pobla de Lillet i de St. Jaume de
Frontanyà, recullit de boca del poble per l’Obra del Diccionari. ADMG.
231. —Frisoni (G.). —Grammatica, esercizi practici e dizionario della
lingua catalana con una Introduzione sugli idiomi [XLV] parlati nella
penisola iberica: una Raccolta de 350 proverbi e la Chiave dei tempi per
l’apprendimiento autodittico. —Milano, M. Hoepli, 1912.
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232.

(A.).

—Froese

—Die

lateinischen

Vortonvokale

im

Altprovenzalischen. —Diss. Könisberg. 1908, p. 97 et ss.
233. —Fryklung (Dan.). —Les changements de signification des
expressions de droite et de gauche dans les langues romanes et
spécialment en français. Tesis pel Doctorat. —Upsala, 1907.
234. —Fuchs (August). —Über die sogenannten unregelmässigen
Zeitwörter in den romanischen Sprachen.
235. —Fullana (Fr. Lluís). —Ullada general sobre la Morfología
Catalana. Comunicació feta an el Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (any 1906). CLlC, p. 249-82.
—Les característiques catalanes en lo regne de Valencia, o sia, la
gramàtica valenciana es la mateixa gramàtica catalana. Estudi premiat an
els Jocs Florals de València de 1908.
—10.171 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
—Estudi sobre Filología Valenciana. Articles dalt Rat Penat, T. I
(1911), p. 1-17, 52-60, 113-20, 156-64, 249-56, 427-34, 505-26.
236. —Fuset i Rubió (Josep). —Aves de Cataluña. Memorias de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, T. VII, Memoria VI.
237. —Fuster (Just Pastor). —Breve vocabulario valenciano y
castellano de las voces más obscuras y anticuadas. A lo darrer de la
Biblioteca Valenciana d’En Fuster. —València, 1827 (Impr. José Gimeno),
p. 314-50. Du uns 3.500 mots.
238. —Fuster (Mn. Miquel). —4.709 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
239.

—García

i

Girona

(Mn.

Joaquim).

—1.000

cèdules

lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren en part dins COD.
240. —Garriga (Mn. Àngel). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren en part dins COD.
241.

—Gauchat

(Dr.

Lluís).

—Nota

crítica

sobre

ALTPROVENZALISCHES ELEMENTARBUCH dalt ZfFSL, vol. XXXIX, p. 115-
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9. Hi ha observacions llingüístiques sobre un bell esbart de mots catalans,
molt agudes i lluminoses.
—Etymologies: Esp. CORDERO, cat. CORDER, port. CORDEIRO, it.
CORDESCO. BGSR, T. IX (1910), p. 61.
242. —Gayà (Mn. Miquel). —4.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
243. —Gayà i Tomàs (Man.). —Vocabulari Lleidetà de 1.907
paraules recullides de boca del poble a Lleida l’any 1906 per l’Obra del
Diccionari. ADMG. [XLVI]
—3.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren en
part dins COD.
244. —Gazeta Montanyesa (periòdic de Vic). —Nota del Día
(defensant l’us de la y conjunció. —8 febrer, 913).
245. —Gelada (Mn. Jeroni). —Particularitats idiomàtiques d’Olot.
Article publicat dalt el BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. III, p. 91-3.
—3.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
246. —Genís i Horta (Emili). —7.785 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
247. —Genís (Salvador). —Una cuestión de Gramática Catalana:
article dalt La Vanguardia de Barcelona (26 octubre 1892) sobre el LI i
L’HI de Barcelona.
—El Auxiliar del Maestro Catalán en la enseñanza de la lengua
castellana. Parte segunda para la enseñanza del lenguaje castellano
escrito. Quinta edición y comprende diferencias de sintaxis entre ambos
idiomas con multitud de temas de traducción acerca de ellas, asi como
dificultades ortográficas y verbos; completando la obra un vocabulario
catalán-castellano que contiene más de 10.000 voces y abundantes
secciones

de

modismos,

frases

adverbiales

con

sus

equivalentes

castellanos. —Barcelona, 1909. —Un volum de 414 planes de 180 x 120
mm.
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—Lectura Bilingüe, exercicis per aprendre de lletgir en català y de
lletgir y traduhir en castellà els noys y noyas de les Escoles de Catalunya
per D. Salvador Genís, Mestre Superior, 2a edició, aprovació de
l’Autoridat eclesiàstica. —Barcelona. Imp. J. Cunill y Sala. Universidat, 25.
Any 1902. —Un volum en 8u major.
248. —Gibert (Agustí M.ª). —Fauna Ictiològica de Catalunya. —
Catàlec rahonat dels peixos observats en el litoral y en les aygues dolçes
catalanes. Acaba en una taula alfabètica de 512 noms de peixos. Un
volum de 108 planes de 216 x 185 mm. S’hi endardellen 492 noms
vulgars catalans de peixos, els qui’s coneixen en tot lo litoral i aigues
dolçes de Catalunya.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
249. —Gil (P. Pere). —Historia Natural de Catalunya: escrita la
primería del sigle XVII. Manuscrit de la Biblioteca Bisbal de Barcelona.
250. —Gilliéron (J.) i Edmont (E.). —Atlas lingüistique de la France.
—París, 1902. —Inclou la transcripció fonètica de milenars de mots dels
pobles de llengua catalana: Colliure, Rivesaltes, Arle, Illa de la Tet i Oleta.
251. —Ginebra (Mn. Pere). —1.300 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. [XLVII]
252. —Ginestar (General). —7.500 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
253.

—Goig

i

Company

(Jaume).

—Vocabulario

valenciano-

castellano: Alcira. —LlDE, p. XLIX.
254. —Golobardas (Juan Bta.). —Compendio, | sobre el modo de
sembrar, | plantar, criar, podar y cortar toda especie de árboles, | con su
descripción y propiedades | para la conservación y aumento | de los
montes y arbolados; | y | utilidad de los empleados de este ramo, | y de
los labradores y hacendados. | —Barcelona: en la oficina de Brusi | año
de 1817. —Un volum de 14 planes sensa foliar + 308 de 145 x 101 mm.
Du un apèndic de 16 planes, tot llistes de noms vulgars catalans de
plantes.
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255. —Gomis (Cels). —Meteorología y Agricultura populars ab gran
nombre de confrontacions. Barcelona, 1888. —Un volum de 176 planes de
178 x 120 mm. Es un bell enfilall d’adagis, casi sempre per orde alfabètic,
recullits a diferents regions catalanes, a on el lexicograf català té molt que
espigolar.
—Botànica Popular ab gran nombre de confrontacions. —Barcelona,
1891. —Un volum de 158 planes de 174 x 116 mm. Es un estudi del nom
català de les plantes, retreient i aduïnt els adagis, cansons i contarelles
que hi haja referent a cada nom, posat tot per orde alfabètic.
—Alguns noms topogràfics propis de Mequinenza, Fayó, Fabara y
Maella. Dalt Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, T. II (1892),
p. 53 i ss.
—Zoología Popular | Catalana. Modismes, aforismes, creencies,
supersticions, etc. etc. | que sobre els animals | hi ha a Catalunya, ab
gran nombre de confrontacions | per | Cels Gomis | —Barcelona | 1910.
—Un volum de 490 planes de 192 x 140 mm. Estudía 161 animals, això
ès, el nom i els adagis i frases a on figuren.
—Geografia General de Catalunya. —Provincia de Barcelona. —
Barcelona (sens any d’estampació). —Un volum de 594 planes de 271 x
190 mm. Du una taula alfabètica dels noms de lloc de la Provincia, de
trenta planes a dues columnes, a on el llingüista català té molt de camp
per còrrer per endardellar la llengua nostra.
256. —Gora (E.). —Lingüe neollatine. —Milano, 1894. —El Prof.
Meyer-Lübke en fa una crítica lluminosa dalt ZfRPh, T. XVIII, p. 296.
257. —Grammont (Maurici). —La dissimilation consonantique dans
les langues indo-européennes et dans les langues romanes. —Dijon,
1895. —Ens interessa aqueixa obra per motiu d’esser el català una
llengua romànica.
—Etymologies: FRESSURE [cat. FREIXURA] (<*frustiatura). RLR, T.
XLII (IV de la 5a serie) [1899], p. 471.
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258. —Grandgent (C. H.). —An Introduction to Vulgar-Latin. —
Boston, USA 1908. —Un vol. de XVI-219 planes de [XLVIII] 188 x 127
mm. Dona aqueixa obra el quest per moltes d’etimologíes catalanes.
An outline of the Phonology and Morphology of old Provençal. —
Boston, 1909. —Un volum en 4t menor de XI-159 planes.
259. —Grandia (Mn. Marian). —Gramàtica | Etimològica Catalana |
del | Rnt. Dr. Mossèn Mariàn Grandía | Prebere | —Sarrià-Barcelona.
Escòla Tip. y Llibrería Salesiana, 1901. —Un volum de 508 planes de 168
x 107 mm.
—Fonètica Semític-Catalana, seguida d’un vocabulari d’etimologíes
català-semítiques. —Sarrià-Barcelona, 1903. —Un volum de 280 planes
de 173 x 111 mm.
—Gramàtica Preceptiva Catalana. —Sarrià-Barcelona, 1905. —Un
volum en 8u major.
—Lectura y Ortografía de la Llengua Catalana, seguida de l’Ortografía
Castellana. 3a edició. —Sarrià-Barcelona, 1905. —Un volum per l’estil de
l’anterior.
—Formació de la paraula catalana. Comunicació feta an el Primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906). CLlC, p. 283-7.
—Etimologíes llatines, gregues, aràbigues y hebrayques, incloses dins
el Diccionari Popular de la Llengua Catalana de N’Aladern. Així ho
expressa la portada del tom II (1905) i del III (1906) d’aqueixa obra.
—Les Normes de l’Institut. Article contra les Normes, sortit dalt
Correo Catalán de Barcelona i dalt Gazeta Montanyesa de Vic dia 13 i 18
setembre, 1913.
260. —Grateloup. —Grammaire Gascone et française. RLR, T. XXX
(1886), p. 5-52; T. XXXI (1887), p. 15-48. —Es de la primería del sigle
XVIII.
261. —Gregorio (Jaume de). —Consideracions interessants sobre el
mot vell-francès pulcelle, cat. poncella [p[o]nsé ]. ZfRPh, T. XXXIV, p.
373-4.
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—Consideracions sobre el mot surra. Ibid. T. XXVII, p. 346 i ss.
262. —Griera (Antoni). —L’historia dels objectes i l’estudi de les
paraules. Article dalt BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VI, p. 185-92.
—Sobre la reforma de l’ortografía catalana. Article BOLLETÍ DEL
DICCIONARI. T. VII, p. 38-40.
—Transcripció fonètica d’una rondalla mallorquina: Observacions
sobre tal rondalla. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII. p. 49-54.
—La nostra parla i l’escola. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII. p. 657.
—Notes filològiques: observacions sobre el dialecte de St. Hilari
Sacalm. BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII. p. 144-6.
—Notes sobre el parlar d’Eiviça i Formentera. Article dalt Butlleti de
Dialectologia Catalana, 1913, p. 26-36.
—Per la replega dels noms de lloc i de poble: article dalt Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya, T. XXII (1912), p. 330-6. [XLIX]
—1.193 formals verbals recullides de boca del poble an el Lluçanès
per l’Obra del Diccionari l’any 1906. ADMG.
—De Toponimia Vigatana. Quatre articles dalt Gazeta Montanyesa de
Vic, agost de 1908.
—La Frontera | catalano-aragonesa. | Estudi Geográfico-Lingüístic |
Memoria Doctoral | presentada a la Secció 1a de l’alta Facultat de
Filosofía | de l’Universidat de Zuric. —Barcelona | Institut d’Estudis
Catalans | Palau de la Diputació | MCMXIV. —Un volum de 122 planes de
250 x 168 mm. i tres mapes llingüístics. Es la Memoria que Mn. Griera
presentà, escrita en català, a l’Universidat de Zuric, i la hi admeteren i hi
guanyà el grau de Doctor en Filología.
—Sobre el mot ARTIGA. Article dalt Butlletí de Dialectologia Catalana,
any 1914, p. 63-70.
—Els noms dels vents en català. Butlletí de Dialectologia Catalana, p.
74-96.
263. —Grimalt (Mn. Rafel). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
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264. —Gröber (Gust.). —Vulgärlateinische Substrate romanischen
Wörter. AfLLG, T. I-VII. L’etimologista català hi té molt que aprendre per
lo que respecta a etimologíes catalanes.
—Der Verfasser des Donat proensal. ZfRPh, T. VIII, p. 112-17.
—Zur Widmung des Donat proensal. ZfRPh, T. VIII. p. 290.
—Grundriss der romanischen Philologie. —Strassburg, 1904-1906. —
T. I, Einführung in die romanische Philologie. I Abschnitt: Geschichte der
romanischen Philologie. Dins aqueixa historia de la filología romanista
sovintetgen les referencies a la llengua d’oc i especialment a la catalana.
265. —Gual (Mn. Joan). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
266. —Guardia (Josep Miquel). —La Scola Catalana de Bones
Lletres. Article dalt L’Avenç, 1892, n.º5.
267.

—Guarnerio

(Prof.

Pere

Eneas).

—Il

dialetto

catalano

d’Alghero. AGI, T. IV (1895).
—Brevi Aggiunte al lessico algherese. Comunicació feta an el Primer
Congrés de la Llengua Catalana (any 1906). CLlC, p. 165-7.
268. —Guimerà (Àngel). —La Llengua Catalana. Discurs presidencial
lletgit en la sessió pública, celebrada en l’Ateneu Barcelonès lo 30 de
novembre de 1895. Edició de 20.000 exemplars. —Barcelona, 1896.
269. —Haberl (R.). —Beiträge zur romanischen Linguistik. Die
Entwicklung von «ti» und das suffix -ITÍA im Romanischen. ZfRPh, T.
XXXIV (1910), p. 39-44.
—Lateinisches HORDEUM und OLEUM in den romanischen Sprachen.
ZfRPh, T. XXXIV (1910), p. 47-8. [L]
—Die unregelmässigen Formen des I. Person sg. prs. ind. und conj.
in den roman. Sprachen. ZfRPh, T. XXXIV (1910), p. 48-54. S’hi fan
observacions ben interessants sobre formes que’s troben a les Balears.
—Die Suffixe –ARIU und « riu» im Französischen. Ibid. p. 129-35. Hi
ha molta cosa que té aplicació an el català, a on sovintetja tant el sufig ariu.
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—Nachtoniges A in Proparoxytonis in den roman. Sprachen. Ibid. p.
135-40. Sobre els mots trempar, tropa, trobar. Ibid. p. 150-2.
270. —Hablar-Catalán-Pronunciación-figurada. —Método Bulwer
| ¿Quiere usted hablar catalán? | Método sencillísimo y práctico | con la
pronunciación figurada | —Barcelona | Librería de Antonia Castells |
Ronda de la Universidad, 13 | 1903. —Un opuscle de 47 planes.
271. —Hadwiger (J.). —Das hauptonige A im Mallorkinischen.
Sonderabdruck aus den Rom. Forsch. 1900.
—Sprachgrenzen und Grenzenmundarten. ZfRPh, T. XXIX, (1905).
—Gramàtica històrica del català i sos dialectes. L’any 1913 ja ens
mostrà l’autor el manuscrit alemany d’aqueixa obra ben voluminos i ens
assegurà, que començaría tot seguit l’estampació, que no sabem com se
troba.
272. —Helferich et Clermont. —Aperçu sur les langues neo-latines
de l’Espagne.
273. —Hensel (W.). —Die Vogel in der provenzalischen und
nordfranzösischen

Lyrik

des

Mittelalters.

Estudi

dalt

Romanische

Forschungen, T. XXVI, p. 584-670.
274.

—Heraeus

(W.).

—Congustus=angustus.

Tracta

aquesta

formació d’on resulta endardellat el nom de lloc català Congost. Dalt
Archiv für lateinische Lexicographie und Grammatik. T. XV, p. 575.
275.

—Herford

(Hans).

—Die

lateinischen

Proparoxytona

im

Altprovenzalischen. —Königsberg i. Preuss. 1907. —Dissertació Doctoral a
l’Universidat de Königsberg.
276. —Herzog (Eugeni). —Das -TO Partizip im Altromanischen. Ein
Beitrag zur Lehre vom syntaktischen Wandel. —Prinzpienfragen der
romanischen Sprachwissenschaft, Meyer-Lübke gewidmet, Teil I, —Halle
a. S. Verlag von Max Niemeyer, 1910, p. 76-186. —S’hi escorcolla la
formació dels participis passius dins les llengues romàniques sortits dels
llatins en -TU (amaTU, intuiTU, audiTU, etc.): qüestió interessantíssima
pel català, del qual posa sovint exemples l’autor.
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—Etymologisches. Bausteine zur romanischen Philologie, Festgabe für
Adolfo Mussafia. —Halle, 1905. —A propòsit del franc. torche, provz.
torco, touerco, etc. it. torcia, escorcolla tot un enfilall de formes
catalanes, pàg. 487-501.
—Crítica especificada de l’obra de C. Hürlimann. Die Entwicklung des
lateinischen AQUA in den romanischen Sprachen (Zürich, 1903). ZfRPh, T.
XVIII, p. 378-84. [LI]
277. —Hofman (K.). —Die Etymologie von TOS (< tonsus).
Romanische Forschungen, T. I (1883), p. 138, 326.
278. —Högberg (Paul). —Zu MON, TON, SON vor Feminin. Article
dalt ZfRPh, T. XXXVII (1913), p. 382-3.
279. —Holder (Alfred). —Alt-Celtischer | Sprachschatz | von Alfred
Holder. —Leipzig. —Tres volums (el I de 1896; el II de 1904; el III de
1907-1914 en curs de publicació). Endardella la rel de milenars de noms
catalans de nerencia celta. Es una obra que forçat l’ha de consultar tot
filòleg romanista. La llàstima ès que no estiga acabada.
280. —Holle (Dr. Fritz). —La frontera de la lengua catalana en la
Francia meridional. Comunicació que el Dr. Holle feu an el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906). CLlC, p. 335-9.
281. —Homar (Mn. Jaume). —3.258 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
282. —Horning (Adolf). —Zur Geschichte des lateinischen C vor E
und I im Romanischen. —Halle a. S. 1883.
—Zur Wortgeschichte. Endardella varies etimologíes franceses i entre
elles s’ocupa de dues particularment interessants pel català: maduixa i
sutja. ZfRPh, T. XXX, p. 455-62; T. XXXII, p. 23-5.
—Die

Suffixe

ACCUS,

ICCUS,

OCCUS,

UCUS

(UCCUS)

im

Romanischen. ZfRPh. T. XX, p. 335-53.
—Zur Wortgeschichte. Entre altres etimologíes espinzella la dels mots
catalans abrigar, anoll, aresta, bessó, sibeca, clamàstecs o cremalls, llosa,
ronyó, bacina. ZfRPh. T. XXI, p. 449-460.
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283. —Hostench (Joaquim). —1.075 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
284.

—Hovelacque

(Mr.

l’Abbé).

—Limite

du

catalan

et

du

Languedocien. —París, 1891.
285. —Huber (J.). —Zu prov. AMB. ZfRPh, T. XXX, p. 583-4.
Escorcolla i esclovella la neixença de la consonant b dins aqueixa
preposició.
286. —Hürlimann (Clara). —Die Entvicklung des lateinischen AQUA
in den romanischen Sprachen, in besondern in den französischen,
francoprovenzalischen, italienisch und rätischen Dialekten. —Zürich. —
Dissertació doctoral a l’Universidat de Zuric. Hi ha referencies an els
dialectes de Catalunya, València i Balears.
287. —J. F. —Dos palabras a L’AVENÇ sobre ortografía catalana. Dalt
España Regional de Barcelona, 1892, T. XIII, p. 174-7.
288. —Institució-Catalana-Historia-Natural. (Barcelona). —Dalt
el seu Butlletí, que fa onze anys que surt, i dalt les diferents Memories
que publica, hi ha una partida d’estudis sobre Fauna Catalana amb els
noms vulgars dels animals de pel, de ploma, peixos i insectes.
289. —Institut d’Estudis Catalans. —Normes Ortogràfiques. —
Barcelona, 1913. Tipografía de l’Avenç. —16 planes en 4t.
290. —Jampy (Mn. M.). —Lliris, roses y violes cullits en les [LII]
muntanyes del Canigó y offerts à María Santíssima. —Perpinyà (1914). —
Un opuscle de 96 planes de 200 x 147 mm. Darrera de tot du un
vocabulari de trecents mots especials del Rosselló, casi tots ben
interessants.
291. —Jan-Gramàtich (pseudònim d’En Lluís B. Nadal). —Les
Normes Ortogràfiques. Quatre articles dalt la Gazeta Montanyesa de Vic,
de 4, 6, 8 i 15 febrer de 1913, contra les Normes Ortogràfiques de
l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona.
292. —Jarnik (Johann Urban). —Neuer vollständiger | Index | zu |
Diez’ Etymologischen Wörterbuche | der romanischen Sprachen | mit
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Berücksichtigung von Schelers Anhang zur fünften Ausgabe. —Heilbronn,
1889. —Un volum de VIII-382 planes de 240 x 160 mm.
293. —J. A. X. y F. —Diccionario de refranes catalanes y castellanos.
—Barcelona. Sauri y C.ª 1837. —En 16u de 125 planes. N’Elías de Molins,
Diccionario, T. II, apèndic, p. VI, posa una altra edició de 1837.
294.

—Jeanjaquet

(Jul.).

—Recherches

sur

l’origine

de

la

Conjonction QUE et des formes romanes équivalents. —París, Welter,
1894. —Dissertació a l’Universidat de Zuric. Ens interessa aqueix escorcoll
per lo freqüentíssima que ès dins el català la forma que.
295. —Jepo (P.). —L’unificaciu de la grafío en Catalounho. —1913.
—En dona compte Bulletin de Dialectologie Romane, T. V. (1914), p. 37.
296. —J. G. y C. Nou | Diccionari manual | català-castellà | ordenat
ab presencia dels diccionaris que han | surtit fins ara | y aumentat de
moltes veus | —Gerona, 1845. —En 8u, VIII-228 planes. Veiau Elías de
Molins, DEAC, T. II, apèndic, p. XXXI.
297. —Jordà (Fr. Atanasi). —1.180 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
298. —Joret (C.). —De la N prostètique, Romania, T. XIII, p. 422 i
ss. Hi fa observacions ben interessants per lo que passa dins el Català
envers de tal n.
—Du C dans les langues romanes. —París, 1874. —Un volum in 8u de
XX-344 planes.
299. —J. M. —Novísimo diccionario manual catalán-castellano. —
Barcelona, 1856.
300. —Jové i Vergés (Fèlix). —Partícules pronominals HI, EN, HO.
Tema III que En Jové defensà davant el Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (any 1906). CLlC, p. 113-4.
301. —Juan (Honorat, Bisbe d’Osma). —Vocabulari de les obres
d’Ausies March. Sortí darrera dites obres en l’edició de Valladolid de 1555,
amb el nom de D. Juan de Resa, Mestre del príncep Carles d’Àustria, fill
d’En Felip II. En parla LlDE, p. XLIX.
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302. —Jud (Jakob). —Les noms des poissons du lac Léman. —BGSR,
any XI (1912), p. 2. Es un escorcoll magistral sobre noms [LII] de peixos
a on se fan precioses indicacions per endardellar molts de noms de peixos
catalans, com MUSSOLA, LLOP, CABOT, CUTXO, DORMILEGA, PELAIA,
FERRASSA, TRUITA, LLUS, MENJA-MOIXINES i altres.
—Probleme der altromanischen Wortgeographie. ZfRPh, T. XXXVII
(1914), pàg. 1-75. Estudi interessantíssim que dona molta de llum per
endardellar i illustrar un sens fi de mots catalans, entre altres, balma,
single, cista, cistella, boca, adesar, poll, polla, pollastre.
—Dalla storia delle parole lombardo-ladine. Serie d’articles dalt
Bulletin de Dialectologie Romane, T. III (1911), p. 1-18, 63-86. S’hi fan
indicacions molt lluminoses sobre l’etimología i nissaga dels mots
catalans, considerats pre-romans: mòta (de cinia, de molí de vent: cintell
o plataforma), esmotxar, esmussar, aumut (< mult: messura de gra dins
el dialecte del Tirol), mató (flor de la llet, doga, brossat), balma, puta,
(pudendum foeminae), marrà (xot de llevor) [< barr], barana, bou de pí
(pinya), juba (guarda-pits, vestit de la caixa del còs), jaca (brusa,
gabitza, jac ample), fraula (maduixa) [< frausula], dalla (< dacula), rai
(ormeig de pescar), triar, cassanya (quercus), bresca (favus) [< brisco),
banya cornu) [< banna), brondar, brondo (branca d’arbre) grianses (gra
dolent, no acabat de granar, que el donen a les gallines) [< crientia], clap
i claper (munt de pedres), cabana (< capanna), cleda (< cleta), galleda
(ferrada, vas de fust o test a on cau la llet quant munyen ovelles, cabres,
vaques, etc.) [< galleta], roca, sapí, vern. —Les vuit darreres planes (7886) duen la llista alfabètica de tots els mots escorcollats dins l’estudi.
303. —Kalepky (Th.). —Koordinierende Verknüpfunf negativer Sätze
im Provenzalischen. ZfRPh, T. XXXII (1908), p. 513-32. Estudía a fondo
l’embotonament o lligam coordinant de les frases negatives dins el vell
provençal i per lo mateix de rebot dins el català.
304. —Kaufmann (W.). —Die gallo-romanischen Bezeichnungen für
den Begriff WALD. Wortgeschichtliche Studie auf Grund der Karten forêt
und bois des Atlas Lingüistique de la France. Dissertació Doctoral, de 84
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planes de 228 x 154 mm. i dos mapes. Estudía la nissaga d’un bell enfilall
de mots catalans, casi tots els referents a l’idea de bosc i de llenya. Veiau
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VIII (1914), p. 174-95.
305. —Kluyver (A.). —Les mots latins TROPARE (trobar) et
CONTROPARE. Un article dalt Romania, 1909, p. 137.
306. —Kolsen (A.). —25 bisher unedierte provenzalische Anonyma.
ZfRPh. T. XXXVIII (1914), p. 281-310. Baix de cada cançó posa l’editor
una versió alemanya, explicant així el sentit de moltes de paraules no
gaire conegudes i darrera de tot en posa una llista, espinzellant-les.
307.

—Körting

romanischen

(G.).

Philologie

mit

—Encyklopädie
besonderer

und

Methologie

Berücksichtigung

der
des

Französischen und Italienschen. —Heilbronn, 1886. —Veiau Literaturblatt
für g. und r. Phil. T. VIII (1887), col, 391-8. Tot el llibre II ès dedicat a
endardellar les llengues romàniques (provençal, catalana, castellana,
portuguesa, italiana, reto-romànica, rumèrica). El llibre I va consagrat a
la llengua francesa.
—Handbuch der romanischen Philologie. —Leipzig, 1896. —En fa vius
elogis Herm. Breymann, Literaturblatt für g. und r. Phil. T. XVIII (1897),
col. 162-6. [LIV]
—Lateinisch-Romanisches Wörterbuch (Etymologisches Wörterbuch
der romanischen Hauptsprachen). Dritte, vermehrte und verbesserte
Ausgabe. —Paderborn, 1907. —Un volum de 171 planes de pròleg i 1.374
columnes. Dona milenars d’etimologíes catalanes.
308. —Koschwitz (E.). —Grammaire Historique | de la | Langue des
Félibres | —Greifswald | 1894. —Un volum de 4t de VIII-182 planes. Casi
tot lo que diu fa per la Llengua Catalana.
—Nota crítica de l’estudi de N’E. Herzog Materialien zu einer
neuprovenzalischen Syntax. —Wien, 1900. —ZfRPh, T. XXV, p. 620-1.
309. —Krüger (Dr. Fritz). —Sprachgeographische | Untersuchungen
in Languedoc | und Roussillon | von | Fritz Krüger | Sonderabdruck | aus
Revue de Dialectologie Romane, III-V | —Hamburg Sekretariat der
Société Internationale de Dialectologie Romane | Edmund Siemes Allée,
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1913. —Un volum de 96 planes de 230 x 162 mm. i 2 mapes llingüístics
del territori escorcollat.
310. —Labèrnia i Esteller (Pere). —Diccionari de la llengua catalana
ab la correspondencia castellana y llatina. —Barcelona, 1899. —N’hi ha
altres edicions: una de Barcelona de l’any 1844; una altra dels anys
1866-7; una altra de l’any 1888 «aumentada notablement» per obra
d’«una sociedat de literats catalans, amadors de la llengua». La darrera
ès la de la Casa-Salvat, de Barcelona, que no du any d’estampació. Veiau
RBC, any 1903, p. 87.
311. —Labèrnia-Salvat. —Diccionari de la Llengua Catalana ab la
correspondencia castellana. Nova edició, enciclopèdica illustrada. Conté,
a més de les accepcions dels diccionaris fins ara publicats, els vocables,
modismes y aforismes, mots tècnichs de ciencies, arts e industria
admesos en succesives edicions, per un conjunt de literats catalans que
estimen la seua llengua; biografíes de persones cèlebres, noms de
poblacions, rius i montanyes de les regions on s’hi parla català en
qualsevulla de les seus variants. —Barcelona. —Tres toms; cap d’ells diu
quant los estamparen: sortíen per entregues durant els anys 1909 i 1910.
Hi collaboren un enfilall d’escriptors que figuren dins una llista que hi ha
an el darrer tom; sembla que la dirigí En Cels Gomis. (Veiau RBC, any
1903, p. 96).
312. —Lacaballería (Antoni). —Diccionari castellano... Dictionnaire
françois... Dictionari Català. —Barcelona. Antoni Lacaballería, any 1641.
—Pequeño tratado muy propio y necesario por los que desean saber,
entender y hablar Francés, Castellano y Catalán. Apèndic an el Diccionari
Català, ja retret.
313. —Lacaballería (Pere). —Dictionari de tres llengues: castellana,
francesa y catalana. —Barcelona, 1642.
314. —Lacaballería. —Dictionnaire español-français-catalan. [LV] —
Barcelona, 1647. —Du diàlegs i una mica de gramàtica i regles de
pronuncia en les tres llengues.
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315. —Lacavallería et Dulach (Joan). —Gazophylacium | Catalano
latinum,

|

Dictiones

phrasibus

|

illustratas,

ordine

literario

|

comprehendens, | cvl | subjicitvr irregularivm | verborum elenchus. Anno
1696 | Cvm Licentia et Privilegio | Prostat, ac venit | Barcinone, apud
Antonivm Lacavallería, | in via Librariâ. Un volum de 1.047 planes de 303
x 205 mm.
316. —Lacvivier (Ramon de). —Qüestions de langue Catalane.
Article dalt Revue Catalane, de Perpinyà, 1909, p. 334.
—A propos du mot REGALADES. Revue Catalane, any 1910, p. 173.
317.

—Lafuente-Vanrell

(Llorenç

i

Manuel).

—2.760

cèdules

lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
318. —Laguna (Maxim) i Avila (Pere d’). —Flora forestal Española,
que comprendre la descripción de los árboles, arbustos y matas que se
crían silvestres o asilvestrados en España. —Madrid, 1883-1890. —Dos
toms en 4t major. Du molts de noms vulgars dels arbres, arbusts i mates
de Catalunya, Balears i València i una taula alfabètica de dits noms
darrera cada tom.
319. —Lamarca (Lluís). —Ensayo de un diccionario valencianocastellano. —València, Ferrer de Orga, 1839. —Du 1.039 mots. Hi ha una
altra edició de 1842 que du mil mots més.
320. —Lamouche (Léon). —Essai | de | Grammaire Languedocienne
| (Dialectes de Montpellier et de Lodève) |... Ouvrage couronné par la
Société de Langues Romanes | au concours pour le prix Boucherie en
1900. | —Montpellier, 1902. —Un volum de IX-200 planes de 165 x 128
mm. Per la gran semblança del montpellerenc amb lo català, serveix
aqueixa gramàtica per aclarir molts de punts de dialectologia catalana.
—Note sur la classification des dialectes de la langue d’oc. RLR, T.
XLIII (V de la 5a serie) [1900], p. 351-63. L’autor inclou el català dins tal
classificació, i amb molt de motiu.
321. —Langlois (Ch. V.). —Ancien français PICHAR. Estudi dalt
Romania, T. XXXIX, p. 581.
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322. —Leguiel (Emili). —La langue française et la langue catalane.
Article dalt Revue Catalane, de Perpinyà, T. I (1907), p. 301-331.
—Lisons du catalan. Revue Catalane. 1911, p. 161.
323. —Le-Jau-Frost (Francis). —The ART DE CONTEMPLACIÓ of
Ramón Lull. Published with an Introduction and a Study of the language
of the Author. Dissertation submitted to the Board of the University in
conformity with the requirements of the degree of Doctor of Philosophy,
by Francis Le Jau Frost. —Baltimore. John Murphy Company. 1903. —La
Revista de Bibliografía Catalana, any 1904, p. 276, fa avinent que aqueix
estudi [LVI] no’s refereix an el Libre de Contemplació en Deu, sino an el
Blanquerna, a on també el Bt. Ramón exposa la seua doctrina mística.
324. —León de Costa (M. A.). —Rapport sur les leçons pratiques de
Grammaire, faites a l’Ecole d’adultes de Perpignan, par M. Mattes. Article
dalt Bulletin de la Sociéte des Pyrénées Orientales, t. VI (1845), p. 237241.
325.

—Lewent

(R.).

—Beiträge

zur

Verständnis

des

Lieder

Marcabrus. Indica(,) qualcom curiós sobre els mots desanar < dezunar,
caire i altres. ZfRPh, T. XXXVII (1913), 318-9.
326. —Levy (Emil). —Provenzalisches | Supplement-Wörterbuch. |
Berichtigungen und Ergänzungen | zu | Raynouards Lexique Roman. —
Leipzig (començà a sortir l’any 1894). —Set toms en 4t (el derrer està
encara en curs de publicació). Es un tresor incomparable del lèxic català.
—O in nasalposition im Altprovenzalischen. Estudi que forma part de
Mélanges de philologie romane dédiés à Carl Wahlung. —Mâcon, 1896.
—Observacions sobre la declinació dels sustantius dins la llengua
d’oc. Nota bibliogràfica dalt RLR, T. XXV (1884), p. 38-51, 200-206.
327.

—Lindquist

(G.).

—Quelques

observations

sur

le

développement des désinences du présent de l’indicatif de la première
conjugaison latine dans le langues romanes. —Upsala, 1898.
328. —Lindsay (W. M.). —The | Latin Language | An historical
account | of latin sounds, stems, and flexions. —Oxford | at the Claredon
Press | 1894. —Un volum de XXVII-660 pàgs, de 219 x 140 mm. Hi ha un
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sens fi d’observacions sobre els sons llatins que expliquen magníficament
moltíssims de fets fonètics o fenòmens del català.
329. —Lopez Oms (Ll.). —Crítica de la Gramàtica Històrica de la
llengua Castellana y Catalana de N’Ignasi Farré i Carrió dalt la revista de
Barcelona L’Avenç, anys 1883-1884, p. 418-27.
330. —Luchaire (Achille). —Études sur les Idiomes Pyrénéens de la
Région Française. —París, 1879. —Un volum de 228 x 140 mm. Dins el
cap. VIII escorcolla «les patois du Roussillon et de la Cerdagne».
—Les | Origines Linguistiques | de l’Aquitaine | par A. Luchaire |
Professeur d’histoire au Lycée de Bordeaux, doctor ès-lletres | Pau. —
Imprimerie et Lithographie Veronese | Rue Préfecture, 11. | 1877. —Un
volum de IX-74 de 233 x 164 mm.
331. —Lustrand (Mr.). —3.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren en part dins COD.
332. —Llabrés (Mn. Bartomeu). —5.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
333. —Llabrés (P. Juan). —5.500 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
334. —Lladó (Lluís). —6.300 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren en part dins COD. [XVII]
335. —Llagostera i Sala (Francesc). —Aforística catalana o sia
colecció de refrancs populars catalans. —Barcelona, 1883, 48 planes en
12u.
336. —Llaguna (Antoni Eudald). —Primera part | del Art de
escriurer, | Intitulas descans. | Es prompta, descançada, y facilíssima
ensenyança per los | qui volen saber escriurer per propi us | Per Antoni
Eudald Llaguna, | Vinyeta, figurant una mà agafant la ploma | Ab llicencia
| En Barcelona, per Pere Lacavallería | Any 1640. —Un opuscle de 48
planes inclús les portades sensa numerar, ab signatures A, B, C, etc. cada
8 planes. Tamany 4t modern de 145 x 200 mm.
337. —Llombart (Constantí). —Ensayo de Ortografía lemosinovalenciana. Obra premiada an els Jocs Florals de València de 1880.
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Traduïda al castellà i posada davant el Diccionari Valencià de N’Escrig,
edició d’En Llombart, 1887. Proposa que’s facen tres ortografíes: llemosí
arcaic (antiquat), llemosí literari (el del reneixement actual, valencià), i
dialecte valencià (lo que’s parla). Sostén que la nostra Llengua nasqué a
Limoges (!!!).
338. —Llebaría (Josep M.ª). —2.500 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
339. —Lliteres (Fr. Francesc). —5.812 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
340. —Llop (Josep). —Gramàtica catalana. Segons En Pers i Ramona
se va escriure la derrería del s. XVII. —Veiau LlDE, p. XLIX.
341. —Llorens (Fr. Francesc). —3.500 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
342. —Llorens (Sara). —1.014 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
343. —Mackel (E.). —Die germanische Elemente in der französichen
und provenzalischen Sprache. —Heilbronn, 1887. —Es d’un gran interés
per colletgir quin contingent germànic posseeix el Català.
—Der bildliche Gebrauch von QUATRE. Estudi dalt AfLLG, T. XXIII
(1909), p. 145-50.
—Crítica de la tesi doctoral de Karl August Westerblatt sobre BARO et
ses dérivés dans les langues romanes. ZfRPh, T. XXXV (1911), p. 749-50.
344.

—Mahn

altprovenzalischen

(A.).
Sprache.

—Grammatik
—Köthen,

und
1885.

Wörterbuch
—Veiau

der

Kritischer

Jahresbericht de Vollmöller, T. I (1890), p. 290.
345. —Mahonès (Un). —Principis de la | Lectura | Menorquina, | per
un Mahonès. | —Mahó. | En la Imprènta de la Viuda de Fàbregues, | al
Camí del Castell | ab les llecencias necessarias. | Any 1804.
346. —Maiquez (Fr. Aureli). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
347. —Malagelada (Mariàn). —4.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. [LVIII]
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348. —Mallorquí (Un). —Diccionari | Mallorquí-Castellà | ordenat |
en

vista

de

tots

els

qui

s’han

publicat

fins

es

dia

d’avuy,

|

considerablement aumentat | amb totes ses vêus de us modèrn y antic
que no’s troben en ningún d’ells: | contenguent ses paraules més usuals
de sa llengua catalana, valenciana y antiga llemosina: | totes sas locals y
particulars de sas illas de | Menorca e Ivissa: | sas de cièncias, arts,
oficis, professions, comèrs, nàutica, industria y agricultura: | sas
conversacions y literatura balear, ab sas respectivas definicions, |
acepcions, significat y correspondencia castellana | per | un Mallorquí,
aficionat a sa seva Llengua, | ab collaboració | de varios literats entesos
y cultivadors de s’hermós idioma | de sas Balears. | —Palma de Mallorca |
Imprenta d’En Bartomeu Rotger, | 1878. —Un volum de 784 planes de
219 x 184 mm. Davant du quatre planes d’Advertencias Gramaticals
(Prosodia, Ortografía) que donen una idea tristíssima del criteri filològic
de qui les va escriure, que se veu que li mancava moltíssim per poder
emprendre una tal obra. La portada promet molt, pero les 770 planes de
diccionari, que arriben fins a la lletra F inclusive, no atenyen ni d’un bon
troç lo que promet la portada; se’n pot convèncer qualsevol balear, català
i valencià que fulleig el volum, puis hi manquen forfollons de paraules que
s’usen per pa i per sal dins totes les regions del nostre domini llingüístic.
Ens diuen que aqueix Mallorquí era lo M. I. Sr. Dr. Mn. Josep Tarongí,
Canonge

de

Sacro-Monte

de

Granada

(1847-1890),

i

els

seus

collaboradors un escabotell de Mestres d’Escola. Amb tot i les moltes de
semes i deficiencies de llur obra, meresqueren bé de la nostra Llengua,
per les moltíssimes de paraules que hi posaren que el P. Figuera i
N’Amengual havíen deixades. De manera que ès una llàstima que aqueix
Diccionari romangués enrocat a mitges astes. Lo que ès seu, donar-le-hi.
349. —March (Jaume). —Libre de concordançes, de rimes e
concordans, apellat dictionari; e primerament tracte de les vocals, e aprés
de les mudes, seguent l’ordre del ABC... ordenat per En Jaume March a
instancia del molt alt e poderós Senyor En Pere per la gracia de Deu Rey
d’Aragó e fonc fet en l’any MCCCLXXI. —Manuscrit de la biblioteca
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Colombina de Sevilla, lletr. AA. Tab. 144, num. 39: manuscrit del s. XIV,
de 26 fols. Veiau Fuster, Biblioteca Valenciana, ed. de València, 1827, T.
I, p. 12, i Milà i Fontanals, Obras, T. II, p. 509; T. III, p. 290.
350. —Marchot (P.). —Crítica de la tesi doctoral de E. Staaf Le
suffixe -ARIUS dans les langues romanes, que ofereix prou interés per la
llingüística catalana. Dalt ZfRPh, T. XXI, p. 296-300.
351. —Marès (Dr. Pau) i Vigineix (Guillem). —Catalogne Raissonné
des Plantes Vasculaires des Iles Balears. —París, 1880. —Un volum en 4t.
Du una llista alfabètica dels noms vulgars d’aqueixes plantes balears. Hi
ha una bona espigolada per la nostra lexicografía. [LIX]
352. —Marteaux (Ch.). —Noms de lieux en -ACUS et en -ENTIUS.
Estudi dalt Revue Savoisienne, 1909, p. 275-6. Com n’hi ha a balquena
d’aqueis noms dins el català, tal estudi ens ès d’un gran interés.
353. —Martí (Fr. Josep). —Diccionari de termes bárbaros o antiquats
de la llengua catalana. Un volum en fol, sensa publicar. En parla En
Torres Amat dins les seues Memorias para ayudar a formar un diccionario
crítico de los escritores catalanes, Madrid, 1836. Fr. Martí, nat a
Barcelona, l’any 1732, mort an el monestir benedictí de Bellpuig de les
Avellanes, d’on era Abat, l’any 1806, deixà altres obres escrites.
354. —Martí i Cortada (M. A.). —Diccionari català, castellà, llatí i
francès (Diccionari Quintilingüe). Els autors de tal diccionari foren
N’Estrada, En Bordes i En Martí. Veiau Elías de Molins, DEAC, T. II, p.
103.
355. —Martí i Gadea (Mn. Joaquim). —Diccionario General |
Valenciano-Castellano... | Ordenado por D. Joaquín Martí y Gadea, Pbro. |
—València | Imprenta José Canales; | Cuarte, 25. —Un volum de VIII1.975 planes de 213 x 154 mm.
356. —Martí i Trenchs (Joan). —Lo Pot Petit o Llibre dels Perques.
—Barcelona, 1901. —Un opuscle de 72 planes de 205 x 150 mm. Toca
una partida de qüestions de morfología i vocabulari català, casi sempre
amb enginy.
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357.

—Martínez

Aloy

(Josep).

—Formación

de

los

apellidos

lemosinos. Dalt Revista de Valencia, T. I, p. 155-67 (1880-1881). També
sortí tal estudi, però en català, damunt Lo Gay Saber, de Barcelona, T. IV
(1881), p. 205, 217, 225. Es llamentable que els escriptors valencians no
se sàpiguen desllapissar el ferest error de calificar de llemosí lo valencià.
¿Què té que veure amb Catalunya ni València el llemosí, el dialecte que se
parla a Limoges, una de tantes de branques de Llengua d’Oc? ¿Procedim
de Limoges els catalans ni els valencians? ¡Senyors valencianistes!
¡aqueixa historia!
358.

—Martínez

i

Passaperes

(Emili).

—13.000

cèdules

lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
359. —Mas (Mn. Francesc). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
360. —Mas (Dr. Josep). —La llengua de Cardona: observacions sobre
fonètica i morfología cardonenca. Manuscrit, Arxiu del Diccionari, volum
de Materials replegats per fer la Gramàtica.
—2.530 formes verbals recullides a Cardona de boca del poble per
l’Obra del Diccionari. Arxiu i volum ja citats.
361. —Masriera i Colomer (Artur). —Al Sr. Dr. D. Ramón Menéndez
Pidal. Tres articles dalt Diario de Barcelona de 24, 26 i 30 de desembre de
1902 contra l’article Cataluña Bilingüe d’En Menéndez Pidal, de 15
desembre del mateix any, tan ofensiu com injust per la dignidat i
subsistencia de la Llengua Catalana.
362. —Masferrer i Arquimbau (J.). —Quatre mots a Mn. Segura
sobre’ls origens de Sampedor. Dalt La Veu de Catalunya (any 1898) T.
XXI, p. 312, 339. S’hi fan consideracions llingüístiques sobre la nerencia
del nom Sampedor, dignes de tenir-se en compte. [LX]
363. —Massanet (Mn. Artemi). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
364. —Massó i Torrents (J.). —Com ès que L’AVENÇ s’ha llançat a
la reforma llingüística. Extracte d’una conferencia que En Massó donà dia
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12 de novembre (1891) an el «Centre Excursionista» de Barcelona.
L’Avenç, any 1891, p. 375-8.
—Sobre un article del Sr. Menéndez Pidal. Escomesa dalt La Veu de
Catalunya dia 6 de janer 1903 en defensa de la Llengua Catalana.
—Al Sr. Menéndez Pidal. Rèplica an En Menéndez Pidal dalt La Veu de
Catalunya dia 29 de janer sobre lo mateix.
—Al Sr. Menéndez Pidal. Un altre article sobre lo mateix dalt La Veu
de Catalunya de 16 febrer de dit any.
—Conveniencia de l’estudi dels nostres clàssics per la reconstitució de
la llengua. Comunicació que En Massó i Torrents feu an el primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 560-1.
365. —Mates. —Gramàtica de Barcelona. —1868. —Apología: LlDE,
p. L.
366. —Mates (Mn. Sebastià). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
367. —Mattes (J. M.). —Leçons pratiques de Grammaire faites a
l’école d’adultes de Perpignan, 2a ed. —Perpignan, 1886.
368. —Mateu (Mn. Bernadí). —Vocabulari Mallorquí, recullit de boca
del poble i que fa un munt de

més de DOTZE MIL CÉDULES

lexicogràfiques, ordenades per orde alfabètic dins COD.
369. —Max-Müller (Fr.). —The | Science of Language | founded on |
Lectures delivered at the Royal Institution | in 1861 and 1863. —New
impression. —London, 1899. —Dos toms (el I de XXXVIII-582 planes de
193 x 126 mm. i el II de 744 planes de la mateixa grossaria que el I). —
Hi ha capítols a balquena que tracten de la formació de les llengues
romàniques i dona molta de llum per l’historia de la formació del Català.
370.

—Mayans

i

Ciscar

(Gregori).

—Diccionario

castellano-

valenciano y viceversa. Autograf i inèdit. En poder de don Juan de la C.
Martí. LlDE, p. XLIX.
371. —Mayol (Fr. Francesc). —Diccionari Mallorquí-Castellà y Llati.
Un volum en fol, manuscrit, sensa acabar; el guardaven dins la biblioteca
del Convent de Sant Francesc d’Assís de Palma, d’on l’autor era profés,
-415BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

nadiu de Fornalutx i mort l’any 1821. Veaiu Bover, Biblioteca de Escritores
Baleares, T. I, p. 483.
372. —Meillet (A.). —Sur la disparition des formes simples du
prétérit. Estudi dalt Germanisch-romanische Monatsschrift, 1909. p. 5216. Com el Català modern està ferit d’aqueix mal, ès molt digne de tenir-se
en compte tal estudi.
373. —Melià (Mn. Gabriel). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. [LXI]
374. —Méndez (Julià). —El neo-catalán. Descatalanización. Enfilall
d’articles d’ortografía catalana contra les Normes Ortogràfiques de
l’Institut, publicats dalt Correo Catalán. Només hem vist el I, que hi sortí
dia 22 de maig, el III dia 31 de juliol i el V dia 9 d’octubre de 1913.
375. —Menéndez Pidal (Ramón). —Cataluña bilingüe. Article dalt El
Imparcial de Madrid de 15 de desembre de 1902 contra la dignidat i
subsistencia de la Llengua Catalana.
—Acerca de CATALUÑA BILINGÜE. Contesta a tres articles de N’Artur
Masriera dalt Diario de Barcelona de 6 janer 1903.
—Al Sr. Massó y Torrens. Li contesta dalt Diario de Barcelona de 20
janer 1903, defensant els seus atacs a la Llengua Catalana.
—Al Sr. Massó y Torrens. Dúplica dalt el mateix Diario de dia 13
febrer 1903.
—Sobre los límites del Valenciano. Comunicació que feu el Dr.
Menéndez-Pidal an el Primer Congrés de la Llengua Catalana (any 1906).
CLlC, p. 340-1.
376. —Mestre i Noé (Franc.). —Vocabulari tortosí, això ès, milenars
de mots especials de la regió de Tortosa, recullits de boca del poble i
ordenats alfabèticament. Obra dins la Calaixera del Diccionari, i sortirà
dalt el Butlletí de Dialectologia Catalana, si Deu ho vol.
377. —Meyer (P.). —QUISQUE et CATA dans les langues romanes.
Romania, T. II, p. 80.
—D’un emploi non étymologique du T final en provençal. Romania, T.
VII, p. 107.
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—L’imparfait du subjonctif en ES (provençal). Romania. T. VIII, p.
155 i ss.
—Les troisièmes personnes du pluriel en provençal. Romania. T. IX,
p. 192 i ss. Aquest i els anterios estudis duen coses interessants pel
filòleg català.
—Estudi sobre l’etimología del mot treball. Romania. T. XVI, p. 421 i
ss.
378.

—Meyer-Lübke

(W.).

—Beiträge

zur

rom.

Laut-

und

Formenlehre. Article dalt ZfRPh, T. VIII (1884), p. 205-42. Dedica un
paragraf an el provençal, i hi estudía la formació d’un grapat de mots
catalans.
—Dalt la mateixa revista (T. IX, p. 238-41, 260-1) i baix del mateix
títol, tractant del perfet simple de la 1a i 2a conjugació de les llengues
neollatines, fa referencies concretes an el català.
—Grammatisches: Zu den Auslautgesetzen. Article dalt la mateixa
revista (T. IX, p. 143-6), a on estudía la desinencia de diferents mots
catalans.
—Romanische Etymologien. Article dalt la mateixa revista (T. X, p.
171-3), a on estudía els mots befa, escupir i sisa.
—Grammatik der romanischen Sprachen. —Leipzig. —1890-1894.
N’hi ha una versió francesa, que sortí casi al mateix temps que l’edició
alemanya, feta de N’Eugeni Rabiet, professor de l’Universidat de Friburg
(Suïssa), editada a París, a la Casa H. Welter; forma quatre toms en 4t
major, d’unes sicentes plantes quiscún: el I ès de Fonètica, el II de
Morfología, el III de Sintaxis i el IV de taules generals de tots els mots
estudiats dins l’obra, lo qual ajuda una cosa grossa per consultar tal obra.
[LXII] El T. I sortí l’any 1890, el II l’any 1895, el III l’any 1900 i el IV
l’any 1906. —Aquesta obra ès un poc fluixa en quant a la Llengua
Catalana.
—Nota crítica dalt ZfRPh, T. XVIII, p. 439-9, de l’obra d’En G.
Rydberg Le Développement de FACERE dans les langues romanes, París,
1893.
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—Estudi d’etimologíes romàniques, entre altres, les dels mots
catalans banya i fat, ZfRPh, T. XIX, p. 273-81.
—Estudi de varies etimologíes romàniques, entre altres les dels mots
catalans escombrar i escombra. Ibid. T. XXIX, p. 410.
—Einführung

in

das

Studium

|

der

|

Romanischen

Sprachwissenschaft | von | Dr. W. Meyer-Lübke | o. Professor an der
Universität

in

Wien

|

—Heidelberg,

1901.|

Carl

Winter’s

Universitätsbuchhandlung.—| Un volum de X-224 planes de 207 x 185
mm. N’hi ha una altra edició, molt aumentada, de l’any 1909, a
Heidelberg. Dins aqueixa obra se troben una pila de referencies an el
català.
—Zur Geschichte der Dreschgeräte, Estudi dalt Wörter und Sachen,
T. I. p. 211-44, sobre tot l’ormeig de batre de dalt l’era. Hi ha una partida
de referencies an el català.
—Die Aussprache des altprovenzalischen u. Mélanges Wilmotte. —
1910. —p. 387-9.
—Romanisches

Etymologisches

Wörterbuch.

—Heidelberg.

—

Començà a sortir en quaderns l’any 1911; encara no ès acabat. S’hi
estudíen les etimologíes de molts de milenars de mots catalans.
—Zur Wortgeschichte. I. Französich. ÉPAULE. ZfRPh, T. XXXVIII
(1914), pàg. 211-3. Hi ha indicacions lluminoses per espinzellar la
formació del català espalla i espatlla.
379. —Micròfil (pseudònim). —La neteja del llenguatge. Article dalt
Gazeta Montanyesa de Vic, 14 d’agost, 1913, defensant la purificació del
català
—Cantayres? Futileses lingüístiques. Gazeta Montanyesa de Vic, 19
de juliol, 1914
—La neteja del Llenguatge. Resposta al bon amic Jan Gramàtich.
Article, Gazeta Montanyesa de Vic, 4 setembre, 1913.
380. —Milà i Fontanals (Manuel). —Memoria acerca de los dialectos
de la lengua d’oc. —Barcelona, 1859.
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—Estudios de Lengua Catalana. Obras, T. III, p. 507-556. Són cinc
articles notabilíssims sobre l’estructura i demble del català contemporani,
fixant-se especialment an el llenguatge de Barcelona.
—Quatre mots sobre ortografia catalana. Obras, T. III, pàg. 557-565.
—Formación de las Lenguas Romances. Lengua d’oc: variedad galomeridional. Son dos capítols de la Part I de Los Trovadores en España.
Obras. T. II, p. 1-15.
—Variedad catalana de la lengua de oc. Es el cap. I de la part IV de
Los Trovadores en España a on demostra l’unidat de llengua entre el
Català i els antics dialectes del mig-dia de França, que tots plegats, el
Català inclusiu, formaven la gran Llengua d’Oc. Fa veure En Milà que les
diferencies entre el Català i aquells dialectes, fins devers el sigle XIV, eren
accidentals i secundaries. [LXIII]
—Bastero, filólogo catalán. Estudi ben interessant dalt Diario de
Barcelona de 9 de febrer de 1856.
—Estudios sobre los orígenes y formación de las lenguas romances y
especialmente de la provenzal. Obras. T. IV. pag. 75-125.
—Origen de las Lenguas Neo-latinas. Obras, T. V, pag. 103-114.
—Bibliografía. —Fonética provenzal: O. por P. Meyer. Obras, T. V,
pàg. 400-404. Son unes observacions molt fondes sobre la o del
provenzal antic, breu o estreta, que no’s confonia amb la u, i sobre les
vocals a e àtones dins el català, i sobre l’aczent prosòdic llatí en relació an
el català.
—Phonetique catalane: ae (). Estudi dalt RLR, T. X (II de la 2a serie
— 1876), p. 146-7.
—De los Trovadores en España. Estudio de poesía y lengua
provenzal. —Barcelona, 1861. —Ademés dels tres capítols retrets més
amunt, dins molts d’altres endrets de l’obra se troben observacions
llingüístiques sobre el Català, interessantíssimes.
—Notas de la primitiva lengua catalana. Estudi dalt Revista históricolatina, T. III (1876), p. 289-295.
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—Mélanges de langue catalane: —I. Article derivé de IPSE. (Explica
el So’n dels noms de lloc balears com una contracció del demostratiu sò
[assò < ecce-hoc] i de la preposició de i de l’article personal En; i en posa
aqueix exemple: so[d’E]n Dureta). —II. Première personne du pluriel
EMS. —III. R de l’infinitive. —IV. S=R, R=S. —V. Pluriels en AS. —VI.
Noms verbaux. —VII. Addition AE. RLR. T. XI (1877), p. 225-9.
—Contestació a Mr. Paul Meyer, que dalt Romania, nº 27, p. 472,
trobava duptosa l’explicació del So’n; i li diu que an el Penedès els
pagesos diuen: això y assò del Rafols o del Miret; i li retreu lo d’En Bernat
Metge: «No li torna so del sieu». RLR, T. XII [1877], p. 207.
381. —Millardet (G.). —A propos del provençal DINS RLR, T. LVII,
p. 189-203. Com el mot dins es també català, interessa veure tal estudi.
382.

—Miquel

Comunicació

que

i

feu

Planes
En

(Ramon).

Miquel

i

—Els

Planes

an

relatius
el

QUE,

Primer

QUI.

Congrés

Internacional de la Llengua Catalana (any 1906). CLIC, p. 22-4.
—Alaces, allaces, ayllasses. —Raure, anar a veure. Veiau Bibliofilia,
1911, p. 49-51, 122.
383. —Mir (Mn. Joan). —2.800 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
384. —Miralles (Mn. Guillem). —4.600 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
385. —Mirambell i Giol (Mn. Francesc). —Alfabetos italiano-catalàn
y Hebreo catalàn-castellano. Obra inèdita, presentada a la Reial Academia
de les Bones Lletres de Barcelona, aquesta en demanà censura dia 26 de
janer de l’any 1816 a dos de sos Acadèmics, i l’autor no acabà d’estar
conforme amb la censura d’aquests.
—Petit alphabet català segons los principis del anocugeni o alphabet
reformat. —Manresa, 1815.
—Alfabeto

de

comparación

hebreo-catalán-castellano,

o

correspondencia entre los signos hebreos, catalanes y castellanos, según
los principios del anocugenio o alphabeto reformado universal. —Madrid,
Leonardo Núñez, 1817.
-420BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

386. —Miret i Güell (Josep). —Propias significaciones castellanas y
catalanas de todos los nombres y verbos contenidos en las reglas de los
géneros, declinaciones, pretéritos y supinos del Arte de Elio Antonio
Nebrija, con las de los Incunabulos al principio. Copiólas de varios
diccionarios para descanso y utilidad de sus Discípulos el Licenciado Josef
Miret i Güell. —Cervera, 1777.
387. —Miró (Oleguer). —5.228 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren en part dins COD.
—Aforistica | Mèdica Popular | Catalana | Confrontada ab la d’altres
Llengues | —Barcelona | MDCCCC. —Un volum de 473 planes de 180 x
114 mm. —Son 1.037 adagis catalans.
388. —Mistral (Fr.). —Lou Tresor dóus Felibrige | ou | Dictionnaire |
Provençal-Français | embrassant | les divers dialectes de la Langue d’oc
moderne. —Aix-en-Provence. 1878. —Dos volums (el I de 1.196 planes
de 330 x 240 mm. i el II de 1.165 planes del tamany del I). L’obra d’En
Mistral no ès sols un tresor pels filibres, pels conradors dels diferents
dialectes en que s’ès esbrancada la Llengua d’Oc an el mig-dia de França,
sino que també ès un tresor imponderable per la lexicografía catalana per
amor dels milenars i milenars de mots purs catalans que inclou i
endardella.
389. —Modolell (Pau). —1.270 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
390. —Mohl (F. Geo.). —La Préposition CUM et ses Successeurs en
gallo-roman. Estudi dalt Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe
für Adolfo Mussafia. Zum 15 Februar 1905. —Halle, 1905. —pàg. 61-76.
391. —Moliné i Brasés (E.). —La llengua catalana. Estudi històric.
—Barcelona, Marín, 1911. —Un opuscle de 70 planes de 276 x 193 mm.
392. —Molinier (Guillem). —Flors del Gay Saber estiers dichas las
Leys d’amors. Després dels primers Jocs Florals de Tolosa, l’any 1324 el
Consistori comanà an el seu Canciller En Molinier que redactàs un Còdic
gramatical i poètic, i En Molinier va escriure les Flors, que el Consistori
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aprovà i publicà l’any 1356. Veia Milà i Fontanals, Obras, T. III, Antiguos
Tratados de Gaya Ciencia.
393. —Monaci (E.). —Estudi sobre els articles personals. En Na.
Refutació d’un article de M. Vegezzi Ruscalla di un Articolo pleonastico
nell’ antico provenzale que los suposa de nissaga celta. Damunt Rivista di
filología romanza, T. I. [LXV]
394. —Moner (J. M.ª de). —Llatinisme del Idioma Català. Article dalt
L’Avenç, T. I (1882), p. 49 i ss.
395. —Monjo i Segura (Rafel). —Reglas Prácticas | d’Escriptura
Catalana | per | Rafel Monjo y Segura, | Professor de 1a Ensenyansa, |
Batxiller en Filosofía y Lletres, | Oficial de la Marina Mercant | y Director
del Collegi Nàutich-Mercantil | de Vilassar de Mar. | —Barcelona | Tip.
«L’Avenç»: Ronda de la Universitat, 20 | 1902. —Opuscle de 32 planes de
178 x 114 mm.
—1.500 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
396. —Monserrat (Mn. Francesc). —2.000 cèdules lexicogràfiques
de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
397. —Montanyà (Francesc). —Escorcoll dialectal a Pons i sa
comarca. Article dalt BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p. 22-3.
—Conjugació i vocabulari de Pons, recullit de boca del poble per
l’Obra del Diccionari i que figura dins ADMG.
—Topografía Mèdica | de | Pons i sa Comarca. Obra llorejada ab el
premi de la Academia de Medicina de Barcelona (Medalla d’or i títol
acadèmich corresponent) en el concurs obert per aquella docta corporació
l’any 1906. —Topografía Sol y Benet. Lleida, 1910. —Un volum de 304
planes de 215 x 158 mm. Dedica el cap. VIII a Particularitats
llingüístiques de Pons i sa Comarca.
398. —Montel (A.). —Études sur la langue des Troubadours,
publicats damunt RLR, T. I (1870), p. 234-8. Ja’s sab que la llengua dels
trobadors era l’antiga Llengua d’Oc, de la qual era una branca la Catalana.
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399. —Montoliu (Manuel de). —A propòsit «de la llengua catalana.
Estudi històric per E. Moliné e Brasés». Dalt Estudis Universitaris
Catalans, T. VI (1912), p. 69-82.
—Estudis etimològics catalans. Extret del volum VI de la revista
Estudis Universitaris Catalans | Barcelona. —Tipografía L’Avenç. Massó,
Casas et C.ª Rambla de Catalunya. 24. | 1913. —Acens, Agé -ena,
Aixelebrat -da, Aixerit -da, Alleus, Aloba, Alosa, Alt, Altreyar, Amarar,
Amoïnar, Amoïnat, Antuvi, Anxexins, Anyorament, Anyorança, Anyorar,
Apaibagar, Ápat, Aqueçar, Aregall (Xaregall), Assolir, Atrotinar, Aviat,
Avir).
—Etimologíes Catalanes (colla, gresca, malver, petó, xai). Dalt
Butlleti de Dialectologia Catalana, 1913, p. 37-47.
—La paraula MONJOIA, petit estudi lexicogràfic. Dalt la revista
Catalunya, 1913, nombres de 22 de febrer i 15 de març.
—La Geografía lingüística: dos articles dalt la revista de barcelonina
Estudio (T. I, p. 24-34; T. II, p-76-98, any 1913).
—Les Trobes d’En Jaume Febrer: estudi crític i llingüístic sobre
l’autenticidat d’aqueixes Trobes, publicat dalt Revue Hispanique, T. XXVII
(1912), pàg. 285-389.
—Estudis etimològics catalans (Babor, bacallà, bagassa, [LXVI],
bajanada, bajoca, balç, barjau, bè, beta, ble, bogar, bogía, boig, boja,
boira, bolva, bony, bonyol, bonyeta, bori, borni, brètol, bustia), publicats
dalt Estudis Universitaris Catalans, T. VII (1913), p. 104-117.
—Miscellània Sintàctica. Dalt Butll. de Dial Cat. Any 1914. p. 13-23.
S’hi endardella el sentit de les frases: D’allò més; Bona l’has feta, Jeroni;
I ell que li diu; a què fas?; Vés quina cosa! Vés d’anar depressa.
—Notes toponímiques (Bellum videre en català). Butll. de Dial Cat.
Any 1914. p. 71-3.
400. —Mora Castellà (J.). —De filología catalana. Intent de
refutació de Les Normes Ortogràfiques, dalt Diario de Mataró, no sabem
de quin dia: La Costa de Llevant de Canet de Mar el copià còme recent dia
7 setembre, 1913.
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401. —Moragas (Fidel de). —Vocabulari dialectal de Valls, recullit de
boca del poble i de llibres de comptes comercials antics i de documents de
l’arxiu municipal d’allà. Entre aqueix Vocabulari i l’espingolada que ha feta
En Moragas dins monuments antics d’altra procedencia, fan un aplec de
13.299 cèdules lexicogràfiques, ordenades ja alfabèticament dins COD.
402. —Moragues (Mn. Ferran). —Aplec dels noms d’animals que
caplleven dins Mallorca; son passat de setcents, i figuren ja ordenats
alfabèticament dins la Calaixera del Diccionari.
403. —Morel-Fatio (Alfred). —Crítica de Estudios de Lengua
Catalana del Dr. Milà i Fontanals, dalt Romania, T. IV, p. 288.
—Rapport adressé à Mr. le Ministre de l’Instruction Publique sur une
mission philologique à Majorque. —París, 1882. —Un opuscle.
—Raport adressé à Mr. le Ministre de l’Instruction Publique sur une
missión philologique à Valence. —París, 1885. —Un opuscle.
—Note sur l’article derivé de IPSE dans les dialectes catalans par A.
Morel-Fatio. Un article ben sucós, publicat dalt Mélanges Renier, Recueil
de Travaux publiés par l’École pratique des Hautes Études en mémoire de
son président Léon Renier. —Paris, F. Vieweg, Libraire-éditeur, 67, rue de
Richelieu, 1886.
—Das

Catalanische

von

Alfred

Morel-Fatio.

Grundriss

der

Romanischen Philologie von Gustav Gröber, o. Professor de Romanischen
Philologie an der Universität Strassburg. —Strassburg, Karl J. Trübner,
1888 (1a edició). —T. I, p. 669-88. —D’aqueix tom se feu una 2a edició
els anys 1904-1906 a Estrasburg mateix, molt aumentada i millorada, a
on el tractat de la Llengua Catalana no el firma Mr. Morel-Fatio totsol,
sino amb son deixeble Mr. J. Saroïhandy, que va refondre i aumentar molt
l’obra primitiva, després d’haver recorreguts en part el Pirineus catalans
per estudiar-hi d’aprop la Llengua Catalana, lo qual dona un valor especial
a l’obra dels dos professors, que dins la nova edició ocupa les planes 841877.
404. —Morera i Llauradó (Emili). —Geografía General [LXVII] de
Catalunya.

—Provincia

de

Tarragona.

—Barcelona

-424BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

(sens

any

d’estampació). —Un volum de 954 planes de 270 x 190 mm. Du una taula
alfabètica de 18 planes a dues columnes, dels noms de lloc de la
Provincia, a on té que espigolar la filología catalana.
405. —Morf (Enric). —Nota crítica sobre Mundartliches aus Mallorca
del Dr. B. Schädel, publicada damunt Archiv für das Studium der neueren
Sprachen und Literaturen, T. CXV.
406. —Moron y Liminiana (J.). —Poliglogía española. Orígenes de
la Lengua Valenciana. —València, 1881.
407. —Morosi (G.). —L’odierno dialetto catalano di Alghero in
Sardegna. Estudi publicat dins Miscelanea di Filologia e Linguistica... in
memoria di Caix Canello. —Firenze, 1886.
408. —Mulet (Bernadí). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
409. —Mulet (Pere d’Alc.). —3.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
410. —Munar (Mn. Joan). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
411. —Muntanyola (Pere). —Un filòlech uniformista. Quatre articles
dalt La Veu de Catalunya de 24 i 31 desembre 1902 i de 4 i 6 de janer de
1903 contra Cataluña bilingüe d’En Menéndez Pidal.
412. —Muntaner (Bartomeu). —Glosario catalán-castellano del libro
INVENCIÓN DEL CUERPO DE S. ANTONIO ABAD... —Palma. 1873.
413. —Murta (Ferran de la). —De Llengua Catalana. Articles dalt El
Deber d’Olot, dins 28 juny, 9 agost, 29 de novembre 1914.
414. —Mussafia (M.). —Die catalanische metrische Version der
sieben Weisen Meister. —Wien, 1896. —Va reblida d’unes notes sobre
l’estructura i el demble de la Llengua Catalana, interessantíssimes; venen
a esser una vertadera Gramàtica del Català antic.
—Zur Präsentsbildung im Romanischen. —Wien, Gerold, 1883. —El
llingüista català té molt que espigolar-hi.
415. —Nadal (Lluís B.). —La Neteja del llenguatge. Article dalt
BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. VII, p. 163-4.
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416.

—Navarro

(Mn.

Antoni).

—El

Català

an

el

Ribagorça.

Comunicació de Mn. Navarro an el primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p. 222-34.
417. —Nebot i Pérez (Josep). —Notas filológicas de la Plana. Estudi
publicat dalt Revista de Castellón, i reproduït dalt Revista de Valencia, T.
III (1883, p. 82-7) sobre el dialecte català de la Plana i el Maestrat per fer
veure que s’acosta més an el català que no el dialecte de la Ciutat de
Valencia, que s’acosta an el castellà.
—Quousque tandem? Article dalt Almanaque de las Provincias de
València de l’any 1887 sobre la reforma ortogràfica que s’imposava dins el
valencià.
—Apuntes para una Gramàtica Valenciana popular por José Nebot y
Pérez del cuerpo facultativo de Archiveros, [LXVIII] Bibliotecarios y
Anticuarios. —València, 1894. —Un volum de XIII-204 planes de 192 x
124 mm.
—Tratado | de | Ortografía Valenciana Clásica | por D. José Nebot
Pérez | Bibliotecario de la Universidad y vicepresidente de «Lo Rat Penat»
| con un preámbulo | del | Excmo. Sr. D. Teodoro Llorente Olivares |
Cronista de la Ciudad | y Presidente honorario de dicha Sociedad
valencianista | —València 1910 | Angel Aguilar, Editor, Caballeros, I. —Un
volum de 114 planes de 189 x 117 mm.
—Serie d’articles dalt Las Provincias de València que publicà la
darreria de 1908 i primería de 1909, sostenint contra el BOLLETÍ DEL
DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA, que l’ortografía valenciana no
s’havía d’uniformar amb la catalana i que el valencià no ès català.
418. —Nebrija (Ant.). —Lexicon | seu Dictio | narium Aelii Antonii |
Nebrissensis, Ipsius Auctoris opera primum | concinnatum, et postea
multis accessionibus | auctum: nunc vero iam denuo post omnia alia
innumeris dictionibus cura ac vigi | lantia doctissimorum virorum
locupletatum et ex Latino sermone | in Cathalanum et Castellanum ad
omnium studio | sorum utilitatem conversum | Idem etiam ex Cathalana
et Castellana | lingua in latinam versum | Onomasticon praeterea
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nominum propriorum multo locuple | tius quovis antehac excusso prodit,
in quo per multa orbis nuper inventi locoru vocabula reperire licet. Huic
subiunximus rei Geographicae studiosis utilissimum Lexicon, in quo
locorum neotericas ac vulgares apella | tiones tum Cathalanas, tum
Castellanas invenies. | Accessit eiusdem auctoris medicum Dictionarium in
| sexcentis pene locis nunc denuo suae integritati restitutum, et permultis
herbarum nominibus lo | cupletatum. Adiecimus in fine Valerii Probi
antiquissimi

Grammatici

De

litteris

Antiquis

opusculum

innumeris

additionibus adauctum | Cum Licentia et Privilegio Regio | Barcinone.
Apud Antonium Oliver Anno M.D.LXXXV. Hi ha una partida d’edicions
d’aquest diccionari. Vetaquí les que coneixem: a) la d’En Carles Amorós,
de Barcelona, de 1507: la part llatina-catalana umpl 80 fols; la part
catalana-llatina, 45. —b) Una edició feta damunt el Lèxic llatí castellà i
castellà-llatí d’En Nebrija, estampada a Sevilla, l’any 1516. L’edició
catalana es feta a Barcelona la primería del sigle XVI; l’exemplar conegut
no conserva les derreres fulles a on sens dupte hi hauría el colofó indicant
l’any d’estampació. —c) La del mateix Carles Amorós, feta a Barcelona
igualment, l’any 1552. —d) La d’En Claudi Bernat, de Barcelona, de l’any
1560-1561, que revisaren i aumentaren N’Antic Roca, Catedràtic de
Medicina de l’Universidat de Barcelona i En Francesc Clusa, Catedràtic
també d’allà meteix. —e) La d’En Jaume Cendrat, de Barcelona, de l’any
1584-1585. —f) La de N’Antoni Oliver, també de Barcelona, de 1585, la
portada de la qual posam aquí per mostra. [LXIX]
—Vocabulari llatí-català, darrera la Gramàtica llatina d’En Nebrija,
edició de Venècia de 1508. Fol 127 girat comença el vocabulari: una
columna de 23 retxes (mots llatins explicats en català). Venen llavò nou
planes a tres columnes de xeixanta set retxes per columna (mots llatins
explicats en català). An el fol 132 s’acaba el vocabulari amb una columna
de 43 retxes. Llavò en vé un altre (fol 133-135) de cinc planes a tres
columnes amb les mateixes retxes per columna.
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419. —Neuman (F.). —Estudi sobre les lleis d’aczentuació del llatí
vulgar i del romànic; aplega de ple l’aczentuació catalana. Dalt ZfRPh, T.
XX, p. 519-22.
420. —Nicollet (F. N.). —Étymologie et origine de ROCA, ROCHA,
ROCHE. —Valence, 1907. Opuscle de 25 planes.
—Histoire, origine et étymologie du mot BRACA, BRAGA, BRAJA,
BRAIA, BRAIE. Estudi dalt Anuales des Études Provençales, T. VIII
(1911), p. 24-37.
421. —Niepage (Dr. Martí). —Laut- und Formenlehre | der |
Mallorkinischen Urkundensprache | Inaugural – dissertation | zur |
Erlangung der Doktorwürde | der | Hohen Philosophischen Fakultät | der |
Vereinigten Friedrichs-Universität | Halle-Wittenberg | vorgelegt | von |
Martin Niepage | aus Magdeburg. | Halle a. S. | Druck von Ehrhardt
Karras | 1909. —Un volum de VIII-143 planes de 240 x 166 mm., extret
de Revue de Dialectologie Romane de Bruxelles, T. I i II.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
422. —Nigra (C.). —Estudi sobre els derivats romànics de barba,
dalt Romania, T. XXXVII, p. 501-6.
—Nomi romanzi del collare degli animali da pascolo. Dalt ZfRPh, T.
XXVII, p. 129-36.
423. —Nogués y García (Dr. Gabriel). —Crítica d’algunes formes
errònies del llenguatge escrit. Comunicació que feu el Dr. Nogués an el
primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC,
pàg. 300-8.
424. —Nonell i Más (P. Jaume). —Análisis Morfològich | de la
Llengua Catalana Antiga Comparada ab la Moderna | per lo P. J. Nonell i
Màs de la Companyía de Jesús | —Manresa | Establiment tipogràfich de
Sant Joseph | carrer de Picas, número 8 | 1895. —Un volum de IX-295
planes de 224 x 140 mm.
—Anàlisis | Fonològich-Ortogràfich de la | Llenga Catalana | Antiga y
Moderna | per lo | P. J. Nonell y Más | de la Companyía de Jesús Manresa
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| Establiment tipogràfich de Sant Joseph | carrer de Picas, número 8 |
1896. —Un volum de 200 planes de 224 x 142 mm.
—Estudis Gramaticals | sobre la | Llenga Catalana | per el | P. Jaume
Nonell i Màs | de la Companyia de Jesús | Manresa | Establiment
tipogràfic de Sant Josep | 1898. —Un volum de 136 planes de 225 x 144
mm. [LXX]
—Gramàtica | de la | Llenga Catalana | per el | P. Jaume Nonell i Más
| de la Companyía de Jesús | ab llicencia de la Autoritat eclesiàstica | —
Manrèsa, 1898. —Un volum de 318 planes de 204 x 130 mm. —N’hi ha
una altra edició de 1906, feta a Barcelona, de 316 planes de 204 x 124
mm.
—Necessitat de

redimir

la

prosodia

catalana

de

la

influencia

castellana. Comunicació feta an el primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (1906), CLlC, p. 288-99.
—Primers rudiments de gramàtica catalana. —Manresa. —Un opuscle
de 64 planes.
425. —Noya (Berenguer de). —Mirall de Trobar. Manuscrit de la
Biblioteca Nacional de Madrid, copia del sigle XVIII d’un còdic de la
Biblioteca dels Carmelites de Barcelona que sens dupte feu flamada la nit
del 25 de juliol de 1835 en la cremada dels Convents de Barcelona. Uns
han dit que En Berenguer de Noya era gallec i altres mallorquí. Veiau Milà
i Fontanals, Obras, T. III, Antiguos Tratados de Gaya Ciencia. Se calcula
que aqueix preceptista gramatical ès de la primería del sigle XIV o
derrería del XIII.
426. —Nyman (M. W.). —Étude sur les adjectifs, les participes et les
nombres ordinaux substantives en vieux provençal. —Tesis Doctoral a
l’Universidat de Gothemburg. Extrait des Annales de l’Université de
Gothemburg, 1907. Veiau KJFRPh, T. X (1906), p. 159.
427. —Obrador i Bennassar (Mateu). —Glossari que N’Obrador
posà dins el volum I de les Obres del Bt. Ramon Lull (Libre del Gentil e los
Tres Sabis, Libre de la Primera e Segona Intenció, Libre de Mil Proverbis).
—Palma de Mallorca, 1901. —El Glossari inclou i espinzella els mots que
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poren oferir més duptes i dificultats an els qui no estàn gaire forts en
filología romànica.
—Glossari dels mots més mals d’entendre del Libre de Contemplació
de Deu. Inèdit, en poder de la Comissió Editora de les Obres del Bt.
Ramon Llull (texts originals) [Ciutat de Mallorca].
—Altres 1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que
figuren dins COD.
428. —Obrador i Billón (Bernat). —De l’us dels verbs auxiliars
catalans. Tema VII que N’Obrador sostengué davant el primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906) amb intervenció
aclarativa de Mn. Antoni M.ª Alcover i de N’Armengol Puig i Sais i
contradictoria d’En Pompeu Fabra, CLlC, p. 130-8.
429. —Obrador (Mn. Sebastià). —1.700 cèdules lexicogràfiques, que
figuren dins COD.
430. —Olesa (Francesc d’). —Nova Art de Trobar. La primera notícia
d’aqueixa obra la donà En Bover dins Biblioteca de Escritores baleares, —
Palma, 1868. —T. II, p. 609 —prometent publicar-la; pero no ho arribà a
fer. Qui l’ha publicada ès el Dr. Bernat Schädel l’any 1906 fins Mélanges
Chabaneau baix el títol Un Art Poètique Catalan du XVIe Siècle, servint-se
del manuscrit que en tenía D. Jaume Garau (Ciutat de Mallorca). Encara
que just se diga art de trobar, inclou moltes d’observacions que cauen
completament dins el sementer del filòleg. [LXXI]
431. —Oliva (Victor). —Sobre procedencia y ortografía de la x
catalana. Tema IX que N’Oliva sostengué davant el primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), amb intervenció
aclarativa de Mn. Antoni M. Alcover i en part contradictoria d’En Josep
Alcoverro y Carós, d’En Pompeu Fabra i d’En Ramon Goig. CLlC, p. 15064.
—Documents sobre el català parlat a SOPEIRA (Aragó). Comunicació
que N’Oliva feu an el mateix Congrés. Volum del Congrés, pàg. 421-35. Hi
ha un vocabulari de Sopeira de 491 mots i 125 noms de lloc i de casa
(llinatges) de la mateixa regió, filològicament ben interessants.
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—2.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
432. —Oliver (Fr. Antoni) i Domenech (Dr. Pere Gaietà). —
Vocabulario Mallorquín, Castellano y Latín. Un tom en fol manuscrit, de la
Biblioteca Provincial de Baleares, Fr. Oliver era nadiu de la Ciutat de
Mallorca (1711-1787), de l’orde de Sant Francesc, autor de moltes
d’altres obres.
433. —Oliver (Benvingut). —Historia del Derecho | en | Cataluña,
Mallorca y Valencia | Código | de las Costumbres de Tortosa | —Madrid,
1876-1881. —4 toms en 4t de més de 500 planes quiscún. Els tres toms
primers són comentaris i endardellaments del cèlebre Libre de les
Costums de la insigne Ciutat de Tortosa, còdic de lleis del sigle XIII,
estampat l’any 1539. N’Oliver en feu una nova edició, que li omplí tot el
tom IV de la seua obra, amb lo qual prestà un gran servei a la nostra
Llengua perque n’ès tot un monument el Libre de les Costums; i darrera
hi posà un Vocabulario que espinzella i explica 1866 mots, els que
considerà més mals d’entendre de tal còdic. Aquest Vocabulario i els tres
toms primers son una magnífica contribució a la nostra lexicografía
jurídica.
434. —Oliver (Mn. Sebastià). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
435. —Ollerich (C.). —Ueber die Vertretung dentaler Konsonanz
durch U in Catalanischen von C. Ollerich. Diss. zur Doktorwürde. —Bonn,
1887.
436. —Omar i Barrera

(Claudi).

—Innovaciones

ortográficas.

Articles dalt La Vanguardia de Barcelona, 25 desembre de 1891 i 17 de
febrer de 1892 contra l’ortografía catalana de L’Avenç.
437. —Opisso (Alfred). —De re lingüística. Article dalt La Vanguardia
de Barcelona de 18 desembre de 1902 sobre l’atac d’En Menéndez Pidal a
la Llengua Catalana amb son article Cataluña Bilingüe dalt El Imparcial de
Madrid de 15 desembre del mateix any.
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438. —Oreans (K.). —Die O-Laute im Provenzalischen. Estudi dalt
Romanischen Forschungen, T. IV (1891), p. 427-82. Com l’escorcoll se
refereix principalment an el provençal antic, això ès, a la Llengua d’Oc, de
la qual fou una branca el català, resulta d’un interés gros per l’aclariment
de la nostra filología.
—Estudi sobre AUBO (poll, arbre). Ibid. T. XII (1900), p. 652.
439. —Orlandis (P. Ramon). —Necessidat de l’estudi del llatí [LXXII]
per fomentar la filología catalana. Comunicació que feu el P. Orlandis an
el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC,
p. 318-21.
440. —Otzet (Mn. Lluís). —2.146 cèdules lexicogràfiques de la
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
441. —P. y G. —La reforma lingüística catalana. Article dalt La
Vanguardia de Barcelona de 24 febrer de 1892 contra l’ortografía de
L’Avenç.
442. —Pagès (Amadeu). —Glossari dels mots de N’Ausiàs March
més mals d’entendre i que no se troben dins el Diccionari d’En Labèrnia.
Apèndic al tom II de Les Obres d’Auzies March, edició crítica de l’Institut
d’Estudis Catalans, que En Pagès dirigí, sortida els anys 1912-1914.
—Observacions sur l’utilité d’une édition critique d’Ausies March pour
l’étude de la langue et l’ortographe catalanes. Comunicació que En Pagès
feu an el primer Congrés de la Llengua Catalana (any 1906), CLlC, p.
519-21.
443. —Pahisa i Ribas (Llorenç). —Compendi de gramàtica catalana
acomodada al llenguatge del dia. —Est. de Jepús, Barcelona, 1873. —En
8u, 191 planes.
—Cuadern | dedicat als catalans | —Barcelona, 1885. —Es una
discussió de l’Ortografía de la Llengua Catalana dins la Reial Academia de
Bones Lletres que Barcelona publicà l’any 1884, no estant-hi gaire
conforme En Pahissa.
444. —Palau (P. Gabriel). —Lexicografía catalana. Article publicat
damunt la revista Razón y Fe, de Madrid, març de 1902, que retreu els
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diccionaris i gramàtiques de la Llengua Catalana que’s publicaren durant
el sigle XIX.
445. —Palmer (Mn. Joan). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
446. —Palomba (Joan). —Grammatica | del Dialetto Algherese
odierno | Prima Edizione, | —Sassari | Tipografía G. Montorsi | 1906. —Un
opuscle de 52 planes de 234 x 165 mm.
—Vocabulari del català de l’Alguer. Es un bell aplec d’unes dotze mil
paraules posades en cèdules i distribuïdes per orde alfabètic dins COD.
—Sobre la gramàtica del dialecte modern alguerès. Comunicació feta
an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). CLlC, p. 1689.
447. —Par (Anfós). —Glossari dels noms substantius y dels adjectius
qualificatius, dignes d’estudi que son trobats en les obres de Ramón Lull.
ADMG. Es un escorcoll fet amb molta cura, de 200 sustantius i 50
adjectius.
448. —Paradeda (Mn. Feliu). —4.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
449. —Parera (Mn. Guillem). —1.200 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD. [LXXIII]
450. —París (Gastó). —Nota crítica de l’estudi de A. Mussafia: Die
Catalanische Version der sieben weisen Meister. —Wien, 1876.
—Nota crítica sobre Die formelle Entwicklung des part. praet. i den
romanischen Sprachen von Ulrich—Winterthur, 1879. Dalt Romania, T.
VIII, p. 445 i ss.
—Le mode et les étapes de l’altération du C en gallo-roman dalt
Romania, T. XXXII, p. 321-32.
—L’altération romane du C latin, dalt Annuaire de l’École pratique des
hautes études, 1893, p. 7-87. —París, 1893. —Aquest camvi ès
freqüentíssim dins el Català. Tant aquest estudi com els anteriors
interessen ferm a la nostra filología.
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—Ficatum (fetge) en roman. Estudi de 23 planes, extracte de la
Miscellania linguistica in onore di G. Ascoli. —Torino, E. Loescher, 1901.
451. —Parodi (E. G.). —Saggio di etimologie spagnole e catalane,
dalt Romania, T. VII, p. 52-74. L’autor esclovella la nerencia dels mots:
ajupir, aixarrancar, arronsar, embaucar, embullar, capbussar, civella,
cugul, curullar, doblar, començar, enciam, estimbar, estellar, fadrí,
gibrell, llepissós, mugró, patxorra, regull, rondinar, atolondrar.
—Studi catalani. Nota bibliogràfica publicada dalt Rendiconti della R.
Academia dei Lincei, vol. III, fasc. 8, 2n semestre. Son unes quantes
d’observacions sobre les obres d’En Vogel, d’En Morosi i d’En Guarnerio.
452. —Pascual (Mn. Jaume). —9.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins la Calaixera de l’Obra del Diccionari.
453. —Pasqual (M. Pere). —Obres: codi gòtic català de la Biblioteca
Universitari de Barcelona. Du tot un esbart de noms vulgars de Fauna
Catalana.
454. —Pastor i Fuster (Just.). —Vocabulari de monosillabs de la
Llengua Valenciana. Manuscrit de 13 fulles. Veiau LlDE, p. XLIX.
455. —Pastre (Ll.). —La langue populaire en Roussillon. Article dalt
Revue Catalane de Perpinyà, 1907, p. 339.
—Le catalan à l’École. Revue Catalane de Perpinyà, p. 21, 46, 78.
—Llengues Germanes (el Català i el provençal). Revue Catalane de
Perpinyà, p. 270-8.
—La langue catalane populaire en Roussillon. Revue Catalane de
Perpinyà, 1908, p. 7, 53, 78, 125, 147, 184, 205, 238.
—Des moyens à employer pour obtenir le rétablissement de
l’ortographe des noms de lieux. Revue Catalane de Perpinyà, 1908, p.
105.
—Les prétérits catalans. Revue Catalane de Perpinyà, 1909, p. 229,
269.
—La langue catalane et son utilité pédagogique. Ibid. 1910, p. 396,
425, 463; any 1911, p. 20, 57, 85, 121, 153, 188, 249, 273, 331.
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—Ortographe

et

prononciation

catalanes.

Revue

Catalane

de

Perpinyà, 1911, p. 379.
—L’anarchie ortographique. Revue Catalane de Perpinyà, 1912, p.
168.
—Emploi de L’HI et de ELS HI. Revue Catalane de Perpinyà, p. 246,
277, 313.
—Les catalanismes à l’école. Revue Catalane de Perpinyà, p. 320,
367. [LXXIV]
—Éléments de grammaire catalane. —Perpignan, 1915.
456. —Patxot i Jubert (Rafel). —3.323 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD i casi totes són de documents
antics.
457. —Pelay i Briz (Fr.). —Regles generals sobre la pronunciació de
la llengua catalana. Van incloses dins l’aplec de Cansons de la Terra, T. II
(Barcelona, 1867) p. 251-3. Aquest aplec forma cinc volums i acabà de
sortir l’any 1875.
—Un xich de gramàtica. La qüestió dels plurals femenins. Article dalt
el Calendari Català de 1873, p. 111 i 190.
458. —Pella y Forgues (Josep). —Necessitat de reconstituir el
llenguatge juridich català. Comunicació que En Pella feu an el primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906). CLlC, p. 62931.
459. —Pepratx (J.). —Comparaisons populaires les plus usitées dans
le dialecte catalan-roussillonnais. RLR, T. XX (1881), p. 286-9. N’hi ha
noranta amb notes ben a ferir.
—Regles de la Prononciation Catalane, damunt Le Longe du Saint
Jean. —Perpignan, 1888.
460. —Pers i Ramona (Magí). —Gramàtica Catalana Castellana |
adornada | ab exemples de bons autors, alguns | diàlogos familiars ab la
correspondencia de les | frases més dificils de la llengua, y alguns |
Trossos escullits en prosa y vers | ab la versió corresponent al costat |
Composta | per | Magí Pers y Ramona | —Barcelona | Imprenta de
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Berdeguer | Calle de Cazador 1847. —Un volum de 266 planes de 188 x
127 mm.
—Bosquejo histórico de la lengua y literatura catalana. —Barcelona,
1850.
—Origen de la lengua catalana. Article dalt Revista de Cataluña, any
1862, p. 337-42.
461. —Pérez (N.). —Gramática de la lengua valenciana. —València
1894.
462. —Petit i Aguilar (Joan). —Ortografía catalana. Un cuad. en 8.º
—Diccionario poético catalán. —Gramática catalana. Mn. Juan Corminas,
canonge de Burgos, en parla dins la plana 201 de son Suplemento a las
Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores
catalanes publicadas por el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Félix Torres Amat. —
Burgos, 1849. —Un volum de 368 planes de 230 x 163 mm. Lo que hi ha
que Mn. Corminas no diu a on ni quin any se publicaren tals obres d’En
Petit.
463. —Philipon (E.). —Provençal -ENC; italien -INGO, -ENGO. Estudi
dalt Romania, T. XXXIV (1906), p. 1-18.
—Réplique a Mr. A. Thomas. Romania, T. XXXIV (1906), p. 333-5.
464.

—Piat

(L.).

—Dictionnaire-français-occitanien

donnant

l’équivalent des mots français dans tous les dialectes de la langue d’oc
moderne. —Montpellier 1893-4. —Dos volums. Ens interessa tal [LXXV]
Diccionari per lo quant dins els dialectes occitans hi ha tants de milenars
de mots que son netament catalans.
465. —Pi y Vidal (P.). —Sobre la significació de l’ortografía y en
particular sobre l’us de la X. Article dalt la La Renaixensa, any 1872, p.
159.
—Dubtes sobre gramàtica catalana. Deuhen scriure’s ab R tots los
presents d’infinitiu? Article dalt La Renaixensa, any 1873, p. 10.
466.

—Piat.

—Grammaire

Générale

Populaire

des

Dialectes

occitaines. Essai de Syntaxe. RLR, T. LIV (1911), p. 230-314. Hi ha
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moltíssimes d’observacions ben aplicables a la sintaxis catalana per lo
quant el Català ès una branca de la Llengua d’Oc.
467. —Picó i Campanar (Ramon). —Discurs presidencial an els Jocs
Florals de Lleida l’any 1905 en defensa de la depuració, netetja i redrès
de la Llengua Catalana.
—Discurs de presentació de Mn. Alcover a la Lliga Regionalista de
Barcelona dia 21 de març de 1904, a on demostrà el valor de l’Obra del
Diccionari per la restauració i dignificació de la Llengua Catalana.
468. —Pleines (Aug.). —Hiat und Elision im Provenzalischen. —
Marburg, Elwert, 1886. —Estudi fet damunt sis texts antics de la llengua
d’oc, començant pel Boeci. En dona compte LBfGRPh, T. VII (1886), col.
503-7.
469. —Poal y Jofresa (Josep). —Gramática Catalana. Grafía
elemental per Josep Poal y Jofresa, notari. —Manresa, imprenta de St.
Josep, 1901.
—La qüestió ortogràfica. Les nostres beceroles. —Barcelona. Joaquim
Horta, 1914. —Un volum de 74 planes.
470. —Poblet (Joan). —1.200 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
—Futeses gramaticals. Articles dalt La Veu de Tortosa de 22 de juliol
i 5, 12, 19 i 26 d’agost de 1900 sobre diferents punts de gramàtica
catalana.
471. —Poch (Lluís). —1.532 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
472. —Pons (Josep). —Pour les mots nouveaux. Article dalt Revue
Catalane, 1909, p. 366-70, sobre introducció de mots novells dins el
Rossellonès (Català de França).
473. —Pons i Pastor (Antoni). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
474. —Pons (Mn. Jaume). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
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475. —Pons (Mn. Jeroni). —1.400 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
476. —Porcioles (Joan de). —Notes Folk-loriques de la Vall d’Ager.
—Barcelona, 1899. —Un volum de XXIV-54 planes de 177 x 112 mm.
Ademés d’endardellar una partida de mots especials que s’usen en la vida
civil i domèstica d’aquella comarca, acaba el volum amb un vocabulari de
120 mots dialectals d’allà mateix. [LXXVI]
477. —Porta (Mn. Josep). —1.120 formes verbals, recullides a Sant
Martí de Maldà de boca del poble per l’Obra de la Gramàtica Catalana.
ADMG.
—Vocabulari de Maldà: 2.870 mots recullits de boca del poble per
l’Obra del Diccionari. ADMG.
—Vocabulari filosòfic-teològic, engarbullat per l’Obra del Diccionari.
1.321 mots catalans de formació erudita. ADMG.
—1.275 mots catalans recullits a Barberà de boca del poble, i que
figuren dins COD.
478. —Portet (Ll.). —Ortografía Catalana o breus documents pera
escriure correctament la nostra llengua. —Vic, 1888.
479. —Pou (Onofre). —Thesaurus Puerilis. Authore Onophrio Povio
Gerundensi Artium Doctore. —Hi ha diferents edicions: una de València de
1575, una altra de 1615; de Barcelona n’hi ha dels anys 1579, 1580,
1600 i 1684; i una de Perpinyà de 1591. Es un vertader Diccionari de la
Llengua Catalana.
480. —Pou i Batlle (Dr. Mn. Josep). —El castellà com a únic idioma
oficial. Serie d’articles publicats dalt La Veu de l’Empordà dia 31 janer, 9,
14, 21, 28 de febrer, 16 i 30 de maig i 4 d’agost de 1914. Encara que el
títol no resi del Català, tots els articles són una defensa ben raonada
d’aquesta llengua nostra contra l’imposició del castellà, que, encara que
de fet sia la llengua oficial de l’Estat, no ho ès per cap llei ni cap Reial
Decret, sino just per la costum en lo qual, per dir-ho així com ès, tenen
bona part de culpa catalans, valencians i balears.
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481. —Pou i Truyols (Mn. Joan). —3.100 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
482. —Prat i Colomer (Pere). —Vocabulari de paraules tècniques
textils. Premis an el primer concurs lexicogràfic que el Centre Popular
Catalanista de Sant Andreu de Palomar organisà. —Sant Martí de
Provençals. 1909. —Un opuscle de 32 planes de 220 x 158 mm.
483. —Prim de Balle (Narcís). —4.229 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
—Sobre el mot ESTUBA. Article dalt BDLlC, T. VII, p. 211-2.
484. —Puig i Bosch (Ram.). —727 formes verbals i 3.093 paraules
recullides a Avinyonet del Penedès de boca del poble per l’Obra del
Diccionari. ADMG.
—2.184 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
485. —Puig i Torralva (J. M.). —Historia gramatical de la lengua
lemosino-valenciana. —València 1883. —Un opuscle.
—Ensayo de ortografia lemosina. Treball premiat an els Jocs Florals
de València l’any 1880.
486. —Puigcerver (Mn. Guillem). —2.100 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
487.

—Puiggarí

(Pere).

—Grammaire

|

Catalane-Française

|

[LXXVII] à l’usage des français, | obligés ou curieux de connaître le
catalan, | des lingüistes et des amateurs | de la Langue romane, | Par M.
P. Puiggari | Homme de lettre ex−fontionnaire de l’Université Membre | de
plusieurs sociétés savantes auteur de deux ovrages | sur la langue
castillane, a l’usage l’un des français | et l’autre des espagnols, etc., etc. |
—Perpignan, | J. B. Alzine, libraire éditeur. | Rue des Trois-Journées, I.
1852. —Un volum de VII-134 planes de 195 x 118 mm. Hi ha una 2a
edició, feta a Perpinyà l’any 1909, a la Casa Barrière, amb un pròleg d’En
Pere Vidal; forma un volum de XV-137 planes de 181 x 117 mm.
488. —Pujades (Mn. Guillem). —1.225 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
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489. —Pujades (Hieroni). —Crònica universal del Principat de
Catalunya. —Barcelona, 1609. —Dona una idea de la llengua i dialectes
de Catalunya damunt damunt.
490. —Pujal i Serra (Josep). —Diccionari Català-Castellà y CastellàCatalà publicat en presencia del Saura y dels millors y més moderns
treballs de filología per Josep Pujol [sic per Pujal] y Serra, Catedràtic,
Doctor en Filosofía y Lletres. —Barcelona 1911. —Un tom de 696 planes
de 168 x 116 mm.
491. —Pujol (E.). —Un dictionnaire catalan-latin. Estudi dalt Revue
Critique, 1912, p. 226-8.
492. —Queralt (Mn. Pau). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
493. —Ramirez (Joannis). —Joannis Ludovici Vivis Dialogistica
Linguae latinae exercitatio. Annotationes praeterea in singula colloquia
dictissima viri Petri Mott Complutensis in hispanae juventutis gratiam
adjecimus, cum indice Latino, Hispanico Catelano, vocum difficiliorum a,
Joanne Ramirez compilato; denuo recognita et a multis mendis expurgata.
Cum Licentia. —Vici: Ex-Typograph. Petri Morera (1759). —Un volum de
220 planes de 145 x 100 mm. L’explicació en Català dels mots mals
d’entendre umpl quinze planes i mitja, i té el seu valor per la seua
antiguedat.
494. —Randé (Josep M.ª). —1.020 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
495. —Raurell (Josep). —2.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
496. —Raynouard (Mr.). —Lexique Roman | ou | Dictionnaire | de la
langue de Troubadours | comparée | avec les autres langues de l’Europe
latine | précédé | de nouvelles recherches historiques et philologiques |
d’un résumé de la Grammaire Romane | d’un nouveau choix des poésies
originales des Troubadours | et d’extraits de poèmes divers | par M.
Raynouard | Membre de l’Institut de France (Académie Française
[LXXVIII] et Académie des Inscriptions | et Belles-Lettres) | Secrétaire
-440BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

perpétuel honoraire de l’Académie Française, etc. —Paris. 1844. —4 toms
en 4t d’unes sicentes planes quiscún.
—Recherches Philologiquez sur la langue Romane et Résumé de la
Grammaire Romane. Es la Introducció a Lexique Roman | ou |
Dictionnaire | de la Langue des Troubadours | comparée | avec les autres
Langues de l’Europe Latine. | Tom I. —Paris, 1844.
—Le Grammaire comparée des langues de l’Europe latine, dans leurs
rapports avec la langue des troubadours. Tom VI, de Choix des poésies
originales des Troubadours. —Paris, 1821.
—Grammaire | Romane | ou | Grammaire de la langue | des
Troubadours. —Paris, 1816. —Del T. I de Choix; són 351 planes de
Grammaire.
—Recherches | sur l’origine et la formation | de la langue romane |
Elements de la Grammaire de cette langue, | avant l’an 1000. 105 planes
que acaben el tom I de Choix.
497.

—Reiman

(Pau).

—Die

declination

der

Substantiva

und

Adjectiva in der Langue d’Oc bis zum Jahre 1.300. —Danzig, 1882. —Un
volum en 8u de 84 planes.
498. —Reixach (Rt. Baldiri). —Instruccions per ensenyansa | de
Minyons escrites per lo Rt. Baldiri Reixach, Prebere y Rector de la Iglesia
Parroquial de Sant Martí de Ollés | Bisbat de Gerona | Obra utilíssima per
la Instrucció dels Minyons, y descans dels Mestres ab láminas finas pera
aprender be de escriurer, | dedicada a Deu Nostre Senyor, ab Llicencia y
Privilegi | —Gerona: Per Narcis Oliva Estamper, y Llibreter a la Plasa de
las Cols, 1748. —Dins les planes 295-301 posa un capítol de la llengua
catalana.
499. —Renier. —Dins les Mélanges que li dedicaren sos deixebles i
admiradors hi ha una Note sur l’article dérivé de IPSE dans les dialectes
catalans. —Paris, 1877.
500. —Resa (Juan de). —Vocabulari per les obres d’Ausies March.
Edició d’Ausiàs March de 1555—Valladolid, Sebastià Martínez. —Fol 218
girat comença aqueix vocabulari. Posa dotze regles per donar a
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comprendre els mots i llur representació en valencià. El vocabulari umpl
53 fols i du 2.693 mots.
501. —Reynés (Guillem). —Necessitat de reconstituir el llenguatge
català en els oficis tècnics y en l’art de construcció. Comunicació que En
Reynés feu an el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(any 1906) CLlC, p. 553-4.
502. —Riber (Mn. Llorenç). —Missió dels escriptors en quant al
manteniment de la puresa y unitat del català. Comunicació que feu Mn.
Riber an el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any
1906), CLlC, p. 565-8.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD. [LXXIX]
503. —Ribes (Mn. Joan). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
504. —Ribes (Rafel). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
505.

—Richter

Entwicklung

der

(Elise).

—Der

romanischen

innere

Zusammenhang

Sprachen.

in

—Prinzipienfragen

der
der

romanischen Sprachwissenschaft. Teil II. —Halle a. S. Verlag von Max
Niemeyer, 1911. —p. 57-143. Es un escorcoll molt fondo sobre la
formació i desplegament de les llengues romàniques del llatí-vulgar, amb
freqüents referencies an el Català.
—Zur Geschichte der Indeklinabilien. Estudi sobre les derivacions de
magis dins les llengues romàniques i els derivats de ne+ipse, de+ipse, an
ant+ipse. ZfRPh, T. XXXII (1908), p. 656-77.
—Zur Entwicklung des reflexiven Ausdrucks im Romanischen. ZfRPh.
T. XXXIII (1909), p. 135-47.
—Forma catalana-provençal del mot EN (=senyor) A-N-EL. ZfRPh. T.
XXVII (1903), p. 193-197.
—Altprovenzalisch BARRA (=kiefer). ZfRPh. T. XXXI (1907), p. 61011.

-442BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

—AB im Romanischen. —Halle a. S. 1904. Es ben interessant per la
llingüística catalana aqueix estudi.
—Zur Entwicklung von lat. APUD > nprov. EMÉ. Ibid. T. XXVI, p. 53451. —Posa totes aqueixes formes: ap. + cons. ab + vocal, ab, amb, am,
ambe, voc. + embe, emb’, emé, em’.
—Crítica de l’obra del Dr. R. Dittes, Ueber den Gebrauch der
Participien und des Gerundiums im Altprovenzalisches. —Budweis, 1902.
—Dalt LBfGRPh, T. XXVI (1907), col. 294-300.
506. —Riera (Bonaventura). —Notes filològiques. Serie d’articles dalt
Costa de Llevant de Canet de Mar, dia 2, 9, 23 i 30 de març. 13 i 27
d’abril, 8 i 25 de maig, 15 i 29 de juny, 6 juliol, 3 i 10 d’agost, 14
setembre, 26 d’octubre de 1913.
—Notes filològiques. Nova serie d’articles dalt la mateixa Costa: el IV
i el V defensen la y còme grafía de la conjunció copulativa et.
—Las Normas Ortográficas. Article dalt Las Noticias de Barcelona;
Gazeta Montanyesa de Vic, de 4 de març de 1913, el transcriu còme
publicat aquells dies.
—Origen

e

importancia

dels

cognoms

o

«apellidos»

catalans.

Conferencia donada dia 15 d’octubre de 1915 a la Associació Popular
Catalanista de Barcelona.
—Per l’Obra filològica. Article dalt La Devantera de Barcelona, dia 31
d’agost i 14 d’octubre de 1903 sobre la collocació del sufixe -ment en
anar plegats dos adverbis modals que el duguen i llavò sobre l’unificació
de l’ortografía catalana.
—5.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, la major part
tretes de l’Arxiu General de la Corona d’Aragó, del Municipal de Barcelona
i d’altres fonts per l’estil.
—Relatiu possessiu català equivalent al llatí CUIUS, QUORUM, [LXXX]
QUARUM. Incorrecció actual. Us correcte, tenint a la vista’ls textes
antichs. Esmena de l’incorrecció. Tema IV que En Riera defensà devant el
primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906) amb
intervenció confirmativa de Mn. Antoni M.ª Alcover, CLlC, p. 115-8.
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507. —Rígol (Josep). —Pronoms y adjectius pronominals. —Us recte
del LLUR. Tema II que En Rígol sostengué davant el primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (any 1906) amb intervenció
aclarativa d’En Francesc Carreres i Candi de Barcelona i en part
contradictoria de N’Antoni Forns Torelló. CLIC, p. 106-11.
508. —Rius (Magí). —2.700 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
509. —Roca (Antic). —Lexicon latino-catalanum, ex Nebrissensi
castellano-latino. —Barcinone apud Claudium Bornatium, 1561. —Fou
obra de N’Antic Roca, catedràtic de Medicina de l’Universidat de
Barcelona, i li ajudà En Francesc Clusa, catedràtic també de dita
Universidat. L’obra propiament ès una nova edició del Lexicon d’En
Nebrija, corretgit i aumentat.
510. —Roca (Joan). —Diccionari Català. Inèdit; en parla En Ribelles
dins son article En Pere Labèrnia i Esteller dalt Revista de Bibliografia
Catalana, any 1903, p. 94.
511. —Roca i Cerdà (Ag. Ant.). —Diccionario Manual de la lengua
catalana y castellana, arreglado por Agustín Antonio Roca y Cerdá. —
Barcelona, 1806. —Un volum en 16u de VII-216 planes. N’hi ha una 2a
edició de Barcelona feta l’any 1824.
512. —Roca Freixedes (M.). —D’Ortografía Catalana. Article dalt
Correo Catalán de Barcelona, 27 mars, 1913.
513. —Rocafort (Ceferí). —Geografía General de Catalunya. —
Provincia de Lleyda. —Barcelona (sens any d’estampació). —Un volum de
985 planes de 271 x 190 mm. Du una llista alfabética de 31 plana a tres
columnes, tot de noms de lloc de la Provincia, a on té moltíssim que
escorcollar la filología catalana.
514. —Rocas (Irene). —Vocabulari de l’Empurdà: més de 4.000
cèdules lexicogràfiques, que figuren dins COD.
515.

—Rodrigo-Pertegàs

(Josep).

—Prop

de

mil

cèdules

lexicogràfiques de Llengua Catalana a València, que figuren dins COD, i
son tretes totes de documents antics d’arxius i biblioteques de València.
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516. —Rolland (E.). —La Faune Populaire. Paris, 1881-1910. —S’hi
escorcollen una partida de noms d’animals catalans que se troben dins els
dialectes del mig-dia de França.
517. —Romaní y Puigdengolas (F.). —Consideraciones sobre el
uso de la lengua castellana en Cataluña. Dalt La España Regional, 1886,
p. 113-120. Hi ha apreciacions ben avengudes envers de la Llengua
Catalana.
—Consideracions sobre l’us de la llengua castellana a Catalunya. Dalt
La Veu del Montserrat de Vic, any 1886, p. 137 i 145. Resulta una
defensa de la Llengua Catalana. [LXXXI]
518. —Ronjat (Juli). —Crítica de Romanisches Etymologisches
Wörterbuch de Meyer-Lübke dalt RLR, T. LVII (1914), p. 519-45. Hi ha
observacions precioses per l’etimología d’un bell esbart de mots catalans.
519. —Rönsch (H.). —Etymologische Miscellen. Dalt Rom. Forsch. T.
I (1883), p. 445-7. Escorcolla la rel de galopar; ibid. T. II (1885), p. 3156, la rel de cuitar; ibid. p. 355-6, la rel d’oriol; ibid. p. 356-8 la rel de
quintana.
—Etymologisches. Romanische Etymologien. ZfRPh, T. III, p. 102.
Estudi sobre l’etimología d’alabar (< allaudare, alapari).
520. —Roque-Ferrier (Alph.). —Vestiges d’un article archaïque
roman, conservés dans les dialectes du midi de la France (el, eth, et, ets,
eu, au, es). Dalt RLR, T. XVI (1879), p. 115-38. Es un escorcoll
interessantíssim, clavetetjat amb enfilalls de frases dels monuments
antics de la Llengua d’Oc, a on se demostra i prova l’existencia i
antiguedat de tots aqueis articles dins la mateixa llengua, i per lo mateix
dins el Català, que no ès més que una branca de la Llengua d’Oc.
—L’R des infinitifs en langue d’oc. Dalt RLR, T. XIII (V de la 2a serie)
[1878], p. 180-4.
521. —Roquefort (M.). —Glossaire de la langue romane, contenant
l’étymologie et la signification des mots usités dans les Xe, XIIe, XIIIe,
XIVe, XVe et XVIe siècles. Paris, 1808. —2 volums gruixats en 8u major.
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522. —Ros (Carles). —Práctica | de | Ortographia, | para los dos
idiomas | Castellano y Valenciano | Escrita por Carlos Ros, | manuense,
natural de esta | ilustre e insigne ciudad de Valencia. | Dedicada a María
Santísima con, | el más propio y debido Título, de | Madre de los
Desemparados. | Con licencia: En Valencia, por el | Heredero de Vicente
Cabrera, año 1832. | Véndese en casa de Tomás Torres. (Orlada). —Un
volum en 8u de 16 + 78 planes.
—Corrección de voces y frases, que el vulgo, u común, de Valencia,
usa, o ha introducido, hablando (u queriendo hablar) en su Materno
Idioma. Escrita por Carlos Ros, Valencia, Francisco Burguete, 1771.
—Cualidades y blasones | de la Lengua valenciana | por Don Carlos
Ros, | notario y escribano público por las Autoridades Apostólica y Real
natural de esta muy noble ciudad de Valencia | a la que se dedica. |
Valencia, 1752. | Imprenta de José Esteve Dols.
—Norma breve de cultura y política de hablar, para el idioma
Castellano, aunque servirá también para el Valenciano, y otros, escrita
por Carlos Ros. (Valencia) Joseph García, 1730.
—Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano. 1734.
[LXXXII]
—Diccionario Valenciano-Castellano, escrito por Carlos Ros, Notario y
Escribano público, por Autoridades Apostólicas, y Real, natural de esta
muy Noble, Insigne, Lealísima y Coronada Ciudad de València. —València,
1768. —Un volum de 48 + 350 planes de 149 x 100 mm. Hi ha una altra
edició de 1739.
—Tractat d’adages y refranys valencians y practica pera escriure ab
perfecció la llengua valenciana. —València, 1733.
—Beceroles valencianes ab les combinacions o sylabes de sos
dialectos. Sylabes o combinacions també pera formar vocables. Y
monosílabos pera facilitar a be lletgir. Manuscrit.
—Raro Diccionario Valenciano-Castellano. Manuscrit.
—Breve explicación de la Cartillas valencianas. Escrita por Carlos
Ros, Cosme Granja, s. a. (1751). Un volum en 4t.
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—Rondalla de rondalles. —València, 1776. —Es un floret(,) de
idiotismes i frases populars que revelen l’estat del dialecte valencià an el
sigle XVIII.
523. —Rosanes. —Miscelánea que comprende: I.º Un vocabulario
valenciano-castellano, 2.º Apuntes para facilitar la enseñanza de la
gramática. —València, 1864.
524. —Rosembach (Juan). —Vocabulari molt profitós per | aprendre
Lo Catalan Alemany | y lo Alemany Catalan. —Stampat en la noble vila de
Perpinyà per mestre Joan Rosembach. Any M-d-e dos. —Un volum de 72
fols de 132 x 95 mm. Les planes son a dues columnes, lletra monagal, de
23 retxes la columna ordinariament.
525. —Rosselló (Jeroni). —Glosario dels mots mals d’entendre de
les Obres Rimades del Bt. Ramon Lull que D. Jeroni publicà l’any 1859 a
la Ciutat de Mallorca (un volum de 772 planes de 239 x 154 mm). El
Glosario inclou i espinzella 4.626 mots. Ja ès una bona contribució a la
lexicografia catalana!
526.

—Rosselló

(Mn.

Bernat

i

D.

Juan).

—1.000

cèdules

lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren dins COD.
527. —Rossich (Jaume). —1.300 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
528. —Rotger (Mn. Joan). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
529.

—Roumàgere

(C.).

—Glossaire

myrologique.

Estudi

dalt

Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales, T. XXI (1874). Du molts de noms catalans de bolets.
530. —Rovira i Virgili (A.). —Diccionari | Català-Castellà | CastellàCatalà | Compost en presencia dels diccionaris | publicats fins al dia i de
les principals | obres literaries í filològiques catala- | nes, especialment les
d’En Pompeu Fabra, | i enriquit amb alguns milenars de mots | que
encara no s’havíen catalogat | —Barcelona | Antoni López, Editor | 1914.
—Un volum de XIV-830 planes de 178 x 115 mm. [LXXXIII]
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—Novíssima Ortografía Catalana. Vocabulari ortogràfic, segons les
Normes de l’Institut d’Estudis Catalans i les obres i treballs dels millors
filòlegs. —Barcelona, 1913. Un opuscle de 85 planes.
531. —Rübel (R.). —Über den Gebrauch von DEBERE und Ausdruck
der Notwendigkeit im Romanischen. —Strassburg, Du Mont Schauberg,
1911.
532. —Rubí (Antoni). —2.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
533. —Rubió i Lluch (A.). —Del nombre y de la unidad de la lengua
catalana. Conferencia en la Universidad de Barcelona, curso de 1897-98.
—Un cop d’ull sobre’l passat y el present de la Llengua Catalana. Dalt
Revista Catalana, de Barcelona, 1889, any I.
—La Llengua Catalana a Grecia. Comunicació que feu el Dr. Rubió an
el Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906), CLIC, p. 23549. Sobre aqueix tema ja havía publicat l’autor un article dalt lo Calendari
Català de 1899, p. 73-7.
—La lengua y la cultura catalana en Grecia en el siglo XIV. Estudi que
forma part del volum Homenaje a Menéndez Pelayo. Estudios de erudición
española con un prólogo de D. Juan Valera. —Madrid, V. Suárez, 1899 —
p.95-120.
534. —Ruiz i Pablo (D. Angel). —Rastre que varen deixar en el
llenguatge menorquí les dominacions ingleses. Comunicació que En Ruiz
feu an el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any
1906). CLIC, p. 345-9.
535. —Ruiz (Diego). —Vitalitat de la Llengua Catalana. Comunicació
que En Ruiz feu an el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(any 1906). CLIC, p. 558-9.
536. —Rullan (Mn. Bartomeu). —1.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figures dins COD.
537. —Rullan (Mn. Ildefons). —Apuntes para un Vocabulario
mallorquín etimológico. —Palma, 1899. —Un volum de 142 planes de 233
x 162 mm.
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538. —Ruyra i Oms (Joaquim). —La nostra Llengua en les obres
literaries. Tema I de la Secció Literaria que En Ruyra defensà davant el
primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906). CLIC, p.
477.
—De la reduplicació dels sons aspres BR, CR, DR, PR, TR. Article dalt
la revista Catalunya, de Barcelona, any 1913, p. 178-9.
—Qüestions de Llenguatge: III: PENDRE: Ibid. any 1914, p. 123-3.
—Qüestions de Llenguatge: IV: PENDRE: Ibid. p. 311-4.
539. —Rydberg (Gust.). —Le développement de FACERE dans les
langues romanes. —París, 1893. —Upsaladissertation. Les qüestions que
toca l’autor interessen ferm a tot filòleg català pel nostre verb fer.
[LXXXIV]
540. —Sachs (Dr.). —Ueber den Stand der heutigen romanischen
Dialeckforschung. —Herrigs Archiv, T. LIV (1875). Diu qualque cosa del
Català, pero incorre en inexactituts.
541. —Saderra (Josep). —Més sobre l’Institut y ses Normes. Article
dalt El Deber de Olot, 23 d’agost i 27 de setembre 1913, tractant de
refutar raonadament les Normes Ortogràfiques de l’Institut.
542. —Sainéan (L.). —Ancien provençal COS, GOS: chien. Estudi
dalt Rom. Forsch., T. XXIII (1907), p. 253.
—Les noms romans du chien et leurs aplications methaphoriques.
Estudi dins Mémoires de la Société de Lingüistique, T. XIV (1906-1908).
543. —Saisset (Albert). —Grammaire | Catalane | suivie | d’un petit
traité | de | versification catalane | —Perpignan | Imprimerie de Ch.
Latrobe | I, rue des Trois-Rois, I | 1894. —Un volum de 94 planes de 189
x 119 mm.
544. —Sagesse (Mn. Nicolau). —1.300 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
545. —Sala (Bartomeu). —Gramàtica Catalana | per | D. Bartomeu
Sala | Mestre Superior, Director de son Colegi de Primera y Segona
Ensenyansa,

Membre

de

la

«Sociedat

Barcelonesa

d’Amichs

de

l’Instrucció» y Autor de varias obras literarias | Premiada en lo Certamen
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Universal de Barcelona | y dedicada | a la felis memoria del que fou son
Mestre y Director de l’Escola Normal de Barcelona | D. Odón Fonoll |
Aprobada per l’Autoritat eclesiàstica | —Sant Martí de Provençals:
Tipografía de Fernando Aymerich, Lazareto, núm. 19, 1889.
546. —Salignac-Fenelon (Vte. F. de). —Etymologie du nom de la
Catalogne. Article dalt Bulletin Pyrénéen, juliol-agost, 1908.
547. —Salom i Morera (Pere). —Vocabulari del Caló i Germanía:
escorcoll ben curiós i interessant sobre el llenguatge que usen la gent
esquinsada de Barcelona. ADMG.
548. —Salvat (Lluís). —Le Catalan du Capcir. Article dalt Revue
Catalane de Perpinyà, 1909, p. 72-4.
549.

—Salow

Untrsuchungen

|

(C.)
über

i

Krüger

den

|

(Fr.).

ostlichen

—Sprachgeographische
Teil

des

katalanisch-

languedokischen | Grenzgebietes | von | K. Salow | mit lingüistischen
Karten von K. Salow und F. Krüger | —Hamburg | Société internationale
de Dialectologie Romane | Secrétariat: Hamburg, Edmund Siemers-Allée |
1912. —Un volum de 308 planes de 243 x 170 mm. amb 22 mapes
llingüístics.
550. —Salvioni (Carles). —Versioni Sarde, Corse et Caprejese della
Parabola del Figliuol Prodigo, tratte dalle carte Biondelli. —Cagliari,
Società Tipogràfica Sarda, 1913. —Un opuscle de 40 planes de 232 x 160
mm. Entre les versions presentades i estudiades n’hi ha una en Català
d’Alguer. [LXXXV]
—Spigolature Siciliane. —Rendiconti del Real Istituto Lombardo di
Scienza e Letteratura, Serie II, vol. XLIII (1910). Hi toca la qüestió del
sufig -ARIU (> -ER) dins el Català per formar derivats dels noms de
població còme designadors dels qui hi habiten.
551.

—Sallent

i

Gotés

(Àngel).

—Etimologies

catalanes,

comunicació an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana, (1906).
CLIC, p. 232-4.
552. —Sallent (Mn. Llorenç). —1300 cèdules lexicogràfiques, casi
totes tretes de documents d’arxiu, i que figuren dins COD.
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553. —Sancho (Lluís). —Silabario de Voces lemosinas y plan de
enseñanza de este idioma, para la lectura, instrucción e inteligencia de los
escritos lemosinos. —Manuscrit que, segons En Fuster (Biblioteca de
Escritores Valencianos) existía dins l’arxiu de la Sociedat Econòmica de
València; pero En Vives i Cirer diu que no’l pogué trobar (Revista de
Valencia, T. II, p. 81). En Sancho presentà aquesta obra l’any 1805 a la
Sociedat Econòmica de València.
—Diccionario

valenciano-castellano.

Un

tom

en

4t

manuscrit,

compost damunt els documents de l’arxiu municipal de València. No
saben a on para tal manuscrit. LlDE, p. L.
554. —Sanpere i Miquel (Sal.). —Un Estudi | de | Toponomàstica |
Catalana. | Obra llorejada en lo certàmen de 1879 (de l’ASSOCIACIÓ
D’EXCURSIONS CATALANA). —Barcelona, 1880. —Un volum de XVI-172
planes de 225 x 148 mm.
555. —Sans i Rossell (Anfós). —Breus nocions de Llengua Catalana
per Anfós Sans i Rossell. —Barcelona, 1909. —Opuscle de 30 pàgines en
8u.
556. —Santamaría (Victorí). —2.118 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
557. —Sanxo (Jaume). —11.371 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, casi totes tretes de documents mallorquins dels sigles XVI i
XVII, i que figuren dins COD.
558. —Sarret i Arbós (J.). —Ethología de Manresa. Precedit d’un
estudi etimològic del mot MANRESA.
559. —Saroïhandy (J.). —Remarques sur la conjugaison Catalane.
Dalt Bulletin hispanique de Bordeus, T. VII (-Avril-Juin 1905), p. 128.
—Les limites du Valencien. —Ibid. 1906, p. 297-308.
—Les

gloses

catalanes

de

Munich.

—Sonderabdruck

aus

den

Mélanges Chabaneau. Romanische Forschungen, T. XXIII.
—El Català dels Pirineus a la ralla d’Aragó. Comunicació que feu el
Prof. Saroïhandy an el Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(1906), CLlC, p. 331-4.
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—Das Catalanische von Alfred Morel-Fatio und J. Saroïhandy; dins
Grundriss der Romanischen Philologie von G. Gröber. —Strassburg, 19041906 —p. 841-77. Veiau lo que eu deim dins el n.º 403. [LXXXVI]
560. —Sauer (C. M.). —Eine catalanische Dialektprobe. Dalt Herrigs
Archiv, T. XXX (1861), p. 168. L’autor demostra conèixer tan poc la
situació de la llengua catalana i la seua literatura, que diu que no sap que
«el dialecte català tenga cap literatura fora d’unes porques cançons
populars» (!!!).
561. —Saura (Jaume Àngel). —Novíssim | Diccionari Manual | de les
Llenguas | Catalana-Castellana | Obra única en sa classe, escrita |
conforma a l’ortografía dels autors clàssichs moderns, y en presencia |
dels millors diccionaris de ditas llengues publicats | fins avuy dia | per |
D. Jaume Angel Saura | membre de varias Academias y Societats
científicas y literarias | nacionals y extrangeras. | Sèptima edició |
considerablement adicionada | aumentada ab una copiosa colecció de
refrans, adagis, proverbis, | aforismes, frases proverbials, etc., catalans,
ab la correspondencia | castellana y un vocabulari dels sants més comuns
en Catalunya | qual nom varía en castellà | —Barcelona | Llibrería de la
Viuda y Fills d’Esteve Pujol | carrer de la Argentería, núm. 66 | 1894. —
Un volum de VIII-552 planes x 144 mm., a tres columnes i lletra menuda.
En Saura publicà també un Diccionari Castellà-Català, de les mateixes
condicions i grossaria que el Català-Castellà.
562. —Schädel (Dr. Bernat). —Untersuchungen zur Katalanischen
Lautentwicklung

ausgewählte

Abschnitte

(Einladungsschrift

zur

Antrittsvorlegung an der Universität Halle-Wittenberg). —Halle a. S. —
Druck von Ehrhardt Karras. —1904.
—Die Katalanische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart. Article
dalt Kölnische Zeitung, dies 1 i 3 març, 1905.
—Mundarliches | aus | Mallorca | von | Bernhard Schädel | Halle a. S.
Verlag von Rudolf Haupt | 1905.
—Un Art Poètic Catalan du XVIe Siècle. Extrait des Mélanges
Chabaneau—Erlangen, 1906. —Un opuscle de 25 planes en 4t.
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—Ueber die Zukunft der katalanischen Sprachstudien. Comunicació
que el Dr. Schädel envià an el Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (1906), CLIC, p. 410-20.
—La frontière entre le Gascon et le Catalan. Dalt Romania, T. XXXVII
(1908).
—Zur Entwicklung des finalen A im Ampurdà von Bernhard Schädel in
Halle a. S. Publicat dalt Festschrift für Vollmöller: Philologische und
volkskundliche Arbeiten, Karl Vollmöller zur 16 Oktober 1908 dargeboten.
—Erlangen, 1908.
—Mallorca. Estudi sobre aquest nom dalt Revue de Dialectologie
Romane, 1909, p. 267-8.
—Manual de fonètica catalana | per el | Dr. B. Schädel | Privatdocent
de filología romànica de l’Universitat de Halle (Alemanya) | Soci
corresponent de la R. Academia de Bones [LXXXVII] Lletres de Barcelona
| —Cöthen (Alemanya) | Otto Schulze Verlag | 1908 | —Dipòsit per
Espanya: | Àlvar Verdaguer, Llibrería, Rambla del Centre, 5. | Barcelona.
—Die Katalanischen Pyrenäendialekte | von | Bernhard Schädel. —
Començà a sortir dalt Revue de Dialectologie Romane, 1909. Sortí una
eruditíssima introducció històrica dels parlars pirenencs i llavò l’estudi de
la a tònica en les diferents posicions que pot tenir dins la paraula.
Llàstima que no s’acabi aqueixa obra!
—Zur Aussprache des Katalanischen. Estudi dalt Mitteilungen de
Helsingfors, 1910, p. 175-80.
—Zur Sprache der DOCTRINA DELS INFANTS. Dalt Bulletin de
Dialectologie Romane, T. III, p. 101-10.
—Katalanische Sprache. Enfilall d’articles publicats dalt KJFRPh de
Vollmöller, a on dona compte de tot lo publicat referent a la Llengua
Catalana desde l’any 1890 fins a 1908 i que arribà a orelles de Dr.
Schädel. Aqueis articles sortíen amb algún retràs, pero constitueixen una
magnífica contribució a la nostra Bibliografía.
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563. —Schlegel (Guillem). —Observations sur la langue et la
littérature des Troubadours, publicades l’any 1818, (veiau Gröber,
Grundriss, T. I, [2a ed.], p. 104).
564. —Schmidt (Otto). —Ueber die Endungen des Praesens im
Altprovenzalischen.

—Strassburg

Dissertation,

1887.

—Es

un

punt

interessantíssim per la Llengua Catalana primitiva, i l’autor el tracta molt
bé; i el famós provençalista Emili Levy en fa una crítica ben aguda i sòlida
dalt LBfGRPh, T. IX (1888), col. 454-60.
565. —Scholz (M.). —Die Alliteration in der altprovenzalischen Lyrik.
ZfRPh, T. XXXVII (1913), pàg. 295-426; T. XXXVIII (1914), pàg. 193210; 311-43. —Es un escorcoll molt interessant de les obres dels vells
trobadors occitans, i acaba amb dues llistes ben llargarudes de paraules
de dits trobadors per orde alfabètic i que són altres tants de casos
d’alliteració o us de paraules que comencen amb el mateix sò dins la
mateixa frase.
566. —Schuchardt (H.). —Der Vocalismus | des | Vulgärlateins. —
Leipzig. Tres toms (el I de 1866, el II de 1867, el III de 1868). —Es una
obra d’un valor extraordinari per l’endardellament de la Llengua Catalana
perque escorcolla el desplegament del llatí vulgar que donà origen a totes
les llengues neollatines, una d’elles la Catalana.
—Zur Präsentsbildung im Romanischer. —Wien, Gerold, 1883. —
LBfGRPh, T. V. (1864), col. 61-8. Nota crítica del Prof. H. Schuchardt, que
retreu exemples del menorquí, català i mallorquí (col. 66).
—Nota crítica de L’alteration romane du C latin d’En Gastó Paris, dalt
LBfGRPh, T. V. (1893), col. 360-3.
—Romanische Etymologien, II. —Wien, 1899. —In 8.º, 222 planes.
(Extrait des Sitzungsberichte des Kais. Akademie der Wissenschaften in
Wien, Philosophisch-historische Classe, band CLI. Entre altres, escorcolla
la paraula trobar.
—Estudi dalt ZfRPh, T. XXIV (1900), p. 566 i ss. Sobre els noms
romànics per designar la campana. [LXXXVIII]
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—Escorcoll sobre els mots trouver, cantar i anar dalt ZfRPh, T. XXVIII
(1904), p. 35-55.
—Estudi històric de les formes romàniques corresponents a l’italià
pisciare i an el francès pisser, dalt ZfRPh, T. XXIX (1905), p. 340.
—Escorcoll de les diferents formes del llatí Galla dins les llengues
romàniques, i dona enquestes de les formes catalanes gall, gallet,
bombolla i altres, dalt ZfRPh, T. XXIX (1905), 323-32.
—Zur Verbreitung des Katalanischen. Article curiosíssim dalt ZfRPh,
T. XXX (1906), p. 329-32. Posa una cançó de Pasqua còme mostra d’un
dialecte català que parlava una colonia menorquina de la Florida i avui ja
desaparegut perque s’ès [sic] us dins l’inglès.
—Zur Wortgeschichte: estudi sobre els derivats de ALAPARI (alabar) i
AFFLARE (flairar). ZfRPh, T. XXXII (1908), p. 231-238, 607.
—Sachwortgeschichliches über den Dreschflegel. ZfRPh, T. XXXIV, p.
257-94. Resulta ben interessant aqueixa historia dels noms dels carretons
de batre dins les llengues romàniques, entre elles la Catalana.
—Spanisches LADILLA (català: lladella [dé]; sardisches GINTILLA
(català: llentilla [nti], mallorquí: [nti]). Ibid. p. 331-8.
—Altrom. BESSU (Gewohnheit) der Grammatiker Virgilius Maro.
Estudi interessantíssim sobre vitiare, advitiare > vesar, avesar. ZfRPh, T.
XXXVII (1913), p. 177-85.
567. —Schultz (Em.). —Gaskognische Grammatik. Primera Part.
Fonètica. —Dissertació Doctoral a l’Universidat de Jena, 1899. —Ens
interessa aqueix escorcoll per lo acostats an el Català que son els
dialectes gascons que En Schultz estudía.
568. —Schultz-Gora (O.). —Altprovenzalisches Elementarbuch. 2a
ed. —Heidelberg, Winter, 1911.
—Unvermitteltes

Zusammentreten

von

zwei

Adjectiven

oder

Participien im Provenzalischen. ZfRPh, T. XVI (1892), p. 513-7.
—Nota crítica dalt ZfRPh, T. XXI (1887), p. 140 i ss., de la
Provenzalische Chrestomathie de C. Appel.
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—Estudi sobre el mot català-provençal En (senyor), dalt ZfRPh, T.
XXVI (1902), p. 588 i ss.
569. —Schwarz (Jusep). —Uebergang von germ. w zu rom. GU
ZfRPh, T. XXXVI (1912), p. 236-40. Estudía la formació de guarir, guaita,
guerra, guarda, aic, aquist, tenguist, aquem, agués, treva, Baldoví,
esparver.
570. —Sedó (Fr. Francesc). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
571. —Segarra (Ignaci de). —Atlas de las aves de la fauna europea.
Versión española. —Barcelona, 1914. —Dos volums en 4t menor. Du el
nom vulgar dels animals de ploma catalans.
572. —Segl. —Zur Lautbeschreibung: Spanische Etymologien. ZfRPh,
T. XXXVII (1913), p. 217-8. Estudía el mot català gavardina (Jacke mit
langen Schossen und engen Aermeln: una especie d’elevita). [LXXXIX]
573. —Segura (Mn. Joan). —Etimología del adjectiu PREGÓN. Dalt
Revista Catalana de Barcelona, 1889, p. 17 et ss.
—Noms de pobles (estudis etimològichs) [de Catalunya]. Dalt La Veu
del Montserrat, any 1892 (T. XV), p. 371, 380, 386, 395, 403, 410, 419;
any 1893 (T. XVI), p. 3, 10, 19, 25, 35, 42, 50, 59, 66, 75, 90, 93, 107,
114, 122, 130, 154, 194, 222, 239, 246, 271, 279, 294, 327, 351, 367,
390, 414; any 1894 (T. XVII), p. 22, 39, 71, 168, 182, 263, 294; any
1895 (T. XVIII), p. 3, 251, 275, 314, 347, 372, 403; any 1896 (T. XIX),
p. 18, 35, 59, 75, 107, 171, 275, 314, 355, 395, 411; any 1897 (T. XX),
p. 28, 52, 67.
—Etimologíes (ENCALÇAR-EMPAYTAR-EMPATAR). Dalt La Veu del
Montserrat, any 1895 (T. XVIII), p. 260.
—Sobre els origens de Sampedor. Discussió dalt La Veu del
Montserrat, any 1898, (T. XXI), p. 324-5.
—Estudi etimològic. Article dalt Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya, T. VII (1897), p. 144-6.
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—Etimología de noms de pobles de la Cerdanya Catalana per Mossèn
Joan Segura, pre., premiada en lo certàmen del any 1892 de la Associació
Literaria de Girona. —Girona, 1893. —Opuscle de 42 pàgines.
—Estada dels Celtes a Catalunya. Rels celtes dins la toponimia
catalana. BDLlC, T. IV, p. 3-13.
—La conjugació de Sta. Coloma de Queralt: s’estudíen les formes
verbals, regulars i irregulars de totes les conjugacions. Manuscrit. ADMG.
—Vocabulari de Sta. Coloma de Queralt: 2.640 mots recullits a Santa
Coloma [de Queralt] de boca del poble per l’Obra del Diccionari. ADMG.
—10.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
574. —Sellarés (P. Francesc). —Vocabulari extret dels monuments
catalans que cita D. Antoni Capmany i Montpalau dins les Memorias sobre
el Comerç i Navegació de Barcelona. Son uns quatre mil mots, ordenats ja
alfabèticament dins COD.
575. —Sendra (Just.). —1.048 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
576. —Serra (Juan). —1.500 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
577. —Serra i Orvay (Mn. Vicenç). —Apreci amb que ès tinguda a
Eyvissa la llengua propia. Comunicació que feu an el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (1906), CLlC, p. 183-8.
578. —Serra i Pagès (R.). —L’Escriptura fonètica. Conferencia de 4
juny 1904 dalt Revista Gràfica, 1904, p. 9-11, de Instituto Catalán de las
Artes del Libro.
579. —Settegast (F.). —Romanische Etymologien. Dalt Romanische
Forschungen. T. I (1883), p. 240-51, escorcolla la rel de baró galera,
gens, mot [< mŭtum < mŭttire] i motar, trompa [< triumphare].
—Ueber einige Fälle von Worteverschmelzung (Kreuzung) im [XC]
Romanischen. Estudi sobre el mot baró, vetz (veu < vice), vegada <
*vicata. ZfRPh. T. XXXVII, (1913), p. 186-95, 197-9.
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580. —Simonet (Fr. J.). —Glosario | de | voces ibéricas y latinas |
usadas entre los muzárabes, | precedido de un estudio | sobre el |
dialecto hispano-mozárabe | por | D. Francisco Javier Simonet. | Obra
premiada en público certamen de la Real Academia Española | y publicada
a sus expensas. —Madrid, 1888-1889. —Un volum de CCXXXV—628
planes de 269 x 188 mm. Hi ha tot un esbart de mots catalans primitius,
deslligats.
581. —Skok (P.). —Podium in Südfrankreich. Estudi sobre la paraula
puig [put]. ZfRPh, T. XXXII (1908), p. 434-44.
—Die mit den suffixen | — -ācum, -ānum, -ascum und -uscum |
gebildeten | sudfranzösischen Ortsnamen | (Beihefte zur Zeitschrift für
Romanische Philologie de Gröber. II). —Halle a. d. S. Verlag von Max
Niemeyer | 1906. —Un volum de IX-265 planes de 241 x 161 mm. Com
dins els territoris de Llengua Catalana n’hi ha tants i tants de noms de lloc
acabats en derivats d’aqueis sufixes, l’obra de N’Skok entra de ple dins la
filología catalana.
—Die

verbalkomposition

Prinzipienfragen

der

in der

romanischen

romanischen Toponomastik.

Sprachwissenschaft.

—

Meyer-Lübke

gewidmet, Teil II. —Halle a. S. Verlag von Max Niemeyer, 1911 —p. 1-56.
Escorcolla la formació dels noms de lloc a on entren formes verbals dins
les llengues romàniques, sovintejant-hi les referencies a noms de lloc
catalans, puis en tenim a betzef dins Catalunya continental i insular: Y.
Gr. CANTA-llops, PICA-moixons, ESCORNA’l-bou, MIRA-bò, MIRAM-bell,
Bell-VER, TREU-paia, MIRA-peix, Deu-lo-FEU, TALLA-ferro, CANTA-vella,
GRATA-cós, GRATA-llops, TORNA-mira, S’on Mai-ARRIBES, So’n DUR-hiblat, etc.
582. —Societat de Catalans (Una). —Diccionari catalá y castellà,
llatí, francès, italià. —Barcelona. —1839.
583. —Societat de Literats (Una). —Diccionari suplement de tots
los diccionaris publicats fins ara de la llengua catalana. —Barcelona. 1868.
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584. —Socíes (Gabriel). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
585. —Socíes (Mn. Sebastià). —Vocabulari de Llucmajor (Mallorca)
de tres o quatre mil mots. N’ha entregats un milenar per COD.
586. —Soler (Mn. Antoni). —1.500 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dens COD.
587. —Soler (Juli). —Gramática | de la | Llengua Menorquina | por |
D. Julio Soler | Caballero de la Real Orde Americana de Isabel la Católica |
—Mahón, 1868 | Imprenta de Don Juan Fábregues y Pascual, calle del
Castillo, núm. 39.
588. —Solsona (Ramon). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD. [XCI]
589. —Sourre (Pere). —Questions de Langue Catalane. Articles dalt
Revue Catalane, de Perpinyà, 1909, p. 302, 333.
590. —Sperber (Alice). —Zur Bildung romanischen Kindernamen.
Prinzipienfragen

der

romanischen

Sprachwissenschaft,

Meyer-Lübke

gewidmet. Teil II. —Halle a. S. Verlag von Max Niemeyer, 1911. —p. 14461. S’hi escorcollen entre altres els mots catalans gojat, tos, toset, tozet,
tozar, toza.
—Zur Lautbeschreibung: frz. BLÉ; afrz. BLEF, BLOU; prov. BLAT; ital.
BIAVO, BIADO; friaul. BLAVE; afrz. BLOI. ZfRPh, T. XXXVII (1913), p.
212-7.
591.

—Spitzer

(Leo).

—Die

Namengebung

|

bei

neuen

Kulturpflanzen | im Französischen | Dialektfranzösisch Échaler. “Nüsse
abschlagen” | von | Leo Spitzer | Sonderdruck aus “Wörter und Sachen”
IV Band | Heidelberg 1912. —Un opuscle de 47 planes de 300 x 234 mm.
S’hi endardellen els mots catalans blat de moro, moresc, panís, blat de les
Indies, millet, milloc, milloca, patata, pataca, pellofa, calop.
—Etymologisches aus dem Catalanischen. Article dalt NM, de
Helsingfors (Islàndia [sic]), any 1913, p. 157-79.
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—Zur Syntax: Span. COMO QUE. Estudi d’aquest gir de frase
castellana amb referencies an el Català. ZfRPh, T. XXXVII (1913), p. 7345.
—Nachtrag zu Artikel II der Syntaktische Beiträge. Dalt Mitteilungen
des Rumänischen Instituts an der Universität Wien, publicació del Prof. W.
Meyer-Lübke, T. I (1914). Estudía unes quantes de frases intensives,
allegant un enfilall de cites d’autors catalans moderns.
—Syntaktische Notizen zum Catalanischen. Article dalt RDR, T. VI
(1914), p. 81-138. Hi ha centenars de cites del nostre Aplec de Rondaies
Mallorquines.
592. —Staaf (Erik). —Crítica de l’obra d’En Victor Brusewitz, Étude
historique sur le Syntaxe des pronoms personnels dans la langue des
Félibres, LBfGRPh, T. XXVIII (1907), col. 115-9.
—Le sufixe -ARIUS dans les langues romanes. —Uppsala, 1896. —En
parla Mr. P. Marchot dalt ZfRPh, T. XXI, p. 296-300.
593. —Stengel (Edm.). —Provenzalische Grammatik. —1878.
594. —Sternbeck (Herm.). —Unrichtige Wortaufstellungen und
Wortdeutungen in Raynouards Lexique Roman. I Theil: Unrichtige
Wortaufstellungen. —Berliner Dissertation. 1887. Berlín. —També ès
interessantíssima la crítica que en fa N’Emili Levy dalt LBfGRPh, T. IX
(1888), col. 268-72.
595.

—Stichel

(Karl.).

—Beiträge

zur

Lexikographie

des

altprovenzalischen Verbums. —Marburger Dissertations. 1888. —Hi ha
molta de cosa interessant per l’estudi del llingüista català, sobre tot una
llista de 150 verbs casi tots purament catalans.
596. —Storm (J.). —Mélanges étymologiques: Etimologíes dels mots
catalans: banasta, bregar, abedull, llémena, entre altres castellans,
portuguesos, etc. Dalt Romania, T. V, p. 165-188.
597. —Subak (Jul.). —Crítica de la 3a edició del [XCII] LateinischRomanisches Wörterbuch de G. Körting, a on tracta moltes de formes i
etimologíes catalanes. ZfRPh, T. XXXIII (1909), p. 479-86.
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—Nota crítica (ibid. T. XXVI [1902], p. 634 i ss.) sobre l’obreta de
fonología general de A. Zauner: Romanische Sprachwissenschaft—Leipzig,
1900.
—Llista de noms romànics dalt ZfRPh, T. XXIX [1905], p. 418-28,
còme complement del Diccionari etimològic del Prof. Guillem MeyerLübke. Figuren dins tal llista tot un enfilall de mots catalans.
598.

—Suchier

(Herm.).

—Provenzalische

Beichtformel

von

|

Hermann Suchier in Halle. Apud Mélanges Chabaneau. Rom. Forsch. T.
XXIII, p. 425-35.
—Die französische und provenzalische Sprache und ihre Mundarten.
Grundriss der romanischen Philologie de Gröber, T. I, 2a ed., p. 712-840.
Es un endardellament admirable de la Llengua d’Oc i de la francesa,
antigues i modernes. La filología catalana hi té molt que espigolar.
599. —Sucona (Mn. Tomàs). —1.097 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
600. —Sureda (Fr. Joan Facund). —Diccionario mallorquín castellano
y latín. Un tom en fol, manuscrit, pertenyent a la biblioteca del Convent
del Socós de la Ciutat de Mallorca, a on professà l’autor l’any 1754 an els
vint anys d’edat i s’hi morí l’any 1790. L’obra estava a punt d’estampar-se
i la Real Sociedat d’Amics del País així ho volia fer, però no capità bé. Deu
sap que ès estat de tal Diccionari.
601. —Tallgren (Oiva Joh.). —Glanures Catalanes et hispanoromanes. I-III. Autor: Dr. Oiva Joh. Tallgren, professor de filología de
l’Universidat de Helsingfors (Finlàndia). Publicat dalt Neuphilologische |
Mitteilungen

|

Herausgegeben

von

Neuphilologischen

Verein

in

Helsingfors, els anys 1911 i 1912.
—Glanures catalanes et hispano-romanes. —IV. Dalt la mateixa
revista. Any 1914, n. 3-6. Entre aqueixes Glanures i les tres anteriors hi
ha 269 etimologíes catalanes estudiades.
—Entgegnung | Zur Aussprache des Katalanischen von B. Schädel. —
Encore quelques remarques sur «B. Schädel, Manual de Fonètica
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Catalana» à propos de l’article précédent, par Oiva Joh. Tallgren. Publicat
dalt les mateixes Neuphilologischen Mitteilungen, l’any 1910.
602. —Tappolet (E.). —Die romanischen Verwandtschaftsnamen. —
Strassburg, 1895. —Dins aquest estudi sobre els noms de parentiu dins
les llengues neo-llatines té molt que espigolar la nostra llingüística.
603. —Tarongí (M. I. Mn. Josep). —Observacions Ortogràfiques y
Literaries. Darrera el llibre El Trovador Mallorquín. —Palma, 1883.
604. —Tarré (Em.). —Els aucells més útils a la agricultura de
Catalunya. —Barcelona, 1902. —Un volum de 230 planes de 163 x 113
mm. Escorcoll del nom català de trenta quatre aucells.
—Aus. GGC, pàg. 172-8. Posa el nom de 386 especies, conegudes a
Catalunya. [XCIII]
605. —Teixidor i Cos (Joan). —Flora Farmacéutica | de | España y
Portugal, | precedida de varios capítulos preliminares | y | determinación
de materiales farmacéuticos exóticos. Madrid 1871. —Un volum de XXIV1.248 planes de 200 x 140 mm. —Du 46 planes d’índic alfabètic de noms
de les plantes descrites dins l’obra, això ès, els noms catalans de tals
plantes.
606. —Teixidor (Pau). —1.200 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
607. —Teramayguis de Pisa. —Doctrina de Cort de Teramayguis de
Pisa. Obra del sigle XIV. En Milà i Fontanals, Obras, T. III, p. 286, diu:
«Se ve a todas luces que es una obra independiente de las Leys
(d’amors), y acaso les antecedió de muchos años.
608. —Todesco (Venanzio). —Grammatica | della | Lingua Catalana
| ad uso | degli italiani | —Milano, 1910. —Un volum de 134 planes de
186 x 130 mm.
609. —Togores i Zanglada (J.). —Diccionari Mallorquí-Castellà.
Manuscrit. Veiau Bover, Biblioteca de Escritores Baleares, T. II, p. 441.
—Ortografia de la Llengo Mallorquina. Manuscrit. —Ibid.
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610. —Thomàs (A.).Note complémentaire a l’estudi de M. Philipon
sobre Provençal -ENC, ital. –INGO, -ENGO, Romania, T. XXXIV (1905), p.
19-21.
—Prov. MALAVEI, malavejar. Romania, T. XXXVII (1908), p. 306308. A Mallorca conservam aqueis mots baix de la forma de malaveig
(esforç, estrai) i malavetjar (esforçar-se, procurar amb ardiment fer
qualque cosa).
—Anc. prov. POSTAIROL. Romania. T. XXXIX (1910), p. 242. També
a Mallorca conservam tal mot baix de la forma de pestarol.
—Estudi dels articles personals En i Na. Romania. T. XII, p. 585.
—La dérivation à l’aide des suffixes vocaliques atones en français et
en provençal. Romania. T. XXV, p. 381-92. Es un estudi que dona molta
de llum pel Català.
—Estudi d’una serie d’etimologíes franceses i provençals, i entre elles
n’hi ha de tants interessants pel Català com les de biaix, doga, esclarir,
perna, filabarqui. Romania. T. XXVI, p. 412-52.
—Un grapat d’etimologíes desllatigades. Romania. T. XXVIII, plana
169-213. Hi ha orientacions per trobar el demble dels mots catalans
fusell, flòsti, janglar, lleuda, paper.
—Le suffixe -ARICIUS en français et en provençal. Romania. T.
XXXII, p. 177-203.
—Nota crítica (Romania. T. XXXIII, p. 289-91) de I nomi romanzi
delle stagioni e dei mesi. —Torino, 1904—del prof. Clem. Merlo.
—Le nominatif pluriel asymétrique des substantifs masculins en
ancien provençal. Romania. T. XXXIII, p. 353-363.
—Notes étymologiques et lexicographiques. Romania. T. XXXVIII, p.
353-405; 553-86. Estudía una infinidat de casos etimològics a on se
troben orientacions per endardellar l’origen dels mots catalans alís,
[XCIV] esbalair, assedegat, caliu, queix, camorra, esma, sopte, escata,
espargir, esteva, maimó, companatge, brom, verola. Romania, T. XXXIX,
p. 184-267 segueix l’escorcoll d’etimologíes romàniques i dona claricies
de la dels mots catalans adob, dobar, rafogar, afuar, avant-peu, bregar,
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batre, mallar, capell, cambra, sègol, desanimar, dolorós, agreujat,
espandir, flato, afaitar, gorja, galleda, perferir, sarja.
—L’évolution phonétique des suffixe -ARIUS en Gaule. Bausteine zur
romanischen Philologie. Festgabe für Adolf Mussafia. —Halle a. S., 1905—
p. 641-60.
611. —Thurneysen i Baist. —Damunt ZfRPh, T. XVIII, pàg. 276-79,
expliquen les forme somes, soms, som (< sumus) del provençal.
612. —Torra (Mn. Joan). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
613. —Torra (Mn. Pere). —Dictionarium | sev Thesaurus | CatalanoLatinus |

Verborum ac Phrasium

|

Avthore

| Petro

Torra, Olim

Grammatices Professore, | Barcinone concinnatus, nunc ab eodem
emerito mendis | expurgatus, auctus et locupletatus, ad orationem | ex
Catalana Latina efficiendam, | et locupletandam. | Quanto locupletior
Thesaurus | hic hac quinta, quam aliis editionibus, prodeat, | lege, et
dices. | Cum Licentia | —Barcinone: Ex Officina Joannes Piferrer, in Platea
| Angeli, anno 1726. —Un volum de 650 + 8 planes de 200 x 153 mm. Du
l’Aprovació de l’Ordinari de Barcelona, donada (l’any 1650, i l’Aprovació
Reial, donada l’any 1653. N’hi ha una altra edició de l’any 1670 de
N’Antoni de Lacaballería (Barcelona), que diu que ès la 2a; una altra,
també de Barcelona, de 1681, que ès la 3a, i la 4a, també de Barcelona,
de l’any 1701; una altra, de 1757, que ès la 6a i en parla N’Ernest Pujol
dalt Revue Catalane, any 1912, p. 226-8.
—De l’Ortografia en Romans. Es just una plana que posa d’ortografía
catalana darrera Thesaurus Catalano-Latinus, una cosa incompletíssima.
614. —Torrent (Joan). —Conjugació i vocabulari d’Agullana, recullit
de boca del poble i que figura dins ADMG.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
—Particularitats de l’enrahonar agullanenc y de la sua comarca.
Manuscrit de 31 plana en 4rt ADMG.
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615. —Torres Tomàs (A.). —Ensaig de Toponimia de Sitges: 305
noms de lloc de la comarca de Sitges. ADMG.
616. —Torroella (Joan). —2.038 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
617. —Tourtoulon (Charl. de ) i Bringuier (M. O.). —Étude | sur |
la Langue d’Oc et de la Langue d’Oil (avec une Carte), par | M. Ch. de
Tourtoulon et M. O. Bringuier, | Membres Residants de la Société pour
l’Étude des Langues Romanes | Premier Rapport | A M. le Ministre de
l’Instruction Publique, [XCV] des Cultes | et des Beaux Arts | Extrait de
Archives des Missions Scientifiques et Litteraires | Troisième Série. Tome
Troisième | —París | Imprimerie Nationale | MDCCCLXXVI.
—Des Dialectes | de leur Classification | et | de leur Delimitation
Géographique | Communication faite au Congrés de philologie romane |
de Montpellier, le 26 mai 1890 | —París | Jean Maisonneuve, LibraireEditeur | 25, Quai Voltaire, 25 | 1890.
618. —Trias (Nicanor). —1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren en part dins COD.
619. —Truyols (Mn. Antoni). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
620. —Truyols (Mn. Martí). —1.100 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
621. —Ulrich (J.). —Estudi sobre els derivats de tricare > trencar,
dalt ZfRPh, T. IX, p. 556 i ss.
—Estudi de les varies formes romàniques del mot blat, dalt ZfRPh, T.
XXXIX, p. 227.
—Nota crítica dalt Romania, T. VII, p. 615 i ss. sobre el llibre de
Wœlfflin Lateinische und romanische Comparation. —Erlangen, 1879.
622. —Ullastre (Mn. Josep). —Gramàtica Catalana. Inèdita. L’autor
nasqué a Banyoles la derrería del sigle XVII, fou Rector de Sant Martí de
Peralada. En vérem un exemplar en mans del fervent catalanista D. Joan
Perpinyà de Barcelona.
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623.

(H.).

—Urtel

Verhandlungen

der

50.

—Die

romanischen

Versammlung

deutscher

krankheitsnamen.
Philologen

und

Schulmänner-Graz, 1909. Es ben curiós aqueix escorcoll sobre els noms
de les malaltíes dins les diferents llengues neo-llatines, entre elles la
Catalana.
624. —Vadell (Mn. Antoni). 2.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua
Catalana, que figuren dins COD.
625. —Vallés i Pujals (Joan). —Mn. Alcover contra En Menéndez i
Pidal. Nota bibliogràfica de Qüestions de Llengua y Literatura Catalana,
defensant a les totes la dignidat i autonomía idiomàtica del Català, dalt
CATQ de Barcelona, T. II (1903), p. CDLXXXI.
626. —Vallès i Vidal (Emili). —Per què’l Congrés se ficsa tant en la
defensa de la Sintacsi. Comunicació que feu En Vallès an el primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (any 1906) CLIC, p. 30913.
—L’autonomía del llenguatge, dalt CATQ de Barcelona, T. I (1903), p.
DXLI-DXLII. Es una defensa ben contundent de l’autonomía interna i
sustancial de la Llengua Catalana.
—Un Congrés Gramatical. Article dalt La Renaixensa de 20 de
setembre de 1904. Fa veure l’importancia que té per la Llengua Catalana
la depuració i restauració de la seua sintaxis.
—1.070 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD. [XCVI]
—Resum | de | Gramàtica Catalana | Adaptat a l’Ensenyansa | pel |
prof. Emili Vallès i Vidal | —1904 | Barcelona | Ramon Gilabert |
Governador, 5. —Un volum de VII-188 planes de 154 x 103 mm.
627. —Valls (Llic. Ignasi de los). —Summa de temps y altres
principis de la Grammàtica, com se ensenya en les escoles de la
Companyía de Jesús. Ab un abecedari de verbs y noms, novament
aumentat y reglas d’ortografía. Recopilat y dispost per lo llicenciado
Ignasi de los Valls. —Mallorca, impr. de la viuda Guasp, 1677. Un volum
en 8u de 156 pàgs.
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628. —Valls (Mn. Josep). —Vocabulari del Llussanès, això ès, aplec
de noms de cinc mil paraules i formes gramaticals, característiques de la
regió llussanenca, recullides de boca del poble, i que ja obren dins COD.
629. —Vayreda (Estan.). —Excursion botànica al lago de Espolla,
CrC, T. V (1882), n.º 119. —Hi ha una pila de noms catalans de plantes
estudiats.
—Fisonomía propia de la vegetación del valle de Nuria, CrC, T. VI
(1883), n.º 122. S’hi escorcolla el nom català de moltes de plantes.
—Excursión botánica autumnal a Empurias, CrC, T. VI, n.º 142. Lo
mateix que l’anterior.
—Excursión botánica a Tossa, CrC, T. XIII (1890), n.º 300. Lo mateix
que les obres anteriors.
—Plantas

notables

por

su

utilidad

o

rareza

que

crecen

espontaneamente en Catalunya o sea Apuntes para la Flora Catalana.
Publicat dalt Anales de la Sociedad de Historia Natural. Madrid, 1880.
Dona compte de 1.901 especies de plantes.
—Nuevos Apuntes para la Flora Catalana, ibid. 1882. Retreu 1.047
especies més.
—Catàlech de la Flora de la Vall de Nuria. —1882.
—Fauna ornitológica de la provincia de Gerona. —1883. S’hi
espinzellen 384 especies d’animals de ploma.
—Herbario. Forma cinquanta toms a on se registren, científicament
classificades, devers 20.000 especies. La lexicografía catalana hi té molt
que espigolar.
630.

—Vegezzi

Ruscalla

(M.).

—Di

un

articolo

pleonastico

nell’antico provenzale. Estudi dels articles personals En i Na, que l’autor
suposa de nissaga celta. En Monaci (E.) en fa la crítica damunt Rivista di
filologia romanza, T. I.
631. —Vendrell (Mn. Josep). —2.000 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
—Vocabulari de 4.107 mots recullits a Cardona de boca del poble.
ADMG.
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632. —Ventura (Miquel). —Transcripció etymològica dels signes
grecs χ, φ, ρ, ϑ, υ. Comunicació que En Ventura, Catedràtic de [XCVII]
l’Escola Normal de Madrid, feu an el primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (any 1906), CLIC, p. 436-44.
—9.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren en
part dins COD.
633. —Verdés (Fr. Ramón). —9.540 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
634. —Vergés de Ricaudy (E.). —Sur l’orthographe des noms
propres de Lieux. Article dalt Revue Catalane, 1907, p. 43.
—Le Catalan est-il une langue? Le Catalan est-il un patois? Revue
Catalane, 1907, p. 54.
635.

—Vergés

(Francesc

X.).

—La

Revolució

que

s’imposa.

Conferència donada per En Francesc X. Vergés, Apotecari de Torelló, lo
dia 31 d’octubre de 1908 a l’«Associació Nacionalista Catalana». Rambla
de les Flors, 30 pral. Consumint lo segón torn de la tanda de conferencies
«Catalunya-Ciutat». —Barcelona, 1908. —Opuscle de 16 pàgines en 8u.
636. —Veu de Tarragona (setmanari). —Els inimics de les Normes.
Defensa raonada de les Normes Ortogràfiques de l’Institut, dalt el nombre
de 17 d’agost, 1913.
637.

—Veu-del-Montserrat

(Vic).

—Ortografía

de

la

Llengua

Catalana per la Real Academia de les Bones Lletres de Barcelona. Serie
d’articles sobre dita Ortografia que publicà anònims La Veu del Montserrat
de Vic, any 1884, pàg. 275, 283-4, 291-2, 300, 307-8, 323 i 334.
—Gramàtica Catalana. Crítica de Anàlisis Morfològich de la Llengua
Catalana antiga comparada ab la moderna del P. Jaume Nonell, T. XIX
(1896), p. 3.
638. —Vicedo (Mn. Remigi). —1.000 cèdules lexicogràfiques fetes
per l’Obra del Diccionari Català i que figuren dins COD.
639. —Viciana (Martí). —Libro de alabanzas de las lengua hebrea,
griega, latina, castellana y valenciana. —València, 1625. —Hi ha un petit
vocabulari del valencià. Se’n feren noves edicions a València l’any 1765 i
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l’any 1877. En Vives García n’ha raó dins son article Diccionarios y
Vocabularios Valenciano, dalt Revista de València, T. II (1181-1882), p.
76.
640. —Vidal (Albert). —Diccionari Català. —Inèdit; el posseeix
l’Academia de Bones Lletres de Barcelona. Es de la primera mitat del sigle
XIX. —Veiau Josep Ribelles, En Pere Labèrnia i Esteller dalt Revista de
Bibliografía Catalana, any 1903, p. 90.
641. —Vidal (Pere). —Qüestions de langue et de literature catalane.
Une querelle scientifique. Article dalt «Revue d’Historie et d’Archéologie
du Roussillon» de Perpinyà, novembre de 1903.
—1.000 cèdules lexicogràfiques de Llengua Catalana, que figuren
dins COD.
—Contribution au DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA. Es un bell
enfilall de paraules catalanes estudiades dins els monuments antics
[XCVIII] de la llengua. Dalt la revista Ruscino de Perpinyà, T. I (1911), p.
142-50, 298-306.
—Mélanges de toponymie catalane. Ruscino, T. III, p. 51-82. (Quer,
coma, comba, ares, archa, aria, hix); p. 167-74 (Peguera, Tosa, Ens, Cot,
Cots, Cos). S’escorcollen tots aqueis noms de lloc amb tots llurs derivats,
i l’escorcoll ès fet damunt els monuments antics.
—La [sic] catalan et les pays de langue catalane. Ibid. p. 257.
642. —Vidal de Besaudun (Ramon). —Grammaires Provençales |
de Hugues Faidit | et de | Raymond Vidal de Besaudunx | [XIIe siècle] |
Deuxième Edition | revue, corrigée et considérablement augmentée | par
| F. Guessard, | Professeur à l’École Imperiale des Chartes. | Membre du
Comité de la Langue, de l’Histoire et des Arts | de la France. | —Paris, |
A. Franck, rue Richelieu, 67. | 1858. —Un volum de LXIV-86 planes de
228 x 147 mm.
643. —Vignau i Ballester (P.). —La Llengua de los trovadores. —
Madrid. 1865.
644. —Viladot i Puig (Joan). —Escorcoll dialectal a la Ribera del Sió.
Article dalt BOLLETÍ DEL DICCIONARI, T. IV, p. 23-4.
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645. —Viladrich (Mn. Jaume). —1.147 formes verbals i 1.638
paraules recullides de boca del poble a Solsona per l’Obra del Diccionari.
ADMG.
646. —Vising (J.). —Die realen Tempora des Vergangenheit im
Französischen und den übrigen roman. Sprachen. —Heilbronn, 1888. Hi
ha referencies an el Català. En fa una recensió En Meyer-Lübke dalt
LBfGRPh, T. XI (1890), col. 338-9.
647. —Vives i Canals (P. Plàcid). —1.859 cèdules lexicogràfiques de
Llengua Catalana, que figuren dins COD.
648. —Vives i Ciscar (J.). —Diccionari Valencià. —València, 1882. —
El cita el P. Gabriel Palau dins un article Lexicografía Catalana que posà
damunt Razón y Fe de Madrid, març de 1902.
649. —Vocabulari-català-castellà-llatí: tres fragments, escrits en
tamany de mig fol, paper de fil antic, lletra ben feta i atepida, a dues
columnes; no sabem d’on ens ès vengut. Ho guardam curosament dins
ADMG. El primer fragment són 16 planes foliades 177-192, i abrassen els
mots que començen per Dav...-Dese. El segón fragment son 31 plana
foliades 208-239, i abrassen els mots que començen per Despr...Durader. El tercer fragment són 76 planes foliades 529-505, i abrassen
els mots que començen per Madrig...-Paredar. —Hi ha indicis de que siga
de qualque mallorquí perque hi trobam mots com a) descapdellar en
sentit de dir tot quant un sab; —b) devés, adv. cerca de; —c) devés
ahont: hacia donde; —d) decantar: apartar, amovere; decantarse:
apartarse, recedere; —e) de cop: adv. luego, cito; —f) dejorn: adv.
temprano. Mature; —g) delitós: desitjós, ganoso, cupidus; —h) Dema al
capvespre: a la tarda, cras vespere; —i) fer partit: pagar tant cada mes o
cada any, abonarse, convenire de pretio; —j) fer corema: predicar
quaresma; —k) va així com Deu vol: expressió ab que se denota que una
cosa no va gaire bé; —l) Deu diu ajudet y te [XCIX] ajuderé; —ll)
desxondit, -da: despierto, desxondir: despertar, e somno excitare; —m)
Desverjar: llevar la virginidat; —n) desxanguerar: v. a. desuncir,
disjungere; —ny) Nial: algún tant indispost,... desazonado, œger, œgra;
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—q) Nuar: anudar, nectere; —r) Nyic nyac: como perros y gatos, rixari,
jugiter; —rr) Patriguesa: s. f. vulg. v. Práctica. —Totes aqueixes
expressions i altres que en poríem retreure son característiques de
Mallorca, que ens inclinen a creure que l’autor de tal Vocabulari era
mallorquí.
650. —Vocabularis-tècnics-industrials-catalans. —VocabularisTècnics-Industrials procedents del Primer Concurs Lexicogràfic de la
Llengua Catalana organisat pel Centre Popular Catalanista de S. Andreu
del Palomar l’any 1908 —Barcelona, 1910. —Un volum de 164 planes de
195 x 133 mm.
651.

—Vogel

(Dr.

Eberhard).

—Neucatalanische

Studien.

—

Paderborn und München, 1886. —Un volum in 4t de 194 planes. Se
divideix en tres seccions: la I dona una relació sumaria de lo que fins
llavò havíen fet catalans i extrangers respecte de filología catalana; la II
dona un escorcoll de fonètica catalana moderna, descrivint el domini
llingüístic català, sos dialectes i elements, l’aczentuació catalana, la
formació de noms i de verbs, el caràcter fonètic del català, son vocalisme,
diptongs, vocals àtones pretòniques, consonatisme català, espinzellant
tots els sons consonants; llavò tracta dels noms, dels pronoms, del verb;
acaba amb un apèndic d’una mostra de valencià i de mallorquí. La III
secció tracta de la literatura moderna catalana.
—Diccionario portàtil | de les | llengues catalana y alemanya | ab la
pronuncia

figurada

segons

el

sistema

fonètic

|

de

Toussaint-

Langenscheidt | Part Primera | Català-alemany | per | Eberhard Vogel,
phil. Dr., | Catedràtic d’Institut y de Politècnica, | Soci corresponent de la
Real Academia de Bones Lletres | de Barcelona | —Langenscheidtsche,
Berlin-Schöneberg (1911). —Un volum de LII-585 planes de 153 x 97
mm.
652.

—Volff

(C.

Fr.).

—Futur

und

Conditional

II

im

Altprovenzalischen. Dalt Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete
der Romanischen Philologie. KJFRPh, T. II (vol. I) [1891-4], p. 124.
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653. —Voretzsch (C.). —Zur Geschichte der Dipthongierung im
Altprovençalischen.

—Halle,

Niemeyer,

1900.

—Hi

ha

precioses

referencies an el català.
—Zu MON, TON, SON vor feminin. ZfRPh, T. XXXVII (1913), p. 3834.
654.

—Voz-de-València

(Diari).

—Por

la

unidad

ortográfica

valenciana. Enfilall d’articles per procurar la tal unidat entre els escriptors
valencianistes.
655. —Wagner (M. L.). —Gli elementi del lessico sardo: elemento
catalano e spagnuolo. Tirada a part de Archivio Storico Sardo, p. 13-25,
vol. III, 1907, apud BABLB, T. V (1909-1910), p. 87.
656. —Walberg (E.). —Nota crítica dalt Romania, 1908, p. 309-10
de l’obra de W. Nyman. Études sur les adjectifs, les participes et les
nombres substantives en vieux provençal. Thèse de Gothemburg. Dins
aqueixa crítica el filòleg català pot pellucar ferm per la nostra Llengua. [C]
657. —Wartburg (W. v.). —Die Ausdrücke für die Fehler des
Geschitsorgan in den romanischen Sprachen und Dialecten. —Estudi dalt
Revue de Dialectologie Romane, T. III (1911), p. 402-503; T. IV. p. 1644, amb referencia an el català, que cal tenir en compte respecte dels
mots catalans que expressen falta del sentit de la vista.
658. —Wendel (H.). —Die Entwicklung der Nachtonvocale aus dem
Lateinischen ins Altprovenzalische. Dissertació Doctoral a l’Universidat de
Tübingen. —Halle, 1906. —Aqueix tema cau de ple dins la llengua
catalana primitiva.
659. —Westerblad (Carl August). —Baro et ses dérivés dans les
langues romanes. Thèse pour le Doctorat, Upsala, Almqvist u. Wiksell,
1910. —Un volum de 146 planes en 8u.
660. —Willkomm (Maurici) i Langue (Juan). —Prodromus Floræ
Hispanicæ seu synopsis methodica omnium plantarum in Hispania sponte
nascentium vel freqüentius cultarum quæ innotuerunt auctoribus. —
Stutgartiæ, 1861-80. —Tres toms en quart ben gruixats; el darrer du una

-472BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

taula de 27 planes a dues columnes de noms vulgars de les plantes, i hi
figuren els noms catalans.
661. —XXX. —Á propos du mot REGALADES. Article dalt Revue
Catalane, de Perpinyà, 1910, p. 174-5.
662. —Zanardelli (Dr. Tit). —Essai de Grammaire | du Dialecte
Labastidien (Ariège) | comparé avec l’ancien provençal et le catalan
orienta. Estudi publicat dalt Langues et Dialectes, revista de Brusseles,
anys 1891-1893,—pàg. 193-280.
663. —Zanner (Adolf). —Die romanischen Namen der Körperteile.
Eine onomasiologische Studie. —Erlangen, 1902. —Rom. Forsch. T. XIV
(1903), p. 339-530. S’endardella el nom de les parts del còs humà dins
les llengues romàniques; del català hi ha poca cosa.
—Romanische | Sprachwissenschaft | von | Dr. Adolf Zauner |
Privatdozenten an der Universität in Wien. —Leipzig, 1905. —Dos volums
en 8u. Hi ha moltes de referencies a la formació del català.

Addenda et corrigenda

12. —(Veiau p. XII). —Alcover (Mn. A. M.ª). —L’article bibliogràfic
de LA CIUDAD DE DIOS sobre QÜESTIONS DE LLENGUA I LITERATURA
CATALANA. BDLlC. T. I, p. 577-87.
65. —(Veiau p. XXIII). —Barnils (Pere). —De Fonètica Balear. Article
dalt BDC, any 1914, p. 45-9.
664. —Chabàs (Mn. Roc). —Comentario o espinzellament de 1.247
mots de Spill o Libre de les Dones de Mestre Jacme Roig. Edició del M. I.
Mn. Roc Chabàs. —Barcelona, 1905. —Un tom de XIX-448 planes de 272
x 186 mm. El Comentario umpl xeixanta planes. Mn. Chabàs amb tal
feinada presta un gran servici a la lexicografía catalana.
665. —Conill (Ll.). —Botanique Catalane, apud RCP, T. II [CI]
(1908), p. 17, 88, 153, 190, 220, 245, 278, 311, 371, 402. Es un
magnífic aplec de noms vulgars de plantes del Rosselló.

-473BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

666. —Douzat (A.). —Glossaire étymologique du patois de Vinzelles.
RLR, T. LVI, p. 285-412; T. LVII, p. 1-112, 425-72. El Glosari se compón
de 5.100 mots, 377 noms propis i llinatges, un índic etimològic amb els
mots distribuïts segons la seua nissaga (celtes, germànics, llatins, grecs,
etc.) i llavò un Addenda et corrigenda. Com el dialecte de Vinzelles ès
llengadocià, el Glossari estudía molts de mots purs catalans, i per això
ens interessa ferm per la nostra lexicografía l’obra de Mr. Douzat.
667. —Guessard (F.). —Un pròleg molt erudit a les Gramàtiques de
N’Uc Faidit i d’En Ramon Vidal de Besalú. —Paris, 1858. —El Pròleg té 64
planes i ès un estudi molt sòlid de la Llengua d’Oc o Catalana primitiva.
668.

—Marx

(Rainer).

Korkstopfenerzeugung.

—Die

Katalanische

(Inaugural-Dissertation

zur

Terminologie

der

Erlangung

der

Doktorwürde genehmigt von der philosophischen Fakultät der rheinischen
Friedrich-Wilhems-Universität zu Bonn). —Halle, 1914. —Es un escorcoll
ben interessant de tots els noms de l’industria dels taps de suro en català,
amb observacions llingüístiques ben avengudes sobre la nostra Llengua.
669. —Menéndez i Pelayo (Dr. Marcelí). —Ramón Lull (Raimundo
Lulio). Discurs lletgit dia 1 de maig de l’any 1884 a l’Institut de les
Balears. CE, T. III, p. 18. Hi fa l’autor una defensa brillantíssima de la
Llengua Catalana.
—Parlament de Gracies en los Jocs Florals de Barcelona (1888) del
Mantenedor senyor D. Marcelí Menéndez y Pelayo. Apud MB, 2a ep., T. V,
p. 148-51. Es una altra defensa tan fundada com entusiasta de la nostra
Llengua.
670. —Merlo (Dr. Clem.). —I nomi romanzi delle stagioni e dei mesi.
—Torino, 1904.
—Die romanischen Benennungen des Faschings. Estudi dels noms del
carnaval dins les diferents llengues neollatines, entre altres, la Catalana,
dalt la revista Wörter und Sachen, vol. III (1911), p. 88-109).
417. —(Veiau p. LXVIII). —Nebot i Pérez (Josep). —La CH
valenciana. Article dalt BDLlC, T. VII (1912-1913), p. 273-80.
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671. —Pérez Cabrero (Artur). —Ibiza | Arte: Arqueolo- | gía:
Agricultura | Comercio: Costum- | bres: Historia: Industria: Topografía |
Guía del Turista | —Barcelona | 1909. —Un volum de 156 planes de 242 x
177 mm. Darrera de tot du un vocabulario eivissenc que espinzella i
desnossa 1673 paraules usades a Eivissa.
593. —(Veiau p. XCI). —Stengel (Edm.). —Segons relació de K.
Bartsch dalt ZfRPh, T. II, p. 113, N’Stengel publicà un vocabulari
provençal-llatí, tret d’un vell manuscrit amb tota fidelidat.
621. —(Veiau p. XCV). —Ulrich (J.). —Die formelle Entwicklung des
part. prœt. In den romanischen Sprachen. —Winterthur, 1879. [CII]

FONTS
DE LA PRESENT BIBLIOGRAFÍA

Davant cada títol posam l’abreviatura amb que solem
citar aqueixes fonts.

ADMG. = Arxiu de l’Obra del Diccionari: Materials replegats per fer la
Gramàtica: umplen un caixò en forma de llibre ben gruixat.
AfLLG. = Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik mit
Einschluss des älteren Mittellateins herausgegeben von E. Wölfflin. —
Leipzig. —Començà l’any 1883.
AfSSL. = Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. Surt a Berlín i començà l’any 1846, essent-ne fundador En
Lluís Herring i directors actualment el Prof. Dr. A. Brandl i el Prof. Dr. H.
Morf. Fa dos volums cada any i se troba an el vol. CXXXII. Hi son sortits
diferents estudis de Llengua Catalana.
AGI. = Archivio glottologico italiano diretto da G. J. Ascoli. —Publicat
a Torí desde el tom I fins el XV (1893-1899). —Supplementi periodici a
L’ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO, dedicati ad indagini linguistiche,
estranee o non limitate al neolatino e ordinati da G. J. Ascoli. —Sis
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volums—Turin,

1891-1898.

—Encara

que

de

tota

aqueixa

serie

d’escorcolls llingüístics, sols un, que sapiguem, se refereix an el català, el
del Prof. Pere Eneas Guarnerio (T. IX), molts d’ells estàn farcits de
doctrina romanista i resulten magníficament lluminosos per aclarir les
fosquedats de la filología catalana.
Av. = Avenç (L’), de Barcelona, revista mensual, que començà dins
el juliol de 1883 i acabà dins el desembre de 1893.
BABLB. = Boletín | de la | Real Academia de Buenas Letras | de
Barcelona. Començà el janer de 1891; surt cada tres mesos. Fa un volum
cada dos anys.
BCE. = Butlletí del Centre Excursionista de Catalana. Se publica a
Barcelona, cada mes, en català. Començà l’any 1890; se troba an el
volum XXV. Ha publicats una pila d’articles llingüístics.
BDC. = Butlletí | de | Dialectologia Catalana | publicat per les
Oficines del | Diccionari General | de la Llengua [CIII] Catalana. | —
Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. —Surt cada tres mesos en
quaderns de setze planes al menys. Començà l’any 1913.
BDLlC. = BOLLETÍ DEL DICCIONARI | DE LA LLENGUA CATALANA. |
El publica Moss. Antoni M.ª Alcover | per promoure i dur a cap la formació
del lèxic | d’aqueixa llengua. | Estampa de N’Amengual i Muntaner. |
Ciutat de Mallorca. —Començà a sortir el desembre de 1901. Hi ha SET
toms publicats; ha començat el VIII.
BDR. = Bulletín de Dialectologie Romane. Començà l’any 1909, surt
cada tres mesos; s’estampava primer a Halle an S., ara a Cöthen
(Anhalt); surt un volum cada any, i ara se troba an el VI. El Director reial
ès el Prof. Dr. B. Schädel.
BEB. = Biblioteca | de | Escritores Baleares, por D. Joaquín M.ª
Bover. —Palma, 1868. —Dos volums: el I de 612 planes i el II en té 722
de 248 x 158 mm.
BGSR. = Bulletin | du | Glossaire des Patois | de la | Suisse Romande
| publié par la | Rédaction du Glossaire. —Berne. —Començà l’any 1902,
surt cada tres mesos, fa un volum cada any.
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BH. = Bulletin Hispanique. —Burdeus. —Començà l’any 1899; surt
cada tres mesos i fa un tom cada any.
BICHN. = Bulleti de la Institució Catalana d’Historia Natural. Surt a
Barcelona, cada mes; començà l’any 1903. Ha publicada molta cosa d’on
se poren treure noms vulgars de la mineralogía, flora i fauna dels
territoris de llengua catalana.
BIFD. = D. Isidro Bonsoms. —Introducción a la lectura de unos
fragmentos de las traducciones catalanas de la FIAMMETTA Y DEL
DECAMERONE, de Boccaccio, ambas anónimas y hechas en el siglo XV.
Apèndice

I:

noticias

bibliográficas

de

obras,

estudios,

memorias,

discursos, conferencias, artículos, etc. referentes a la lengua catalana.
Dalt BABLB, T. IV (1907-1908), p. 448-68.
BRPhM. = Bausteine | zur | romanische Philologie | Festgabe | für |
Adolfo Mussafia | zum 15 februar 1905. —Halle, 1905.
BSAL. = Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana. —Ciutat de
Mallorca. —Començà l’any 1885; surt cada més, fa un tom cada dos anys;
ara se troba an el XV.
Catq. = Catalunya | Revista Literaria Quinzenal. —Barcelona. —
Començà l’any 1903 i acabà el 31 de maig de 1905; fa tres volums.
Cats. = Catalunya, revista setmanal. —Barcelona. —Sortí els sis
primers anys en castellà; dins el janer de 1913 començà a sortir en català
i hi sortí dos anys. S’hi publicaren una pila d’articles de llingüística
catalana.
CC. = Correo Catalán, diari de Barcelona, començà l’any 1875. —En
la qüestió de les Normes Ortogràfiques publicà un enfilall d’articles de
diferents autors, casi tots contra les Normes.
CD. = La Ciudad de Dios, revista relligiosa, filosòfica, científica i
literaria, quinzenal, publicada dels PP. Agustins. Començà l’any 1880,
[CIV] se troba an el tom CII. Hi son sortits diferents articles de llingüística
catalana.
CE. = La | Ciencia Española | (Polémicas, Proyectos y Bibliografía) |
por el Doctor | D. Marcelino Menéndez y Pelayo | —Madrid, Imprenta de
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A. Pérez Dubrull | Flor Baja, núm. 22 | 1887-1888. —Tres volums d’unes
400 planes, de 172 x 111 mm.
CLl. = Costa de Llevant, setmanari de Canet de Mar; començà a
sortir l’any 1893; fa vuit planes. Publicà molts d’articles contra les Normes
d’Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
CLlD. = Primer Congrés | Internacional de la | Llengua Catalana |
Barcelona | Octubre de 1906. —Barcelona, 1908. —Un volum de 702
planes de 263 x 185 mm.
COD. = Calaixera de l’Obra del Diccionari. Té 33 calaixos, i ès casi
plena

de

les

cèdules

lexicogràfiques

que

jo

he

anat fent

i

els

collaboradors han anat enviant per contribuïr an aqueixa Obra. Hi tenim
replegades més de VUIT CENTES MIL CÉDULES.
CrC. = Crónica Científica, de Barcelona: començà l’any 1878;
publicava un tom cada any.
DEAC. = Diccionario | Biográfico y Bibliográfico | de | Escritores y
Artistas Catalanes del siglo XIX | (Apuntes y Datos), | por D. Elías de
Molins. —Barcelona, 1899. —Dos toms: el I de XIII-688, el II de 788XXXIX planes de 285 x 195 mm.
ER. = España Regional (La). Revista de Barcelona, mensual.
Començà a sortir l’any 1886; fins l’any 1893 publicà 14 toms.
EUC. = Estudis Universitaris Catalans, publicació trimestral dels E. U.
C. —Barcelona. —Començà a sortir l’any 1907; fa un tom cada any. Hi
son sortits diferents estudis de filología catalana.
GGC. = Geografía General de Catalunya dirigida per Francesch
Carreras

y

Candi.

—Barcelona,

Editor:

Albert

Martín.

Sensa

any

d’impressió (devers l’any 1912). Cinc volums de sicentes a mil planes de
268 x 190 mm.
GM. = Gazeta Montanyesa. Periòdic de Vic; sortía cada dimars, dijous
i dissapte, de vuit planes; començà l’any 1904 i acabà dins el setembre
de l’any 1914.
GRPh. = Grundriss der romanischen Philologie, herausgegeben von
Gustav Gröber o. o. Professor der romanischen Philologie an der
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Universität Strassburg. —Strassburg, 1888. —T. I. Hi ha una 2a edició de
1904-1906, notablement aumentada, de XII-1094 planes de 259 x 175
mm. i tres mapes filològics.
GS. = Gay-Saber (Lo). Revista de Barcelona, quinzenal; sortí els
anys 1868-1869, 1878-1883. S’hi publicaren diferents estudis de filología
catalana.
JfREL. = Jahrbuch für romanische und englische Literatur. —Feia un
tom cada any. El publicà N’A. Ebert de l’any 1859 fins a 1861 a Berlín,
fins a 1864 a Leipzig; el seguí En L. Lemcke fins l’any 1876. Hi sortiren
una partida d’estudis que afecten ben d’aprop la filología catalana. [CV]
KJFRPh.

=

Kritischer

Jahresbericht

über

die

Fortschritte

der

Romanischen Philologie. Començà l’any 1890, contant amb cent quinze
collaboradors especialistes en qualque ram de la filología romana. Els
articles sobre la filología catalana són del Dr. Schädel; coneixem els
referents als anys 1890-1908. L’any 1890 publicà un tom; els anys 18914 només publicà un tom en dos volums. De l’any 1895 ensà publica un
tom cada dos anys. El Director ès el Prof. Dr. Carles Vollmöller de
Dresden.
LD. = Langues | et Dialectes | Révue Trimestrielle | publiée sous la
direction | de | Tito Zanardelli | Professeur aux Cours de la Ville de
Bruxelles | —Bruxelles | A. de Nocée, Éditeur— | Començà l’any 1891. El
primer tom abraça els anys 1891-1893, i inclou l’apreciabilíssim Éssai de
grammaire du dialecte labastidien (Ariège), comparé avec l’ancien
provençal et le catalan oriental, del Prof. Tit Zanardelli.
LBfGRPh. —Literaturblatt | für | germanische und romanische
Philologie

|

Unter

Mitwirkung

von

Professor

Dr.

Karl

Bartsch

|

herausgegeben von | Dr. Otto Behaghel un Dr. Fritz Neumann. —
Heilbronn. —Començà l’any 1880; surt cada mes; cada any fa un volum.
Se troba an el tom XXXV. Aquesta revista està tota dedicada a donar
compte de les obres que li envien de filología germànica i romànica.
LlDE. = Diccionario Valenciano-Castellano, de D. José Escrig y
Martínez. 3a edición corregida y aumentada por una sociedad de literatos
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bajo la Dirección de D. Constantino Llombart. —València, 1887. —Hi ha
una introducció dels editors a on fan mèrit de tots els diccionaris i
vocabularis coneguts de la llengua valenciana. Les claricies que en donen,
sovint son massa aixutes i manxoles i no donen el quest per aglapir tals
obres s’entén, les no publicades.
MB. = Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes. Sortía
a la Ciutat de Mallorca, cada mes, en castellà i en català. Començà l’any
1875, fent un volum cada any. Se suspengué la derrería de l’any 1877 i
tornà sortir l’any 1884 fins l’any 1888. S’hi publicaren diferents estudis
llingüístics.
MCh. = Mélanges Chabaneau: formen el tom XXIII de ROMANISCHE
FORSCHUNGEN (1903). Es un aplec d’escorcolls romanistes, alguns d’ells
referents a la llengua catalana.
MDEC. = Memorias | para ayudar a formar | un | Diccionario Crítico |
de los | Escritores Catalanes | y dar alguna idea | de la antigua y
moderna literatura | de Cataluña, por el Ilmo. Sr. D. Félix Torres Amat. —
Barcelona, 1836. —Un volum de XLIV-720 planes de 208 x 138 mm.
MFC. = Miscelánea Folk-lórica, per los Srs. Almirall, Arabia[,] Bosch
de la Trinxeria, Bru, Cortils y Vieta, Gomis, Maspons y Labrós, Roca y
Cusi, Segura (Pbre.) y Vidal y Valenciano. —Barcelona, 1887. —Un volum
de 183 planes de 175 x 115 mm.
MRIW. = Mitteilungen des Rumänischen Instituts an der [CVI]
Universität

Wien.

Començà

aquesta

revista

l’any

1914,

essent-ne

fundador i director el Prof. de l’Universidat de Viena Dr. Guillem MeyerLübke per promoure l’estudi del Rumènic.
NM.

=

Neuphilologische

Mitteilungen,

herausgegeben

vom

Neuphilologischen Verein in Helsingfors (Finlàndia). Començà l’any 1898;
surt vuit vegades l’any i amb això fa un tom.
PC. = El Poble Català: diari, en català, de Barcelona; començà a
sortir devers l’any 1905. En Pompeu Fabra hi publicà molts d’articles de
llingüística catalana. Avui està decaigudíssim.
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RBC. = Revista de Bibliografía Catalana. —Barcelona. L’Avenç. —
Quatre volums de 203 [sic] 1 x 45 mm. (Volum I, 1901), de 352 planes;
Volum II, 1902, de 264 planes; Volum III, 1903, de 286 planes; Volum
IV, 1904, de 376 planes).
RC. = Revista Catalana. —Barcelona. —Començà l’any 1889; en
sortiren sis nombres i se suspengué; l’any 1892 en sortiren altres quatre
nombres, i no ès tornada sortir pus.
RCP. = Revue Catalane, Organe de la Société d’Études Catalanes. —
Perpinyà. —Començà l’any 1907, surt cada mes, fa un tom cada any.
RDR. = Revue de Dialectologie Romane: començà l’any 1909, surt
cada tres mesos; primer s’estampava a Halle an S.; ara a Cöthen
(Anhalt). El Director propiament ès el Prof. Dr. B. Schädel.
Ren. = Renaixensa (La), periòdic de Literatura, Ciencies y Arts.
Sortía cada quinze dies, la primera època (febrer 1871-setembre 1892);
la tercera època, fou diari i sortí els anys 1902 i 1903. Sempre sortí a
Barcelona.
RF. = Razón y Fe, revista mensual redactada por Padres de la
Compañía de Jesús. Començà l’any 1901; se troba an el tom XLII. Ha
publicats diferents articles de llingüística catalana.
RFfRSM. = Romanische Forschungen | Organ | für romanische
Sprachen und Mittellatein, vorausgegeben von Prof. Dr. Karl Vollmöller. —
Erlangen. —Començà l’any 1883; sol publicar un volum cada any: el de
1914 ès el XXXIV.
RH. = Revue Hispanique. Recueil consacré à l’étude des langues, des
littératures et de l’histoire des pays castillans, catalans et portugais.
Començà l’any 1894, sortint tres vegades cada any, i feia un tom; se
publicà així tres anys, fins que l’any 1897 començà a sortir cada tres
mesos i a fer dos toms cada any, i així continúa encara. Se publica a Nova
York (The Hispanic Society of America. —Audubon Park, West 156 th.
Street) i a Paris (Librairie C. Klincksieck, 11, Rue de Lille).
RHAR. = Revue d’Historie et d’Archéologie du Roussillon, de
Perpinyà. Començà a sortir l’any 1900.
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RLR. = Revue des Langues Romanes, de Montpeller; surt cada dos
mesos. Començà l’any 1870, i encara surt: se troba an el tom LVII.
Rom. = Romania, recueil trimestriel consacré à l’étude des Langues
et des Littératures romanes, publiée par P. Meyer e [CVII] Gaston Paris.
Començà l’any 1872; fa un tom cada any. Es tot un arxiu d’estudis
romanistes; molts d’ells afecten a la llengua catalana.
RP. = Lo Rat-Penat | Revista mensual | publicada per la | Societat de
Amadors de les Glories Valencianes | —València. —Començà l’any 1911.
Només se publicà un any.
RPh. = Revue de Phonétique. —París. —Començà l’any 1911; surt
cada tres mesos. El nostre Dr. Barnils hi ha publicats diferents estudis de
fonètica catalana.
Rusc. = Ruscino | Revue d’histoire et d’archéologie | du | Roussillon
| et des autres pays catalans | paraissant tous les trois mois | fondée et
dirigée | par | Pierre Vidal | Bibliothécaire de la ville de Perpignan. —
Perpinyà. —Començà l’any 1911, fa un tom cada any.
RV. = Revista de València. N’hi ha dos volums (1880-1883).
VC. = Veu de Catalunya (La), diari, en català; començà l’any 1890;
ha publicats gran munió d’articles sobre Llengua Catalana.
VM. = Veu del Montserrat (La). Setmanari de Vic. Començà a sortir
l’any 1878 i durà fins l’any 1902; cada any formava un tom. S’hi
publicaren diferents estudis de filología catalana.
VT. = La Veu de Tortosa: setmanari, que’s publicava els anys 1899 i
1900, regionalista i defensor de la llengua catalana.
WS. = Wörter und Sachen. —Heidelberg. —Començà l’any 1909, fa
un tom cada any.
ZfFSL.

=

Zeitschrift

für

französische

Sprache

und

Literatur,

begründet von Dr. G. Körting, Professor an der Universität zu Kiel und Dr.
E. Koschwitz weil. Professor an der Universität zu Königsberg in Preussen,
herausgegeben von Dr. D. Behrens, Professor an der Universität zu
Giessen. —Leipzig. —Començà l’any 1879, fa un tom cada any.

-482BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

ZfRPh. = Zeitschrift | für | romanische Philologie | begründet von
Prof. Dr. Gustav Gröber † | fortgeführt und herausgegeben | von Dr.
Ernst Höpffner, | Professor an der Universität Jena. | Halle a, S. —
Començà l’any 1876; surt cada dos mesos i forma un volum cada any: el
darrer, de 1914, ès el XXXVIII. [CVIII]
______________

RESUM D’AQUESTA BIBLIOGRAFÍA

Les obres registrades dins la present BIBLIOGRAFÍA (totes, com veis,
referents a llingüística catalana, explícita o implícitament) pugen a 1.227
i llurs autors a 670, puis encara que n’hi haja de registrats 671, resulta
que el qui du el n.º 32 ès el mateix que du el n.º 509, per amor d’una
distracció que partírem amb això. Si vos fixau gens en la nacionalidat dels
autors de tals obres i en la llengua en que les escrigueren trobau una
partida de particularidats ben eloqüents, ben interessants. Per això ès que
hem volguda cloure aquesta BIBLIOGRAFÍA amb tres taules sinòptiques,
una de les obres, l’altra dels autors i l’altra de les fonts, a fi de que els
lectors més fàcilment en puguen prendre llum.
Baix el nom d’alemanys entenem tots els autors de llengua
alemanya, i per lo mateix hi entren els austriacs i els suïssos que parlen
alemany.

Taula 1a: Les obres

Les

obres

les

dividim

en

quatre

seccions:

a)

Gramàtiques,

propiament dites; b) Tractats Gramaticals, això ès, que toquen qualque
punt o punts de gramàtica catalana, pres aqueix mot en sentit amplíssim,
inclouent-hi fins i tot les apologíes de la Llengua; c) Diccionaris, no sols
els consagrats a les altres branques de la Llengua d’Oc que inclouen gros
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vocabulari català; d) i Vocabularis o Glossaris o sien aplecs de paraules
catalanes sensa espinzellar ni esclovellar així com ho solen fer els
diccionaris.
Vetassí, doncs, aquest Resum: [CIX]
a) Gramàtiques.
N’hi ha 78
en català i escrites de catalans
en castellà i escrites de catalans
en castellà i escrites de castellans,

33
16

16

cap.

en francès i escrites de francesos

7

en francès i escrites d’alemanys

3

en francès i escrites de catalans

4

en francès i escrites d’italians

1

en alemany i escrites d’alemanys

15
9
78

b) Tractats Gramaticals.
N’hi ha 793
en català i escrits de catalans

321

en català i escrits de castellans

2

en català i escrits d’alemanys

3

en català i escrits de francesos

1

en castellà i escrits de catalans

90

en castellà i escrits de castellans

9

en castellà i escrits d’alemanys

1

en alemany i escrits d’alemanys

170

en alemany i escrits de catalans

2

en alemany i escrits de francesos

2

en francès i escrits de francesos

90

en francès i escrits de catalans

50

en francès i escrits d’alemanys

17

en francès i escrits de finlandesos

5
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327

100

174

en francès i escrits de suecs i noruecs

3

en francès i escrits de castellans

2

en francès i escrits de flamencs

1

en francès i escrits d’italians

1

en italià i escrits d’italians

13

en italià i escrits d’alemanys

2

171

15

en inglès i escrits d’inglesos

6

en gascó i escrits de francesos

2
793

c) Diccionaris.
N’hi ha 82
en català i escrits de catalans

32

en català i escrits d’alemanys

1

en castellà i escrits de castellans

cap

en castellà i escrits de catalans

28

en alemany i escrits d’alemanys

33

28
7

en francès i escrits de francesos

7

en francès i escrits de catalans

3

en llatí i escrits de catalans

10
4
82 [CX]

d) Vocabularis i Glossaris.
N’hi ha 292
en català i escrits de catalans

214

en català i escrits d’alemanys

1

en castellà i escrits de catalans

45

en castellà i escrits de castellans

5

en francès i escrits de francesos

8

en francès i escrits de catalans

4

en francès i escrits d’alemanys

1

en llatí i escrits de catalans

1
-485-

BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

215

50

13

en llatí i escrits d’alemanys

1

en alemany i escrits d’alemanys

7

en alemany i escrits d’italians

1

en italià i escrits d’italians

2

en italià i escrits d’alemanys

1

en inglès i escrits d’inglesos

2

8

3
1
292

Taula 2a: Els Autors

Els autors van distribuïts per llur nacionalidat, expressant la llengua
en que escrigueren. An els catalans de les provincies de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona les anomenam catalans de Principat; i an els
del Rosselló, Vallespir, Conflent, Capcir i Cerdanya les anomenam
catalans de França; an els valencians, catalans de València; an els
mallorquins, catalans de Mallorca; an els menorquins, catalans de
Menorca; an els eivissencs, catalans d’Eivissa; an els algueresos, catalans
d’Alguer.

A. —Autors catalans
a) Que han escrit en català
catalans del Principat

253

mallorquins

80

valencians

10

catalans de França

9

menorquins

4

algueresos

2

eivissencs

1
359

b) Que han escrit en castellà
catalans del Principat

68
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valencians

28

mallorquins

12

menorquins

5

eivissencs

1
114

c) Que han escrit en francès
catalans de França

18

catalans del Principat

6
24

d) Que han escrit en llatí
catalans del Principat

4

valencians

1
5

e) Que han escrit en alemany:
catalans de Principat

1

f) que han escrit en italià:
algueresos

1

TOTAL

504 [CXI]

B. —Autors alemanys
Que han escrit en alemany

94

en francès

16

en italià

3

en llatí

3

en català

2

en castellà

1
126
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C. —Autors francesos
Que han escrit en francès

65

en alemany

2

en llengadocià

1

en català

1
69

D. —Autors italians
Que han escrit en italià

15

en francès

2

en alemany

1
18

E. —Autors castellans
Que han escrit en castellà

9

en català

2

en francès

1
12

F. —Autors
a) Inglesos, que han escrit en inglès

7

b) Flamencs, que han escrit en francès

1

c) Suecs i noruegs, que han escrit en francès

2

d) Finlandesos que han escrit en francès i en alemany

1

TOTAL d’autors que han escrit de la llengua catalana

740

Tal volta qualcú dirà: ¿Com ès que la Bibliografia només dona 670
autors i aquesta taula en dona 740? ¿D’on surten aqueis 70 d’excés?
Surten de que hi ha tot un estol d’autors que han escrit ensems en català
i en castellà i qualcún en tres i en quatre llengues. Així, per exemple, En
Milà i Fontanals escrigué en català, en castellà i en francès; En Fabra ha
escrit en les mateixes tres llengues, En Barnils en català, en francès i en
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alemany; En Saroïhandy, en francès, en català i en alemany, el Dr.
Schädel, en català, en alemany i en francès. Ara bé, aqueis autors només
son cinc i figuren dins la taula còme quinze. D’autors que han escrit del
català en dues llengues n’hi ha a dotzenes. D’assí vé aqueix excés de 70
autors que la taula dona damunt el registre de la Bibliografía, que només
dona un [XCII] número a cada autor, anc que haja escrit en diferents
llengues, i la taula ha de posar quants d’autors han escrit en tal o qual
llengua, i així un mateix autor hi figura a dues i a tres bandes, si ha escrit
en dues o en tres llengues.

Taula 3a: Les Fonts

Les fonts a on som anat a beure per compondre aquesta Bibliografía,
són 67, distribuïdes, per llur nacionalidat, de la faisò següent:
A. —Revistes o obres escrites de catalans
en català

25

en castellà

11

en francès

3
39

B. —Revistes o obres escrites
d’alemanys i en alemany

14

de francesos i en francès

9

de castellans i en castellà

3

d’italians i en italià

1

de finlandesos i en alemany

1

TOTAL de Fonts aprofitades per aquesta Bibliografía:
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67

Mot final

¿No ès ver que són ben eloqüents així mateix aqueixes tres taules?
En totes elles, després dels catalans, els qui se són ocupats més de
la Llengua Catalana, són els alemanys, llavò venen els francesos, després
els italians, i darrera alemanys, francesos i italians venen els castellans,
que los segueixen de ben lluny.
Els alemanys, amb tot i no tenir llur llengua cap vincle de germanor
amb la nostra, amb tot i no posseïr cap territori de Llengua Catalana, han
dedicat prop del doble d’estudis a la nostra llingüística que no els
francesos, la llengua dels quals ès germana de la nostra i que posseeixen
un territori de Llengua Catalana tan considerable com el Rosselló,
Vallespir, Conflent, Capcir i mitja Cerdanya. Amb tot i això els francesos
han feta honor a llur fama d’estudiadors i de llevents i d’ardits en materia
d’escriure de tots els rams de sebre humà; i, si els alemanys els contrapassen casi del doble en quant a publicar estudis llingüístics de la nostra
Llengua, han deixades enrera de tot totes les altres nacions civilisades
respecte de conrar la nostra llingüística; tant que els italians, que són els
qui los segueixen més d’aprop, romanen tan endarrera, que casi les
perden de vista. —Tambè són superiors els alemanys a tots els altres
pobles en materia d’escriure en moltes de llengues sobre la [CXIII]
nostra. Ho posa de manifest la Taula 2a, puis mentres els italians només
hi han escrit en italià, francès i alemany i els francesos just en francès,
alemany, català i llengadocià, els alemanys hi han escrit en tantes de
llengues com els catalans, això ès, en alemany, en francès, en català, en
italià, en castellà i en llatí.
I ¿què en direm dels nostres germans dels territoris de llengua
castellana? ¿Com ès que han escrit tan poc de Llengua Catalana? ¡Ni una
trista gramàtica, ni un trist diccionari li han sabut dedicar! ¡Ja ho val! ¡I
això que llur llengua ès germana de la nostra! ¡I això que casi tot el

-490BDLC VIII (1914-1915)
© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011.

territori de la Llengua Catalana forma amb ells un mateix Estat i ès una
part importantíssima d’Espanya!
Dins la Taula 1a apareixen 9 tractats gramaticals escrit de castellans
en castellà i 2 escrits en francès. D’aquells 9 n’hi ha 4 d’En Menéndez
Pidal, composts per combatre la nostra Llengua, pretenent despullar-la de
la seua nadiua i induptable autonomía, en lo qual fracassà completament
En Menéndez Pidal. Els altres 5 tractats, —si treim el d’En Menéndez
Pelayo, que ès meravellós, pero de caràcter apologètic, i si en treim un
altre d’En Menéndez Pidal Sobre los límites del Valenciano, escrit, an el
parèixer, sensa cap mala intenció, —casi tots els altres son curtíssims i de
poquíssima llecor llingüística. L’únic castellà que dedicà a la nostra llengua
tractats en francès i en Català, vertaderament gramaticals i de llecor
llingüística ben pollent, fonc En Josep Arteaga i Pereira, castellà de
neixor, però que, amb tants d’anys de viure a Barcelona, acabà per
catalanisar-se de sol a rel. Aquest ès estat l’únic castellà que ha consagrat
amb bones intencions el seu suc de cervell a la nostra Gramàtica. ¡Que
Deu le hi haja premiat i el tenga a la seua Santa Gloria. Amèn! [CXIV]
______________

Taula
de lo contengut en la present Bibliografia

Pròleg

III

Bibliografia

IX

Addenda et corrigenda

C

Fonts de la present Bibliografia
Resum d’aquesta Bibliografia
Mot final

CII
CVIII
CXII

______________
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Qualques errades que ens han escapat dins aqueixa Bibliografia

Plana

retxa

Diu

ha de dir

V

32

Barcelooa

Barcelona

VII

20

pestret

pertret

XX

14

mallorquiua

mallorquina

XXIX

9

der

per

XXXVI

42

eu

en

XLVIII

5

Crandía

Grandia

LV

38

catalau

catalan

LX

35

valenciauo

valenciano

LXIX

8

Neumam

Neuman

_______________________________________________________
PALMA DE MALLORCA —Tipo-litografía de Amengual y Muntaner—1915
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