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no ho explica. Podem concloure que segueix una tècnica diferent, la de mostrar, ca-
racterística del teatre i del diàleg renaixentista.

A més a més, un altre fet a considerar del llibre de Lluís del Milà és la conver-
gència que es produeix entre llengües. L’idioma majoritari de l’obra és el castellà, la 
llengua de la noblesa, caracteritzada per un major prestigi. Tot i això, també trobem 
la presència del valencià i fins i tot del portuguès, l’italià i el francès. El valencià és la 
llengua que solen usar criats i alguns dels personatges més burlescos, com Gilot, però 
també altres personatges com donya Jerònima, l’esposa de Joan Ferrandis d’Herèdia, 
quan conversen de forma espontània. Aquest fet dóna una important dosi de ver-
semblança al llibre, ja que l’escriptor ha volgut respectar la varietat de llengües que 
es parlaven a la cort. 

Marta Castaño Trias
Universitat de Girona

Germà Colón Domènech, Lexicografia, lèxic i crítica textual, Castelló / Barce-
lona, Fundació Germà Colón Domènech / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2011, 429 pp. 

L’aparició d’un nou llibre de Germà Colón és sempre motiu de celebració. En 
aquest cas es tracta d’un extens recull de treballs monogràfics, alguns d’inèdits i altres 
d’apareguts en diversos llibres i revistes, però ara reunits i convenientment revisats i 
augmentats. Els articles giren al voltant de dues de les línies d’investigació predilectes 
del nostre autor, que ha sabut tractar de forma magistral i exemplar, com són el lèxic, 
sobretot en el seu vessant històric, i la crítica textual. Es tracta, d’altra banda, de temes 
estretament relacionats, la qual cosa atorga una notable unitat al llibre. 

El professor Colón estudia el lèxic català des d’una perspectiva panromànica, 
encabint el vocabulari de la nostra llengua en el conjunt romànic i dotant així la 
investigació d’una perspectiva global, que resulta sempre enriquidora. El benefici és 
mutu, no únicament per al català, sinó també per a la resta de llengües romàniques, 
ja que, com demostren els treballs de Colón, el lèxic català, sovint massa negligit per 
part dels romanistes, és moltes vegades l’anella que uneix les llengües iberoromàni-
ques amb les formes gal·loromàniques i italoromàniques. Igualment, com el lector 
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ho podrà comprovar amb la lectura d’aquest llibre, Germà Colón s’ha preocupat per 
la variació diatòpica de la llengua catalana, tractant de corregir amb els seus treballs 
exemplars la menor presència d’alguns dialectes, com el valencià, en la lexicografia 
catalana. Aquesta doble perspectiva, panromànica i variacionista, s’adequa al mèto-
de comparatiu i contrastiu que Colón aplica en els seus estudis, tant entre llengües 
diferents com entre varietats d’una mateixa llengua, tenint en compte, a més a més, 
la seua concepció de l’etimologia com una història de les paraules, la qual és també 
història cultural. 

El llibre es divideix en quatre parts: lexicografia, lèxic, crítica textual i revista 
d’obres que s’hi relacionen. 

La primera part, amb el títol de «Lexicografia», se centra en l’àmbit dels 
diccionaris. Germà Colón repassa críticament i de forma successiva el Diccionari 
general de la llengua catalana (DGLC) de Pompeu Fabra, el Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana (DECat) de Joan Coromines, el Französisches 
Etymologisches Wörterbuch (FEW ) de Walther von Wartburg i el Diccionari etimològic 
de l’Enciclopèdia Catalana. 

De la detallada anàlisi estructural que fa Colón del DGLC, en destacaríem el 
caràcter normatiu i sincrònic del diccionari, que duu Fabra a ser especialment selectiu 
i primmirat en la selecció del vocabulari, encara que cau en una limitació geogràfica, 
que el porta a centrar-se en el català oriental, i en particular en la llengua de Barce-
lona, mentre que la resta de dialectes hi tenen una presència menor, fet que ha estat 
en bona part corregit en el DIEC. 

Els dos treballs següents del llibre estan dedicats a analitzar críticament els dic-
cionaris etimològics de Coromines, especialment el DECat, així com el seu mètode de 
treball. Colón comença destacant el paper clau del DECat en l’etimologia catalana i 
romànica, així com el valor de les dades dialectals recollides i les seues contribucions a 
aspectes històrics, lingüístics i dialectològics. Però l’obra no està exclosa de mancances, 
com en les limitacions en el despullament de textos, en la importància concedida a 
l’encreuament de vocables en l’explicació de certes etimologies, en l’abús dels conceptes 
de sorotàptic i de mossàrab, no gaire definits, en l’estudi dels cultismes, en l’anarquia 
de les indicacions bibliogràfiques i la manca de precisió de les referències internes, 
o en aspectes no purament lingüístics, com l’abús de desqualificacions gratuïtes o 
els incisos i anècdotes estranys a la filologia. Una important limitació metodològica 
del DECat, segons Colón, té a veure amb l’examen i interpretació dels documents 
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escrits. Il·lustra aquest aspecte amb el cast. revellín ‘petita fortificació’, mot del qual 
Coromines no té en compte la documentació catalana, quan aquesta resulta clau en 
la interpretació històrica i etimològica del mot.

En el següent treball Germà Colón estudia el FEW, obra que té com a pro-
pòsit traçar la història completa del vocabulari gal·loromànic, reunint diacronia i 
sincronia i integrant els mètodes de la geografia lingüística i de la filologia. En els 
capítols anteriors ja s’hi havia referit, en establir un contrast entre aquest diccionari 
i el DECat, a propòsit de l’estructura dels articles, quan destacava com un avantatge 
del FEW la separació entre els materials i el comentari o discussió etimològica. Cal 
dir que aquesta és una obra que Colón coneix molt bé, car ell mateix va formar-ne 
part de l’equip de redacció. Això li permet d’analitzar amb gran detall i aprofitament 
el mètode de von Wartburg, les característiques d’aquest diccionari i les dificultats 
de la tasca del lexicògraf. 

Clouen aquesta part del llibre les pàgines dedicades a l’anàlisi del Diccionari 
etimològic (1996) de Jordi Bruguera, obra que inclou més de 50.000 mots, agrupats 
per famílies. Destaca Colón d’aquesta obra, entre altres mèrits, la presentació entene-
dora dels materials, la bona introducció i el fet de facilitar l’accés dels no especialistes 
a l’etimologia, però lamenta el seguiment excessiu del DECat, diccionari que és un 
referent, però que conté també errades i llacunes, i, per tant, no s’ha de veure com 
una obra definitiva, sinó, més aviat, com un esperó per a continuar la investigació.

La segona part del llibre es consagra a «Aspectes lexicals». En el primer capítol, 
«Català: del general al particular», estudia les circumstàncies en què es troba el nostre 
lèxic, en particular la relació dels dialectes amb les llengües i amb les varietats estàndard, 
i el problema apassionant i complex dels geosinònims, el qual Colón ja havia tractat 
magistralment en treballs anteriors, com per exemple, «Sinonímia i diatopisme» (Ran-
da, 2, 1981, pp. 45-61). Estudia el tema de la selecció dels geosinònims en català amb 
exemples des de l’època medieval, crida l’atenció, entre altres coses, sobre els canvis 
històrics en les àrees geogràfiques dels mots i lamenta la preeminència del barceloní 
i la «manca d’atenció envers el que no és l’anomenat “català central”» en què sovint 
es cau en la selecció lèxica de l’estàndard. Aquest tema es retroba en altres estudis del 
nostre autor, com per exemple en la monografia que dedica al verb empomar ‘agafar 
al vol’ en aquest mateix llibre. 

En «Dos models de lèxic català enfront del castellà», trobem un altre dels temes 
d’investigació predilectes de Germà Colón, i en el qual ha mostrat sobradament el 
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seu magisteri, com és el contrast entre vocabularis veïns i entre les diverses variacions 
internes de la llengua. En aquest cas relaciona les Introductiones latinae de Nebrija 
(ed. de Logronyo, 1505), les adaptacions catalanes del barceloní Pere Badia (1505) i del 
tortosí Jeroni Amiguet (1514), el Lexicon llatí-espanyol del 1492, i l’adaptació catalana 
de Gabriel Busa (1507).

El capítol següent, «Dialèctica entre llatí i romanç», se centra en l’estudi dels 
cultismes del català medieval, tot assenyalant la riquesa de cultismes de la llengua cata-
lana, els quals moltes vegades són més matiners que en les altres llengües romàniques, 
a pesar que aquest és encara un aspecte massa negligit en la lexicografia catalana. Clou 
l’article un extens i valuós glossari de cultismes procedents de les Històries troianes, del 
Valeri Màxim d’Antoni Canals, de l’Epistolari de la València medieval i de documents 
sobre Alfons de Borja.

Segueixen, a continuació, monografies extenses de mots que han estat objecte 
de controvèrsia. Germà Colón, a partir de la documentació, cerca solucions als pro-
blemes suscitats. Trobem en aquests articles una exposició pràctica i exemplar del bon 
mètode filològic: plantejament del problema, repàs de l’estat de la qüestió, exposició 
i estudi de les dades documentals (documentació catalana i romànica en general) i 
conclusió. Seguint aquest mètode, estudia en primer lloc el mot flamenc (i els seus 
equivalents romànics), d’etimologia controvertida. Observa que l’aspecte filològic del 
problema està prou negligit, i conclou que el cat. flamenc reuneix tots els requisits, 
documentals, fonètics i morfològics, exigibles per a ser considerat el punt de partença 
del mot. A continuació, fa una revisió filològica del mot escarada, actualment balear, i 
de la seua família etimològica. Així mateix, estudia el val. estall, sinònim d’escar, que 
compta amb prolongació aragonesa (estallo) i el derivat estallar. Conclou el capítol 
amb unes raonables observacions sobre diatopismes relacionades amb aquests mots. 
La monografia següent tracta del verb amainar, amb presència en portugués, castellà 
i català, però en relació amb el qual els lexicògrafs no havien tingut en compte el 
francés amener (i ant. també ameiner), procedent de minare, del qual degué passar al 
portugués per l’Atlàntic, i des d’ací s’estengué als altres idiomes romànics, de vegades 
a través del castellà. 

L’estudi següent està dedicat al mot brivó en el seu context romànic. Colón 
comprova que la documentació catalana i castellana d’aquest mot és molt posterior a la 
que es troba en altres llengües (italià, francés, anglés), i després de rebutjar la proposta 
etimològica de Coromines, que remuntava el cast. bribón en darrera instància a biblia, 
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i pensava que des del castellà s’irradià a les altres llengües, Colón creu més raonable que 
el mot arribés a la península Ibèrica des de fora, i, atesa l’època i l’estructura del mot, 
s’inclina per un italianisme. Analitza a continuació el terme garceta, que designava una 
mena de pentinat distintiu que havien de dur els sarraïns, i tenint en compte que els 
primers testimonis documentals procedeixen d’Aragó, així com els aspectes semàntics i 
morfològics, s’inclina per un aragonesisme. Estudia tot seguit la història de malsí/malsín 
‘delator’, procedent de l’hebreu, en català i en castellà. En la monografia sobre el verb 
maldar ‘afanyar-se, esforçar-se, per obtenir alguna cosa’, mot d’origen desconegut, s’apor-
ten noves dades documentals i dialectals. Actualment, com diu Colón, és desconegut en 
el parlar corrent de València i Mallorca, si bé en la llengua literària «té plena vigència». 
Podríem afegir que es troba també amb relativa freqüència entre els escriptors populars 
valencians del s. xix, com podem veure amb exemples com els següents: 

‘afanyar-se, esforçar-se, per obtenir alguna cosa’: «—Eu! A l’últim ni de dia / podrà eixir 
un home a soles, / si no porta dos pistoles. / […] Com peixque al chitano, yo / l’ensache. /  

—Per més que malde...» (Eduard Escalante i Feo, Del porrat de Sent Antoni a les torres de Serrans, 
València, 1887, p. 19), «Tot ho sé, no cal que malde» (Francesc Palanca i Roca, El secret de l’agüelo, 
València, 1870, p. 7), «No saps tu què és viudo ser. / Tu no saps lo que és remar: / Viudo en fills? 
Sinse muller? / Y creixcuts....? Asò és maldar. / És viure en mich del carrer, / entregat a aquell 
que pasa, / mallant com malla el ferrer» (Les marors de una fadrina o El viudo vert. Comèdia 
vilingüe, València, 1860, p. 5),

on apareix juntament amb mallar, que hi té, figuradament, un sentit semblant (‘passar 
molts afanys, moltes tribulacions’); 

maldar debades ‘esforçar-se inútilment’: «Anaba per la montanya / un casador d’afisió, / 
sense vore un gafarró, / (...) y un altre de profesió / digué, al vore’l: “Criatura, / molt la casera 
t’apura, / y veig que debades maldes”» (Salvador Estellés, en Niu d’abelles. Epigrames llemosins, 
donats a pública llum per En Constantí Llombart, València, 1876, p. 101).

Colón aporta nova documentació antiga del mot ròtol, on es comprova l’ús antic 
d’aquest mot per a designar una mesura de pes. El mot, a més del català, es troba en 
altres indrets de la Mediterrània, on hi hagué influència àrab, llengua de la qual, se-
gons el nostre autor, ens hauria arribat. Estudia, a continuació, el terme arquitectònic 
claraboia, considerat massa superficialment en els diccionaris catalans. Colón n’aporta 
nova documentació, amb diferents sentits i matisos, i creu que per comprendre’ls hem 
de pensar en el seu origen, el francés claire-voie, compost de clarus i via, des d’on 
arribà al català ja en època prou reculada.
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El següent bloc del llibre inclou una sèrie de monografies de mots d’àmbit re-
duït, que sovint ofereixen sorpreses i constitueixen un motiu de reflexió. En el primer 
treball d’aquest bloc, «Espigoladures valencianes medievals», Germà Colón estudia 
diversos mots procedents del Primer Manual de Consells de la ciutat de València (1306-
1326), publicat a cura de Vicent Anyó Garcia, on troba primeres documentacions 
i permet eixamplar geogràficament la vigència d’alguns termes. En la monografia 
següent s’ocupa del mot pantena ‘ormeig de pesca’, que documenta en l’Aureum opus, 
l’any 1283, referit a l’Albufera de València, i l’explica com a resultat del llatí patina, 
amb propagació de la nasal. Colón nega, per tant, que siga un mossarabisme, com 
tampoc ho és el tortosí catxel, nom d’un mol·lusc, que el nostre autor explica com una 
retroformació del polisèmic catxerulo. En el treball següent, a propòsit del valencià i 
aragonés antics escaliar ‘roturar’, Germà Colón crida l’atenció sobre la comunitat lèxica 
entre aquestes dues varietats lingüístiques i sobre la necessitat del seu estudi conjunt. 
En les dues monografies següents s’ocupa Colón d’altres mots poc coneguts: en primer 
lloc, de la família romànica de *badile, parant l’atenció en el cat. badil, que, tot i ser 
documentat des del s. xiv, no figura en els repertoris lexicogràfics romànics; en segon 
lloc, del català antic sigrimaçes ‘ganyotes, carasses’, que relaciona amb els francesos 
grimace i simagrée, i, en tercer lloc, de l’aragonés antic ruenna (rueña) i el català antic 
roÿna ‘rovell’. Clouen aquesta part del llibre l’estudi del mot casalici, en el seu context 
romànic, i del topònim castellonenc Orpesa. En aquest cas demostra, basant-se tant 
en la documentació com en la pronúncia dels parlants de les comarques veïnes, que 
aquesta, i no Oropesa, és la forma genuïna. 

La tercera part del llibre tracta d’aspectes de crítica textual. Després d’una 
primera monografia sobre el català antic vinyògol, passa a ocupar-se d’un problema 
molt debatut, com és l’autoria i situació dialectal de la novel·la Curial e Güelfa. Co-
lón, després d’analitzar i contrastar amb proves objectives les probabilitats de l’opció 
valenciana o principatina, no acaba de pronunciar-se taxativament, si bé reconeix que 
l’estudi del lèxic apunta clarament a València «i més exactament a la part septentrional 
del Regne», tot i que comenta que l’ambient de la novel·la resulta poc valencià, fet 
que Antoni Ferrando, partidari de l’origen valencià de la novel·la, ha tractat d’explicar 
perquè aquesta seria redactada a Nàpols. En la següent monografia, el lector trobarà 
contrastades les dues edicions valencianes del Libre dels feyts de Jaume I: l’edició cu-
rada el 1515 per Lluís Alanyà, que precedeix l’Aureum Opus, i l’edició valenciana de 
1557. Colón assenyala també que caldria editar com a bàsic el manuscrit C, copiat 
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el 1380 per Johannes de Barbastro, que és el cappare de la majoria dels texts jaumins 
que s’han conservat, i no el ms. H, signat per Celestí Destorrens, que es troba quasi 
sempre isolat davant l’acord dels altres textos. Precisament Antoni Ferrando i Vicent 
J. Escartí han fet una recent edició del Libre dels feyts (València, Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, 2010) sobre el ms. C, que, segons els curadors, és una còpia «manada 
i revisada» pel rei Pere el Cerimoniós, la qual tenia caràcter «oficial» i seria més fidel 
a l’original que el ms. H. 

Després de tractar de dues de les obres cabdals de la nostra història cultural, Colón 
s’ocupa d’un text menys conegut, però que pot resultar ben profitós lingüísticament, 
com és el jurament medieval dels jueus valencians. El nostre autor edita la versió en 
romanç publicada el 1482 per Lambert Palmart en el recull dels Furs de València, i la 
confronta amb el text llatí i amb la versió inclosa en els Furs extravagants (València, 
1548). L’edició va seguida d’un estudi lingüístic i d’una llista de termes d’interés amb llur 
correspondència llatina. Després de demostrar, amb l’ajuda de les fonts documentals, 
l’origen català del mot revolució ‘transformació d’un règim polític per la violència’, 
tanca aquesta part del llibre amb un altre treball de contrast lingüístic, en aquest cas 
entre les dues versions catalanes del Sententiarum variationes seu Synonyma d’Stefano 
Fliscus, degudes, respectivament, al «tortosí avalencianat» Jeroni Amiguet (1502) i al 
valencià Joan Esteve (1489), i fixant-se especialment en aspectes sintàctics.

En la darrera part del llibre, «Revista d’obres cabdals», Germà Colón presenta 
i analitza algunes publicacions recents de gran interés filològic i lingüístic, com són 
l’Atles lingüístic del domini català de Joan Veny i Lídia Pons, el Petit atles lingüístic del 
domini català de Joan Veny, l’Atles lingüístic de la diòcesi de Tortosa de Lluís Gimeno, 
l’edició en suport electrònic de l’obra d’Antoni M. Alcover, i el llibre La il·lusió occi-
tana d’August Rafanell. 

Tanquen el llibre una completa i extensa relació de referències bibliogràfiques 
i un utilíssim índex de mots. 

En definitiva, una obra imprescindible per als filòlegs i estudiosos de la lexi-
cografia catalana, que continua la línia editorial iniciada amb l’anterior publicació 
del mateix autor, De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Acostament lingüístic a les 
lletres catalanes, publicada en la mateixa col·lecció que el llibre que ara ens ocupa. Cal 
felicitar tant l’autor com també la Fundació Germà Colón d’estudis filològics i les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, per la seua iniciativa de reunir i editar con-
juntament els treballs que constitueixen aquests llibres, i al mateix temps animar-los 
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a continuar amb aquesta tasca, que sens dubte serà molt ben rebuda per la filologia 
catalana i romànica en general. 

Joaquim Martí Mestre
Universitat de València

Isabel de Villena, Vita Christi. Vicent J. Escartí edició, estudi, notes i glossari, 
Institució Alfons el Magnànim, València, 2011. 605 pp. 

Ens trobem davant una obra de relleu: extensa, acurada, densa, i prologada per 
un estudi de molta qualitat i que mostra el bon quefer habitual del professor Vicent J. 
Escartí. Això fa que es veja cridada a convertir-se en un treball de referència per als que 
estudien la literatura hispànica tardomedieval i renaixentista, la literatura femenina o 
la literatura de la Corona d’Aragó. De fet, Isabel de Villena és l’única escriptora amb 
obra coneguda del segle xv valencià, si exceptuem uns versos que suposem de Tecla 
de Borja, noble dama parenta dels papes de la mateixa família, que va mantenir certa 
relació poètica amb el conegut Ausiàs March. L’ambient cultural, literari, ideològic 
i religiós no permetia més. I és per això que una figura com la de la noble abadessa 
de la Santíssima Trinitat de València resulta tan atractiva i, alhora, tan «rara». De fet, 
encara en les primeres dècades del segle xvi, el també valencià Joan Lluís Vives, quan 
pensava en l’educació de la dona cristiana, desaconsellava totalment que les senyores 
del seu temps llegissen els llibres d’entreteniment que tant circulaven per Europa, i 
només els recomanava la literatura devota. Però d’aquí al fet que poguessen pensar 
a ser autores de qualsevol tipus d’obra literària —segurament fins i tot en la ment 
avançada de Vives— encara hi havia molta distància.

Elionor de Villena (València? 1430 - València 1490) va ser coneguda al segle amb 
aquest nom, encara que, com assenyala ben clarament l’acadèmic Pere Maria Orts i 
Bosch en la presentació del volum que comentem, el cognom «Villena» només remet 
a un marquesat dels seus avantpassats, ja que la seua veritable estirp era d’Aragó i 
de Castella, atés que era descendent dels reis d’Aragó —de la casa de Barcelona— i, 
al seu torn, era també descendent dels Trastàmares castellans i dels aragonesos. No 
obstant això, l’impacte de la vinculació amb el territori de Villena va ser tan gran 
com perquè gairebé tots els membres de les famílies que el van posseir, l’adoptaren i 


