ANDREU BO SCH

LES FO TS CATALANES DE LA LEXICOGRAFIA SARDA'

1. Introducció

El present treb all té co m a objectiu analitzar les fonts catalanes de
dos rec ulls lexicogràfics del sard d'abast eti mo lògic: el Nou dizionariu
un ioersali Sa rdu-Ita l ia n u de Vissentu Porru (Càller: 1832) i el Diz iona rio Etimolog ico Sa rda de Max Leopold Wagn er (Heide lberg: 19601964). o ana litzaré, doncs, el vocabulari de Giovanni Spa no! perqu è
no té cap preten sió etimo lògica: és un exha ustiu diccionari bilingüe
sa rd-ita lià i italià-sard, amb corres pondènc ies no ún icament logu doreses, sinó també campida neses i, fins i tot , sassereses i ga l·lureses.
Tampoc no tractaré en aquest estudi els reculls lexicogràfics sards
apareguts després de la publicació de l Dizionario Etimologtco Sa rdo
(DES). Tanmate ix, i ún icament a tall d 'exemple del desconeixement o
de la manca de co nsulta directa de la lexicografia catalana, co nvé esmentar li Diz ionario d i Cag lia ri . Sa mem oria 'e su tempus de Lucio
Artizzu (Cag liari: Edizioni delia To rre, 1996), qu e co nté o bservacions
et imo lògiq ues so bre el lèxic ca mp idanè s de Càller-'. Aquest recull ,
ultra refiar-se de les observacions dels diccion aris de V. Porru i M.L.
Wagn er pel qu e fa a qü estion s d'etimologia, reporta un a "Bibliografia"
(pp. 16-19) en la qual trob em el Dicciona ri Agu iló amb les referències bibliogràfiqu es eq uivocades, ja qu e atribue ix l'aut or ia d'aquesta
o bra lexicogràfica de Marian Aguiló i Fuster als coautors -i cito textualment- "Aguiló M., Fuster 1."; reporta du es referèn cies lexicogràfiques més: l'ed . del 1989 del Diccion a ri ma nual de la llengua ca talan a de Pompeu Fabra-I i el Diccion ari illustrat [sic, per Illustratï Català -Castellà (Barcelona: 1990)4.
• Aquest treba ll és el resu ltat del segui me nt de l'assignatura Lexicografia catala noespanyola-francesa impartit pel Dr. Amadeu-] . Sob eranas i Lleó dins el programa de
doctorat de la Universitat Autòn oma de Barcelona , curs 1997-1998.
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És a dir qu e , tot i tractar-se d 'un rec ull lexicogràfic de publicació
ben recent, no té e n co mpte ni l'obra lexicogràfica d 'Alcover i Moll ni
la de Coromines.

2. El diccionari sard-itali à de V. Porro
Nou dizionariu un ii ersali Sardu-Italianu comp ilau de su saçerdotu
benefiziau vissentu P Onti, prcfessori emeritu de Rettorica, accademicu in
su Colegiu de Bellas A I 1i:,~ assistenti a sa Biblioteca de sa Regia Un itersidad i
de Casteddu, capitali de Sa rdigna . Casteddu, 1832. Dc sa Tipografia Arciobíspali >,
2.1. Es tracta d 'un únic volum, amb una "Pr efazione", en italià (pp . [35D, en la qual l'autor justifica l'abast -un diccion ari un toersal-: i l'objectiu de l'obra -afavoli r l'ús col-loq u íal del sard i contribuir al coneixement
de l'italià-, tot explicitant qu e e! recull parteix especialment de la consideració de la varietat campidanesa de! sard 6:

"Nel rendere di ragion pubblica il sagg io di gra matica sul dialetto sardo m eridionale a t ea ill animo di comp ila re su llo stesso dialetto Ull dizionario d omestico; ma accintomi all'opra m i determ ina i a ri clurlo lIJlÍiersale, considera ndo il maggior iantaggio, che da questo potrehhe trarsi
da ' figli della nazion e non nell'uso domestico solta nto, ma ancora nello
studio delia lingua italiana, e nelle carie posizion i de ' conc ittadi n i nel p arlare non meno, che ne/lo scritere"],

En aquest se ntit, el mateix M . L. Wagner, a la "Prefazione " del seu Diz ioua rio Iüimologico Sardo ja ad verteix qu e "i! primo dizionario sardo è
qu ello del sace rdo te Vincen zo Porru (932)", l'autor de! qual "era un ecccllente conoscitore del suo dialetto'', el campidanès, ja qu e "le sue indicazioní, definizioni ed ese mplificazioni sono sempre precise e meritano
ogno fiduccia" (p. 1). També Pasqu ale Tola, al seu Dizionario biografico
degli 1I0mÍJlÍ illustri di Sardegna (Torino: 1837-1838), en fa esme nt: "Se
colpa filologica pu ò egli aver co mmesso nel suo Dizionario, si trover à
forse pili nel titolo che altrove: imperocchè mal si add ice l'epigrafe di Diziona rio sa rdo-italia no e di Diz ionario unit ersale ad un lessico , i! quale
comprende sole voci e non tutte le voci vernacole di un dialetto particolare derivato dalla lingua primigenia e matrice de lia Sardeg na. Pili esartamente e pili veracemente pol ea intitolario Diz ionario caglta ritano-ttalia no, ovvero Dizionario sardo-meridionale ed italiano" (vol. III, pp, 127h12&/).
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Per altra banda, i aq uest és l'aspecte qu e ens oc upa , és un diccionari amb pretensions etimo lògiq ues, per tal co m "no n essendo la nostra lingu a, che un intreccio d 'idiotismi , un impasto di vocaboli delle
piu celebri lingu e del mondo" -entre les quals no cita però el ca ralà- , "ve rò è, che molte voci delia nostra lingu a coll'andar de' tempi
hanno alquanto degenerato dalla forma e coni o originale di quegl'ídiomi, o nd 'è impastata"; tanmateix , "a disp etto delle rivolte del tempo
elleno co nservano vive finora le se mbianze d i quelle lingu e madri". És
per tot això que co nclo u qu e "mi so no acc into a formare il dizionario
per la maggior parte etimolog ico , add itanto l'origin e o derivazione de'
nostri vocaboli'f'.
Les dues primeres referències al català apareixen a la "Taula de is
abbrev iad u ras" (p. [6]), co ncretame nt en report ar les abrevia tu res " t .
cast. e ca t." per a "term in u castiglia n u, e catala n u" -al marge de
'p ron . sp." per a "pronunz ia sp ag nola" i "t. sp" per a "term in u sp ag no /u"- i "t. cat." per a "term inu catalanu",
2.2. Pel que fa al punt qu e ens interessa, a 1'''Indici de is autoris indicaus in cust'opera" (p . [7]) trobem ex plicitada la font lexicogràfica relativa al català: "Ton: Torra Pietro - Dizionario Catalano-Iatino'". Es
refereix, doncs, al Tbesaurus terborum ac phrasium de Pere Torra , si
bé no hi trobem indicat l'an y, per la qu al cosa desconeixem a priori
quina de les nou edicions del recull de Torra impreses entre 1640 i
1726 10 se rví de base a Porru - l . Tanmateix , tenint en co mpte qu e "no totes [les ed icions) es co rrespone n ni só n fidels a la prínceps" i que "les
divergèn cies , degudes al mateix autor o a un altre editor, entre un a ed ició i un a altra són importants, filològicament" (G . Colon & A. Soberanas, Panorama de /a lexi cografia catala na, Barcelon a, 1991 , p . 110, §
107 [= Colon-Soberanas 1991]), serà obj ecte d 'aquest estud i es brina r
quina és l'edi ció del Tbesaurus de P. Torra que conegu é o tingué en
co mpte V. Porru per a les referències etimològiques relatives a mots
sards d 'origen català. A tal objecte, he fet una selecció d 'entrad es lèx iqu es en què hom proposa un a prob able etimologia catalana; caldrà distingir, però, els casos en qu è apa reix citat el mot cata là de procedència
d 'aquells en els qual s només se n'explicita l'origen se nse cap altra es pecificació. Així, he segme ntat la selecció en tres gm ps:
a) casos amb citació del mot ca talà de procedència12:
- S.V. acoit ài (31a) : ..de cuy tar cat."13, ..fai prestLl,Jar presto , Ccuitar');
- S.V . bastàsciu (l20b): -o de bastagio ital. ant. o de basta ix ca t. e
s'u nu e s'ateru derivat de su gregu -, "faccb ino, bajulo" Cbastaix'):
- S.V. bu cciàcca (l 41b): -d e burjaca sp. ant. , o de botxaca cat-,
"saccoccia, tasca" Cbutxaca');
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- s.v , cadi lton t (148a): -fo rsis de ga lions cat.", "as/ od i/o. e asf odillo
tAspbodelus rantosus Linn.)" Casfò del, albó');
- s.V. fig liò17l (276 h): -de [ illot cat,», "filliòlu" (fillol') JI¡;
- s.v. grave/hi 003h): -d e clavell cat,», "planta e no ri ge ntili de sa

spezia de is viòlas, ga rofa no" Cclavell'),
- s.v. lèggiu OSSh): «cie lletja cat.-, "brutto, deform e, contraffatto,
guasto, ma lfatto . d isformato" Clle ig') ,
- s.v. leu (357a ): -de lleus cat-, "p o lmo ne del buc " Clleu , freixura');
- s.v. matalàfu (37I¡h): -de matalaf cat.", " ma terasso, materassa
Cm ata làs'):

- s.v. matessi 0 75cl): -t. loguclor. cie mateix cat.», "stesso, stessa'
Cm ate ix' ),

- s.v. muntcni 089h): -d e monto cat .-. "massa de varias cosas, o
de trigu , muccb io, acervo' Cm u nt ó, munt');
- s.v. murru (390h) : -d e murro cat..., "labbro" Cllav i') ,
- ss. m ussi ài 092h): -de m ossegar cat.-, "addenta re, assa n nare,
m ordere" Cmosscg ar') ,
- s.v. pigia (4S4h): . de pitja cat.". "p igia de scu petta, stopaccio, stopp àcciolo' Cp itja');
- s.v. tan àu (568a): -t , r. de tanat cat..., "colo ri de lioni oscu ru, ta n è, lionato scuro" Clleo nar, ros fosc');
- s.v, z in ihri (61Oh): -de g inebre cat . o de zinebro cast.», "g inepr o'
Cgine bre').
Tal vegada, el cas més paradigm àtic apa reix s.v. mustaz zafferia
092 h), en q uè a part de les indi cacions "t. cat." i "o ff iziu, o Magistrau
de s'abbunda nz ia !... J" re porta una refer ència ex plícita a l'obra d e To rra: "I o ta. Tor ra Auto re del d izionario cata lano-latino alla voce ca tal.
Mostas àt dà la voce latin a Aedi lis". Cal fer not ar, per ò , qu e . si bé tot es
les edicions del Tbesaurus re po rten aq uesta veu ca ta lana - d 'arrel
aràb iga- a mb el significat llatí dc 'aed ilts. aed ilis plebeius' , no n'hi ha
ca p qu e ho faci s.v. m ostas àt sinó s.v. m ostasaf.
A pa rt cie la ve u cat. " mostas àt", són també ma les lectures del D51
les e ntrades [illot, lIetjo i mu rro, ja q ue e n tots tres casos trobem sistemàticament a Ics ed icions de l Tbesaurus "fillol", "lletja cosa, lIeitp,"I5 i
"morro", respectivam ent. Pel que fa a .fillo/, cal fer not ar q ue només
Tbesa u rus [1 6961, 1726 i 1757 reporten du es acce pc ions del mot (I .
s.v.[illol. "lustra lis filius", s.v. filla/a : "lustralis filia"; 2. s.v . .fillo/: "q ui ex
sacro baptism atis fonte suscep tus, le vatu s , su b latus ab aliquo es t"),
mentre qu e les altres du en única me nt l'e ntrada [illo l« . En relació amb
la ve u lIetjo del D51, només pod em pensar qu e , ten int e n co mptc que
Tbesa u rus e ntra el mot a part ir del fe m . lletja , Po rru e n proposar la
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forma masculina sim plement o p tà per subs tituir la -a per la -o, ultr acorregint a ixí el ma sc. lleitg que co nsta a la mateixa ent rada de! recull
de Torra 16.
b) cas os amb referència de p rocedència ca talana se nse report ar e!
mot :
- s.v . bassina (l20h): -t , cat-, "spezia de se rviglia, o platu po faisi
sa barba , ha cinella , ba cino" Cb ac ina');
- s.v. cabuda 0 47h): «t. cat..., "am istad i, favori '' Ccabude ria, tra cte
de favor');
- s.v. ca misa 0 53a): . t. ca t.-, "ca m icia" Ccarnisa'):
- s.v. camisòla 053a): . t. cat..., "ca rniciola" Ccarniso la');
- s.v. ca ns ànziu Cl57h): «t. car-, "sta n cbezz a" Ccansarnent');
- s.v . g li àu na (301a ): ut. ca t. pron. spag n -, "la ta" Cllauna '),
- s.v. glièsca (30 1h): .. t. cat. pron. spagn..., "p art í pitica d ístaccada
de truncu , o de ate ra cosa" ('llesca') l7;
- s.v. grigli òni 0 04h): ut. ca t,», "cepp o di f erro. Poniri su g riglio n i"

Cgrill ó');
- s.v. intaulài (34 1h) : ut. ca t..., "inta iola re, impalcar co n ta vole. Intaulai una q úístioni L..] Intaula í unu nego ziu " Centau lar');
- s.v. matalafèri 074 h): .. t. cat..., "m a teras:..a jo, di oettino" Cmatalasser');
- s.v. mucc àdori 0 88a ): .. t. cat-, "faxz oletto, p ez zuòla " Cmocador');

- s.v. munt àda (389h): -I, ca t.», "p ugg iad a, sa lita , erta" Cp u jada ')18;
- s.v. n àccara, e n àccarra (393a) : «t. cat. » , "na ccbera, pinna marina, pennamarina" (' p lo ma de mar ');
- s.v. nadà i (393 h): -I. ca t.», "nota re L.], nuotare" Cne dar'):
- s.v. nadàli 0 93h): ut. cat. » , "na ta le, natività , na scimento . De nadali a S. Stev ini , p rov. cb i 11011 è in fo rno, è in su la p a la L .] SU mese
di adali, Decembre" ('Na dal');
- s.v. pressi (4 50a): ut. cat. », "fretta L..l. Andai de p ressi, a n da re difilatam ente I...] De pres si, avv . in f retta" Cp ressa') ;
- s.v. sabàta, e sabb àta (486h): ut. car- , "sca rpa, calza re" ('sabata') 19;
- s.v. sil1llrèri.(527 h): «t . cat..., "pannu gruss u cobertu a sa roba incovonada, asuba de su qu ali si g he ttat sa lissia cun su cinixu , ceneràcciolo" Cce nd rer');
- s.v. t àparas (568h): .. t. cat.», "sa planta , pianta di capperi . (Ca pparis spinosa L .]) SU fruttu , capperi" (tàpares') ,
- s.v. t àpiu (569a): .. t. cat..., "m u ro di terra" Ctàp ia');
- s.v. tappisseria (569a ): «t . ca t.», "paramentu de Cres ias , e de carneras" Ctap isse ria'j-".

HEVI STA DE L'ALGUEH

110

e) casos en qu è el D5/ dubta entre la proced èn cia catalana i castellana , se nse citar-ne el mot d'origen :
- s.v, ca nadèglia 054a ): «L castigl. e ca t,», "ampollina co l be ccu ccio per uso del Sacrifizio delia Messa" Ccanade lles');
- s.v. matracca (375a ): -t. castigl. e catal.», "tabolla , crep itacolo.
Sonai is matra ccas" Cmatraca ').
2,3. Havent pogut comprovar aquestes veus a totes nou edicions del
diccion ari de Terra- l, pod em arribar a algunes co nclusions parcials i
puntuals pe l qu e fa a l'ed ició en què en basà Porru per al D5/:
2,3.1. No es tracta de les q uatre da rre res edicions del 77Jesa u11lS
([1696], 1701, 1726 i 1757), ja q ue:
Ci) per a la veu sard a matalàfu del D5/ hom proposa el car. matalaf-com també atribue ix una etimo logia catalana al derivat matatafèrt--- i no pas la variant matalàs --() matalasser-:- ; i si co ntrastem
les ed icions del Tbesaurus.
s, v .

1640
1653
1670
1683
1G90
1696
1701
1726
1757

matalaf
matalaf
matalaf
matalaf
matalaf
matalas
matalas
matalas
matalas

s, v .

(436h)
(436a)
076h)
076h)
07Gh)
(4 12a)
076h)
(4 12a)
(4 12a )

matalafer (437a)

matalafer
matalafer
matalafer
matalaser
matalaser
matalaser
matalafer
matalaser

(436a)
(376h)
076h)
07Gb)
(4 12h)
(376h)
(412b)
(412h)

hem de descart ar les quatre últimes, per tal co m reporten la variant matalas, amb - s final 22 .
( ii) per a la proced èn cia de la ve u sarda tan àu del D5/, Porru
proposa el cat, tan àt, i si co ntrastem les edicio ns del Tbesau rus.

s.u.
lG40

1653
1670

s, v . color

tanat (606b)

color ta nat 067b)

s.u.

s, v. color

tanat (6 1Oa)
ta nat (527b)

coIot tanat 0 61b)
color tanat 0 37b)
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tanat (376b)
tanat (527b)
tinat (582a)
tinat (527b)
tinat (582a)
tinat (582a)

1683
1690
1696
1701
1726
1757

color tanat (l37 b)
color tanat (l37b)
color tanat (l 47b)
color tanat (l 37b)
color tanat (l47 b)
color tanat (l47b)

podríem descartar també les quatre últimes ed icions, ja qu e reporten la variant tinat, malgrat qu e s.v. color rep ortin també color tanat /ò.
OiD per a la veu sarda cadillòni 'asfòdel, albó', el D5/ apunta la
possibilitat que derivi d 'una forma catalana ga lions-" , qu e deu se r
un a mala lectura de gabons->, so lució qu e sí qu e trob em al Tbesa u rus, si bé amb un a diversitat de formes, amb el significat qu e ens intere ssa de "herba, [...] aspb ogelus, i, albucunï'è».

1640
1653
1670
1683
1690
1696
1701
1726
1757

s.u.

defin ició llatin a

gabons, herba C353a)
gabons, herba (352a)
gabons, herba (301a)
gabons, herba (301a)
gabons, herha (30 1a)
grabo ns, berba (327b)
grabo ns, herha (301a)
grabo ns, herba (327b)
grabo ns herha (327b)

aspbogelus, i, albucum è?
asp bogêlus, i, alb ücum
asp bog élus, i, alb ücum
aspog élus, i, alb ücum
aspogelus, i, alhucum
aspogelus, i, albucumi
aspogelus, i, albueum
aspogelus i, albu eumi
aspogelus, i, alhucumi

per la qu al cosa podem co ncloure que nom és les cinc prim eres edicion s pogueren se rvir de base al D5/, tenint en compte qu e les quatre darreres edicions reporten --equivocadament- g ra - i no pas ga -.
2.3.2. No es tracta de l'edi ció prín ceps del Tbesaurus (l640) , ja
que en aq ues ta edició no co nsten les veus mateix ni ca m isola, que,
en canvi, sí qu e apa reixe n en les altres vuit edicions .
2.3.3. En relació amb el sard n àccara o n àccarra 'plo ma de mar',
tot i q ue e l D5/ es limita a prop osar-ne un a etimo logia catalana se nse
citar la forma catalana, si o bservem l'entrad a co rrespone nt del Tbesa u rus:
s.u.
definició llatina
1640
1653

nacara, peix (463h)
na cara, p eix (465a)

pinna, ae
pinna, ae
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1670
1683
1690
1696
1701
1726
1757

nacara p eix (400b)
na cara peix (400b)
na ca ria , peix (400b)

pinna, ae
pinna, ae
pinna, ae

nacaria, pex (439a )

pinna, ae

nacaria, peix (400b)
naca ria, peix (439 a)
lla ca ria, peix (439a )

pinna. ae
pin na, ae
pilli lli, ae

veiem qu e dc les du es solucions del cat. repo rt ade s, e n -a i -ia, la de
les quatre prime res edi cion s s'acos ten més a la veu sarda, també e n -a .
2.3.4. Quan t al sa rd bu cci àcca , amb indi cació de procedència del
cat. botxaca , totes les edi cions del Tbesaurus rep ort en aquesta variant
gr àfica amb o, si bé les edicions de [1 696], 1726 i 1757 --q ue duen la
mateixa paginació (99a)- fan corres pond re el mot al llatí "pe ra "
'alforja, sarró ', mentre qu e les ed icions de 1640 (11 3a ), 1653 (106 a).
1670, 1683, 1690 i 1701 (9 Ib) donen més d 'una defini ció llatin a: "sacculus assutus caligis", "sacc ulus sub túni ca " i "saccus ass utus vestí inte rius ad femora dependens", qu e tal ve gad a exp licarie n millor la relació amb el sa rd bucci àcca del D51. En definiti va , de moment, amb
les dades de què disp osem. només e ns permeten de co ncloure q ue
l'edi ci ó catala na del 77.JesaUIïIS qu e V. Porru tingu é e n com pte per al
D5f:

a) no és cap de les q uatre darre res ed icions: Tbesaurus [16961,
Tbesaurus 1701, Tbesaurus 1627, Tbesaurus 1757 ;
b) no és l'edi ció pr ínceps: Tbesaurus 1640;
c) pot se r des de la segona edi ció fins a la cinq ue na : Tbesaurus
1653, Tbesaurus 1670, Tbesaurus 1683 i Tbesaurus 1690 2H; i tal vegada , tenint en co mpte els §§ 2.3.1. -conc retame nt § ( i ) - i 2.3.3., podr íem descartar fins i to t Tbesaurus 1690, però fóra acceptar un marge
de risc elevat.

3. El diccionari etimològic del sard de M. L. Wagner
3. 1. Els primers es tud is lexi cogràfics: M. L. Wagn cr, La lingua sar-

da . Storia, spirito eforma (Berna : A. Franc ke AG Verlag , 1951 [za ed .
1980))29. Si bé no es presenta com a dic cionari ni vocab ulari, implícitament és un acostame nt a l'o bra e timològ ica del mat eix es tud iós .
Pel que fa a les fonts catalanes d 'aquest llibre , al capítol IX "L'elc me nto catalano e spag nolo" (Wag ne r 1951: 183-244) Wagner ap unta que
"una lista d i sa rd ismi dell 'algh e rese è conte n uta nell 'art icol o di A.
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Griera, Els elements sards en el català d 'Alguer, in BDC X ( 922), pp.
133-139"30 Cihid.: 190, n. 17), a més de remetre a Eduart Tod a , Un p ohle català d 'Italia. L'Alguer (Barcelo na: 1888). De fet, les fonts lexicogrà fiques catalanes q ue co nsten al llistat d''' Abbreviazioni adottate nel
volume" (Wagne r 1951: 1-6) só n el Butlletí de dialectologia catala ncà )
i el Diccionari de la llengua ca tala na ah la correspondè ncia cas tellana y llatina de Pere Labèrnia 0864-1865)32. Tanmateix, en les notes a peu de pàgin a trob em altres referèn cies bibliogràfiques relatives
a la llengu a catalana: "M. de Montoliu , La paraula catala na "rai" in:
Estudi ós críticos in memoriam de Ad. Bonill a y San Mart ín, Mad rid
1927, pp. 6 15-630" (Wag ne r 1951: 193, n. 18) i "Diccio nari Aguil ó"
Cihid .: 214, n . 32).
3.2. El DES: M. L. Wagn er, Diz ionario Etimologico Sardo, 3 vols .
(He idelberg: 1960-1964 [el volum III, que co nté els índ ex s, ha es tat
co mpilat per R. G. U rciolojP>. A l'apa rtat "Bibliografia, abbreviazioni
e sigle" trobem les següe nts fonts cata lanes, q ue cito textu alment, separant però els reculls lexicogràfics dels altres estud is lingüístics:
a) recull s lexicogràfics:
- "Coll = Benit o Co ll y Altalxis , Colecció n de voces usadas en la
Litera. Zaragoza 1902". Es tracta de la Colección de voces usadas en la
comarca de la L itera , de Benito Coll y Altab às, apèndix a la 23 ed .
(908) de l'obra lexico gràfi ca de Gerónimo Bora o , Diccionario de
voces arag on esos O 3 ed. : Saragossa , 1859)34.
- "DCVB = Antoni Ma. Alco ver y Fran cisco de B. Moll, Diccionari
Català-Valenc ià-Balea r. VolI. I-VII (A-OM). Palma de Mallorca 19271956". Deixant de banda la tran scrip ció "Fra nc isco " per Fran cesc,
notem qu e Wagn er només pogu é co nsultar fins al vol. VII ( 956). Els
10 vols. foren publicats entre 1930 i 1962, si bé "ho m va iniciar el
1926 la publicació de l'obra" (Co lon-Soberanas 1991: 212, § 215)35.
- "Dicc. Aguiló = Diccionari Aguiló' Mater ials lexicogràfics apl egats per Mari àn Aguiló i Fuster, revisats i publ icats so ta la cura de
Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu . 8 volI. Barcelona 1915 segg.".
Recordem qu e el prim er volum d'aquesta o bra lexicogràfica publicada
per l'Institut d 'Estudi s Catalans duu l'any 1915, si bé el primer fascicle
apareg ué el 1914 (Colon-Sobera nas 1991: 188, §198); el vo l. VIII és
del 1934.
- "Labèrnia = Pere Labèrnia . Diccionari de la llengua catalana ab
la co rres pondè nc ia castellana y llatin a. Barcelona 1839, Y ed. 1888";
en aquest cas , Wagn er tingu é en co mpte la 33 ed ició36, qu e no duu
data , si bé els gravats d 'Apel-les Mestres que encapçalen cada lletra
reporten els anys 1888 i 1889 37.
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- "Mo ll, Sup l. = Fran cesc de B. Moll , Sup leme nt català al Diccionari Romànlch Etimològich (e stratto da ll'Anuari de l'O ficina Ro m ànica de
Lingü ística i Literatura, I-III 0 928-1930)". Atenent-nos a la referè ncia
bibli ogràfica - si no és un e rro r tip ogràfic- , no vam en t ací, Wagner
no cons ultà la tota litat d 'aquest re cull q ue co mp leme nta la part catalana del Roman iscbes etymologiscbes \Vó/1erlm ch de W. M eyer-Lühk c , ja
qu e tingu é e n compte només fins a les en trades incloses al vo l. III de
l'Anuari de l 'Cficina Romànica de Lingiï istica i Literatura - p ub licat
a Barcelo na el 1930 (p p. 9-72)-- i, per tant, fins a la lletra T, co nc retament fins a "3203. TEiVDA" (el vo l. IV de l'A GRa és del 1931).
- "Saura = Santiago Àng el Saura , Dicc ionari català-caste llà. Novíssima ed ició. Barcel ona 1905". Pro bable me nt es deu referir a l Diccionari ca ta là-castellà de Sa u ra. Novíssim a ed ició, ell pres ència d els m illors treballs de Filologia y addicionada , Y Ull coca bula ri d els sants
més com u ns à Cata lu nya per]. Pujat y Serra ( Barce lona: 1906)58.
b) altres es tud is lingü ístics:
- "ALC = Atlas Lingüístic de Catalu nya , p . p . A. Gr iera. Barce lona
1923. Vol. I-[V, segg .". Note m qu e Wagn er ún ica me nt pog ué accedi r
als q ua tre p rime rs vo lums , a cura del mate ix Griera , p ubli cats a Barcelona pe r l'In stitut d 'Estudis Catalans e nt re 1923 i a. 1936 39. I pe r
tant, no pogu é co nsu ltar els altres qu atr e vo lums, publicats e ntre 1942
i 1964 a Sant Cugat del Vallès/¡o.
- "Bad ia i Margant, Antonio , G ra m àtica Histó rica Catalana . Barce lona ( 951)". Es refere ix a la 1" ed ició, e n castellà, de la Gra mdtica històrica catalana d 'Antoni Ma. Bad ia i Margarit, publicada pe r l'cc'!' Nogue r.
- "BOC = Butlletí de Dialectologia Catalana. VolI. I-ÀTVIII, p.p. Antoni G rie ra; vo lI. XIX-XXIV, p.p. J oan Corom inas. Bar cel ona 19131936". Corres pon , co m veie m, als 24 vo ls. de l Butlleti de Dia lectolog ia
Catala na, d irigit per P. Fabra i publicat a Barcelo na per l'Institut d 'Estudi s Catalans e ntre 1913 i 1936. Anto ni Griera curà e ls vo ls. I ( 913) al
XVIII ( 930) i Joan Co ro m ines des del I vo l. XIX ( 931) fins al XXIV
( 936).
D'acord amb la informació de l matei x Coromines. n'e xiste ix un
vol. XXV ( 937), inco mp let: "el vol. XXV no es va pode r co mp letar
però se' n publicaren un es 200 pàgines; av ui rar de trobar" (DECLC. I:
XV IIb).
- "Grie ra Tres . = Ant. Grie ra, Tresor de la lle ngu a, de les tradi cio ns
i de la cultura popular de Catalu nya . 14 vall. Barcelo na 1936-1947".
Co rres pon exac tame nt a Antoni Griera, Tresor de la lleng ua. de les tra di ci ons i de la cu ltu ra p opular d e Cata lu nya, 14 vols. (Barcelona,
1935-1947). Note m, doncs, l'error e n l'a ny d e p ubli caci ó" I .
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3.3. En defi nitiva, pel que al DES, hem vist que si bé la informació
sobre el català es basa en les principa ls ob res lexicogràfiques i lingü ístiques publicades abans del 1960, en tres casos no tingué en compte
la totalitat de tres treballs importants, dos de lexicogràfics, el Suplement català al Diccionari Rom ànicb Etimològich 0928-1931) de Moll
i el Diccionari català-valencià-balear 0930-1962) d'Alcover-Moll, i un
de cart ogràfic , l'Atlas Lingüístic de Catalunya 0923-1964) de Griera.
Els dos últims, com hem vist, pe r raon s cronològiques. Pel que fa al
primer, ho hem de deduir de les referèn cies bibliogràfiques qu e dóna
el mateix Df<-'S al vol. I.

Andreu Bosch i Rodoreda
Universitat de Barcelona

NOTES
1 Vocabolario Sardo-Italiano e Italiano-Sardo compilato dal ca no n ico Giora n ui
Spano, 2 vols . (Cag liari: Tipo grafia Naziona le, 1851-1852), amb l'apèndix Pr ot erbios

Sa n /os traduidos in lim bazu italianu el confrontados cu m sos de sas A ntigos Pop u los
regoltos dai su ca non igu fobann e Ispanu (Kalaris: lmpren ta Nationale, 1852). N'hi ha
du es ed icions facsímils: Giovanni Spano , vocabotario Sardo-ltaliano e Italiano-sardo
coll 'aggiu nta dei Proierbi Sa rdi, 2 vols. (Sala Bologn ese : Arnald o l'orni Ed íto re , 1987);
Giovanni Spa no, vocabulariu Sardu-I tal ia n u et Italianu -Sardu , 2 vols., amb una pr ese ntació de Giulio Paulis (Sassari: Ed itor iale L'I Nuova Sardeg na [1996]).
2 A la "Prefazio ne" de Giulio l'aulis llegim qu e "l'auto re [Lucio Artizzul tenta pure
un inq uadrame nto etimologico dei termini registrati, impresa assai co ragg iosa perché
--come si sa- talvolta l'etim ologia risult a arte d ifficile anche per i lingu isti di proféssio ne " (p, 8).

3 La l" ed . és del 1983 i les du es reimpressions só n del 1989 i 1995.
4 No he po g ut localitzar ca p diccion ari amb aq ues t títol. Podri a cor respo nd re al
diccionari VOX ( Bib li ògraf) Diccionari manual cata íà -castella/castellà-ca ta là (Barcelon a) --que , però , no és il-lustrat-, o tal vega da als dos dicciona ris VOX D icci onari
illustrat de la llengua ca tala na i Diccionario ilustrado de la lengua castellana (Barce lon a: Bibli ograf); o potser a un a edic ió del Dicciouari de la llengua ca ta la na illustrat
d 'Albert í o d 'algun del s seu s diccion aris castetlà-catala/ca ta là-castellà (Barcelona : Albe rtí, ed itor).
5 D'ara en endavant, DS I. AI corpus lexicogràfic inicial d 'aqu esta prim era ed ició
(pp . 14-612) - ap areguda en fascicles-- se li afeg í un "'Appe nd ice che co ntiene le vaci o mmes se pe r isvísta ne l co rpo deli 'o pera" (pp. 613-625). D'aqu esta prim era ed ició,
n'existeix un a ed ició facsímil: Vissentu l'OITU , Dizionariu unioersaii sa rdu i/aliam t. va ria nte ca mp idanese. Sa rdo ca mp idanese. Cagliari: Gianni Tro is Editore, 1981. 1.:1 segona
edic ió, que reféu el co rpus - pp. 5-1393-- d'acord amb l'apèndix a q uè fèiem referè ncia suara, apa regué amb el títol Dizionariu Sa rdu -Italia n u comp ila u de su saçerdotu be-
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nefiziau vissentu Pornt . Segunda Edizioni. Casted d u, 1866. In sa Sta rn pe ria Nazionali
(XVI + 1427 pp.), de la qu al ed ició se 'n féu mod ernament una ed ició facsímil , e n d os
volu ms : Vissentu l'o rni , Diz ionariu Sa rdu -Ital ia nu, Sala Bolognese: Arna ldo l'o rni Edito re, 1985. Pel q ue fa a l'aut or, e n italià Vincen zo Raimondo l' or n i, nasqué a Villanova franca el 1773 i morí e l 1836 a Càller, e ra fill del not a ri Sisinnio l'o rn i, qu e l'envi à a estudiar a Càlle r, o n "a pp rese co n molta facilit à e co n d ístin zione gli elcmem í delia lingua
latina, le um ane lette re e la rertorica: e po i, fallo iI corso filosofici, o ue nne il grado d i
magister io" (l'. Tola, Dizionario biog rafico de¡.¡/i n om in i illustri d i Sardcgua, l'orino ,
1837-1838, vol. III, p. 124b). Come nçà a estud iar teol ogia, pe rò no aca bà els estudis: es
féu sacerdot i fou nomenat "maestro de lie class í minori di latin ítà ne lle scuole di S. Te resa in Cagliari" (ibidem) . I~s a utor tam bé del Saggio di g ram ma tica del dia lctto sa rd o
meridiona le (Cagliari: 181 l ), Per a més det alls. ve g. també Raimondo Bonu . Scri ttori
sa rd i nati del secolo XlX COl i notizic storicbe e letterarie dell epoca. vol. 11 (Sassa ri: Gall izzi, 196 1), pp. 7 12-7 18.
6 Afegeix , a més , e n relació amb la divisió diale ctal campidan ès-logudorès del sard.
que "nulla dico dell e Muse logodoresí, le quali hanno torza di levarsi in a lto e di spi ccare
un no bil volo " (DS/: p . [3]), en re ferè ncia probablement a la ma jor trad ició escrita del
sard logu dorès. Wagner, tot i lloar aq ues t recull, també adverteix que "che si limita al dia lerto carn pidane se e precipuamerue al cagliarita no parlato nelletà su a" (DES. p . 1).
7 DSf: p.

l3L

8 Ibidem .
9 Pel q ue fa al caste llà, la font és "Fran zios . Franzi osini -

Dizion ario Italian o -Spa -

gnuolo".

10 D'acord amb Co lon-Soberanas 1991 (107. § 102) , les nou edicions conegudes
fins a ra són: Barcelona: Gabriel Nog ué s . 1640; Barcel ona: Antoni Lacav alleria. 1653,
1670, 1683 i 1690; Barcelo na: Rafa el Figueró , v. 1696 i 170 1; Barcelon a: Jo an l'ife rre r,
1726; Vic: Pe re Mor er a, 1757 (per rao ns de s imp lificació he reduït les refe rèn cies bib liogràflques al lloc d 'impressió , segu it del nom d e l tipògraf i de l'an y d 'impressi ó ). El
títo l de l'edició prínceps és Tbesau rus l 'erOOI1lI11 ac pbrasiu m ex Tbesauro Ba rtbolomaei Braui, mentre q ue e l de les altres edi cions és Dtctiona rium seu tbesau ru s catalailo-Ili/im /s ierboru m ac pbrasium, tret d e la del 1670 que diu Dtcttonarium seu tbe S{//1I7 1S catalan o-latinus l'erlXJI71111 ab pb rasium (d'ara e n e nda va nt . m'hi refer iré a mb
la indi ca ció Tbesau rus seguida d e l'an y de l'edició ). Les edi cions d e 1640 . 1653 i 1690
les he pogudes co nsultar a la Bibliot eca Un ive rsitària (Un ivers itat d e Barcelona) ; les altres sis , a la Biblio teca de Cata lun ya .
11 Co m demostraré més e nda va nt, V. 1'01ll.! no se serv í de l' única edi c ió q ue
du u d ata -la de vers 1969---; cal ten ir e n co m pte , a més , que en la bib liografia qu e
po rta el DSf, tret d 'un ún ic cas , no hi tro bem mai cap indicació de l'any d 'edici ó de
19 obres co nsultades . Per altra banda, no he localitzat a les p rincip als bib liot eques
Sardenya cap edici ó del 7 lJeS{//I I1IS de P, '1'0 11:1.

no
reles
de

12 En p rimer lloc re po rto l'entrad a de diccionari e n cursiva i precedida de l'abreviació s. /' . ( ~ Silil 1.'(ICe) , amb la indicació e ntre parèntesis d e la p àgina i la co lum na ; a
co ntinuac ió report em textualme nt la glossa etimo lògi ca de 1'0 1ll.! , entre co me tes baix es;
seg ueix , tam bé textualme nt i e nt re cometes altes , la co rrespond è ncia ita liana, a volte s
p recedida d'Ulla explicac ió en sard (introduïm e ntre parèntesis i amb co me tes simples
la co rrespon èncía ca talana),
13 També s.v, coit ài -de cuyta r ca l.- ( 183b ).
14 Cl. s.v.jilla (277/) -te rrn . cat.-; s.v .f itlasta (27717) -te rm . cal... ; s.v.jil/eL'fll (27717)
-terrn. car-,
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15 Tbesaurus 1670, 1683. 1690 i 1701: 355a; Tbesaurus 11696], 1726 i 1757: 388a.
Tanmateix, cf . Tbesaurus 1640: "lletja cosa , o lleitg" (4 12b); Tbesaurus 1653: "lletja cosa ,
ò lleitg" (4 1l b).
16 A més a més, Po rru no advertí q ue al Tbesau rus s.v. lletjesa s'hi llegeix la frase
d 'ex em ple "Es molt lle ítg" C'Es mo lt lletg " al Th esa urus 1640 i 1653).
17 Note m també s.v. gliesc ài C30 1b): ot. cat. pron . spagn -, "scheggiare , mozzare,
sverza re" Cllescar'),
18

er. s .v. p llggiada

(458b) : "arzada, sa líta" Cp u jada '),

19 Cf. s .v. sabat èri (487a): -l cat-, "calzo la jo , ca lzo laro, sca rparo" Csabater').
20 Cf. s.v, tapissài (569a): -t cat-, "tap pe zza re, pararé co n tappezzería" Centap issar') ,
21 Les ed icions de 1640, 1653 i 1690 les he pogudes co ns ultar a la Biblioteca Univers itària (Unive rsitat de Barcelo na); les altres sis, a la Biblioteca de Catalunya.
22 Tanmateix , ca l tenir e n co mpte, pe rò , que l'edició de 1726 dón a la veu matalas, amb - s final , al co stat de matalafer, amb :I:, la qual cosa pot se r deguda tant a un
e rro r d 'impremta -per la co nfusió de les s i f impr es es, amb traç allargat - co m a la
vol untat de co rrecció de l'edi to r, que hau ria afectat no més al mot derivat (el feno me n
inve rs degué afecta r e l Tbesaurus 1690 , amb matalaf i matalaser).
23 Cal fer not ar q ue les ed icions qu e report en tinat situe n e l mot o n no correspon alfabè ticame nt, e ntre els mots tant i tanca.
24 Descartem q ue Pom¡ s'hag ués basa t en la ve u ca t. ga liò, no nom és perqu è aq uesta és e nt rada e n sing ., sinó pe rq uè no hi té ca p relació semà ntica (dóna galiò també galió-- pe r al 11. myoparo 'gale ra' ).
25 La mala lectura deu ser deguda a la interpretació de la -h- co m a -/i-o
26 Totes les edicions del Tbesaurus reporten e l lI. aspbogelus (o aspogelus) per
aspb odelus .
27 De fet, la definició se mpre co me nça e n totes les edicio ns amb "Ono nis, is, ano nis, idis",
28 No ens ha d 'estran yar q ue arribés a Sarde nya un llibre ca talà del XVII. En aquest se ntit, J. Arm an gué , a l'estud i Llengu a i cultu ra a l 'Algu er dura nt el segle X VIII:
Bartom eu Simo n (Ba rcelona : 1996 [p o88]) tragu é a la llum una cò pia autògra fa de l'algue rès Bartom eu Simo n 0 734-1817) de fragm ents del Llibre dels secrets de Agricultu ra,
casa Rustica y Pastoril , de fra Miquel Agu stí (Barcelona: 1617) . Pe r altra banda, veg . les
llistes de llibres catalans, sobretot ed írats a Barcelon a, que reporten Enzo Cado ni & M.
Teresa Ianeri, Umanisti e cu ltu ra classica nella Sardegna del '500 . 3. L 'inte nta rio dei
beni e dei libri d i M onserrat Rosselló (Sassarí: Ed. Ga llizzi, 1994), vol. 11 , p . 697; Raimondo TUI1as, Scuola e Un ite rsit à ili Sardegna tra '500 e '600. L'orga n izzaztone deli 'istruzione durante i decenni fo rmattoi dell'Unioersit à di Sassa ri 0562-1635) (Sassari:
CISUS, 1995), p. 344; i Angelo Rundin e , Inqu isizion e spag no la, censu ra e /ibri proibiti
in Sa rdegna 1Ie/ '500 e '600 (Sassari: Stampacolor, 1996).
29 En e ndavant, Wagn er 1951. Per a la relac ió de M. L. Wagn er 0880- 1962) amb
el sard, veg . "Max Leopold Wagn er e la Sardegna del prim o Novecento ' de Giulio Pau lis, din s M. L. Wagn er, La uita rustica delia Sa rdeg na riflessa nella lingua, trad . de G.
Paulis (Nuoro: llissa Ed ., 1996), pp . 7-46.
30 Les sigles "BOc" só n referid es al Butlleti de Dia lectologia Ca tala na (Barcelona: 1913-1936), fins al vol. 18 ( 930) a cura d 'Antoni Griera.
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3 1 L'orig inal imp rès duu, per e rror. "Butlletí" ( p . 1). Per a aq uesta o bra filològ ica,
veg . § 3.2.
32 Wagn er dón a "Barce lo na 1865" (p . 6). Pe r a més de talls so bre les edi cio ns del
diccionari de Labè rn ia, veg. Co lon-Sobe ranas 19') 1: 155.
33 "hi ha du es edicio ns més : una de facsímil (Caglia ri: Gian n i l'l'ois Edito re ,
1978 ) i un a "n uo va ristampa usando per la rico mposizio ne tipografica i nos tri stessi
tipi ed ito riali" (Cagl iari: Gia nni Tro is Editore , 1989) .
34 Podr íe m esmentar tam bé "Coro minas. Dicc. = juan Coro minas, Diccio na rio crítico e timo lógi co de la le ngu a cas tellana, 4 va ll. Be m a 19S4- 1957", ten int e n co mpte la
infor mació relativa al ca talà q ue hi inclog ué Coromines.
3S -El 1930 era aca bat el pr imer tom - (Co lon-Sob e ra nas 1991: 212. § 2 15).
36 No te m qu e ment re a In lingu a sarda . Sto ria, spiri to u fo rnia citava la 2a ed ..
a ra cita la Y ed . (cf. § 3.1l.
37 Aparegué , segons se mbla , els anys 1888-1892 (Colon -Soberanas 1991: 1S5).
38 N'hi ha el co rrespo ne nt caste llà-català: Diccionario castella no-catala n de Saura,
Nooissima edicion y 1111 iocabula rio de los sa ntes CU)V IWII/ bru l 'm ia el l catalan p or}.
Pujat y Serra <Ba rcelon a: 1906). Pe r a 1'0bl:1 lexico gràfica de Saura , veg . Colon-So be ranas 19') 1: 164-165, §§ 170- 1n.

39 Vo l. I ( 923), vo l. 11 (1924), vo l. III ( 924), \'OI. IV (s.a .).
40 Vo l. V C1 9'í2) , vo l. VI 0 9( 2), vo l. VII 0 9( 3 ) i vol. VIII (l9Ml.
4 1 Els vo ls. I i li só n del 1935; els vols . III al V, del 1936.

