
com la funció ue pot exercir a l'hora de 
legitimar les $verses opcions estetico- 
ideologiques. Des d'aquesta perspectiva, 
la major part de les lectures que se'n fan 
són interessades i responen a la presa de 
partit de cadascú respecte a les qües- 
tions ue el realisme histonc ha posat 
sobre ?a taula. 

4. Si les postures són belligerants és 
precisament perque la recuperació de la 
tradició és esencial en l'intent de gesta- 
ció d'un moviment. Sobretot quan, al- 
menys pel que fa a la poesia catalana, 
aquesta recuperació no pot servir-se de 
gaires noms més. La bekligerancia, és 
clar, vindra per les dues bandes: la dels 
partidaris i la dels detractors de l'intent. 
Per aixo, tant els uns com els altres 
cauen en la mitificació. Per motius dife- 
rents i d'una manera més o menys explí- 
cita segons cada cas. 

5.  La lectura de Salvat-Papasseit que 
propugna el realisme histonc no respon 
necessanament a una instnunentaiització 
política del tema. En aquest sentit, és ben 
clara la diferencia entre les posicions més 
militants i ortodoxes de Francesc Vdver- 
dú o Sergi Beser i la major capacitat de 
matís que introdueixen Josep M. Castellet i 

Joaquim Molas. Són les diferencies, de fet, 
entre les diverses aplicacions del concepte 
de ((realisme historien. Un concepte, 
doncs, menys restrictiu del que sovint s'ha 
volgut donar entenent. 

6. Hi ha també postures interme- 
dies, algunes de les quals -com la de 
Joan Fuster- es miren el tema des d'u- 
na distancia suficient com per plante- 
jar el problema d'una forma més ob- 
jectiva. 

7. Durant els an s cinquanta ja que- 
den definides totes res osicions, ni que 
les més típiques de la &cada següent es 
trobin encara en fase incipient. S'observa, 
si més no, un primer canvi de valoració. 

8. A partir del 1965 s'entra en una 
nova fase en que les referencies a Salvat 
disminueixen ostensiblement, la qual 
cosa ajuda a evidenciar que el realisme 
histonc és en procés de desprograma- 
ció. Aixo explica que, poc després, les 
lectures perdin combativitat i guanyin 
en rigor. Al mateix tem S, amb I'entrada 
de nous models. les vaLracions comen- 
ten a fer-se ja a partir d'altres critens. 
Almenys les de caracter estetic. 

Jaume AULET 

Deu anys-d'una publicació lingüística: «Societat d'OnomAstica. Butlletí Interion), 
per M." Angels Vidal  Colell 

En un poc més de deu anys, amb qua- 
ranta-un números publicats i tres en 
premsa), el butlletí interior de \ a «Sacie- 
tat dlOnomastica»' ha escalat graons fins 
a un nivel1 singular, únic als Paisos Cata- 
lans, i un dels primers (si no el primer 
de tots) d'entre els comparables als pai- 
sos romanics, segons opinió d'un cate- 
dratic universitari alemany. 1 aixo par- 
tint d'una presentació voluntanament 
senzilla (format reduit, cobertes grises 
sense cap decorat, paper economic), pri- 
vile iant absolutament el contingut en 

uabtat i diversitat; i practicant sempre 
Ledikncia a unes normes basi ues: in- 
dependencia total enfmnt de qu$evulla 
institució, pública o privada, pluralisme, 
obertura, i exi encia científica. A les pa- 
ines del ((~utfietix -1legit a la península 

%&rica, Franga, Suissa, Italia, Alemanya, 
Canada -han si nat articles fins ara més 
de tres-cents coflaboradors: des de cate- 
dratics de les Universitats de Barcelona, 
Mallorca, Valencia, Alacant, Perpin a, 
Delegacions universitaries de ~ a s t e b ó  
de la Plana, Menorca, Girona, Lleida o 
Tarragona- Reus, i alumnes de doctorat, 

fins als anomenats «erudits locals~, que 
tant de material inedit són capagos de 
recollir millor que ningú més. 

Una porció important, i necessana, de 
les contribucions ha estat dedicada a la 
metodologia en general, recerca i classi- 
ficació de les fonts de recerca, i biblio- 
grafia. Dintre d'aquest apartat algunes 
aportacions apareixen insuperables: la 
ingent compilació d'Antoni Llull Martí, 
Passat, present i perspectives de futur 
dels estudis dJAntroponirnia a Mallorca 
(núm. IX, ps. 32-64), amb el seu equiva- 
lent per a la toponímia de Menorca, de 
Joan F. López Casasnovas (núm. IX, ps. 
25-3 l), les normes sobre enquestes orals 
generals o més precisament tarragoni- 
nes (Ramon Amigó Angles, I, 19-28 i 
XVII, 2-6), o mallorquines (Joan Miralles 
Montserrat, I, 29-37 sobre els reculls de 
malnoms; i IX, 11-24, to onímiques; Y completat per Cosme Agui ó i Onofre 
Rullan, XXVI, 41-45). Han obert el camí 
de la recerca i utilització de les fonts 
manuscrites molts articles: dlAntoni Pla- 
devall (als amius de I'Osona, I, 13-18), 
dlAntoni Bach (als de Solsona, VI, 1-5). 1 
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han assenyalat les possibilitats de les 
c fonts manuscrites poc utilitzades al cos- 

tat dels coneguts capbreus, ca d astres, 
etc.): Mana Barceló Crespí (les «talles», 
X, 81-85), Florenci Sastre (les llistes de 
compliment asqual, XXVI, 1 1- 16), les vi- 
sites (documents del s. XN: 

v XIX, 33-34; XX, 37-38), documentació 
municipal Mana Teresa Montaña, x x ,  
11-18), els 1 \ ibres del «Repartiment» (Jo- 
sep Trenchs, XXIV, 596-6041, la corres- 
pondencia privada (Maria Angels Vida1 
Colell XL, 8-13), les llibretes de pesca- 
d o r ~  (Josep Bota Gibert, XXVIII, 6-17; 
Francesc Bernat Baltrons, XLII, 42-52), 
llibres «de conducta)) de metges i llistes 
de deutors de botiguers (Neus Ronda, 

P XXXV, 21-31 R. Planes Albets, XLI, 49-53; 
M. Salvador Jassans, XL, 14-19), proces- 
sos judicials (Maria Antonia Cano, XL, 
115-124; Mana Dolors Farreny, XIII, 64- 
67); etc. 

Inventaris de fonts impreses han estat 
.4 establerts: el principal p e i  M.J. Carbo- 

nell, C. Piera, et alii, Bib iografia de topo- 
nímia valenciana, XXV, 102-1 19, comple- 
tat per M. DE EPALZA, M.J. RUBIERA, 
restringint-se als estudis sobre toponí- 
mia arab XXIV, 420-426). Una menció 

articular mereix el Repertori bibliogra- 
ic de gramatics i filolegs, per Jaume Rie- F 

ra i Jordi Roqué (XXXV, 1-20 . Entre d'al- 
tres articles sobre metodo 1 ogia, citem 
encara els dJAntoni Llull sobre classifi- 
cació i arxivament de materials (XIV, 25- 
28), i les recomanacions d'E. Moreu-Rey 
quant a la toponímia de la «Recon ues 
tau (XXVI, 26-33 . La cartografia, e? se; 1 aprofitament i e s seus defectes han me- 

# rescut repetidament I'atenció: correc- 
cions proposades (Andreu Roma, 11, 27- 
30; J. Font, M.A. March, C1. Picomell, 
XIX, 1-8; Joan Tort Donada, XXV, 37-41; 
Renada-Laura Portet, XVIII, 18-22); amb 

I treballs que critiquen paral.lelament nor- 
mes oficials i legislacions. 

Encara que la ~Societat dlOnomasti- 
ca. retén d'insistir més sobre l'etiolo- 

lels noms propis y PO pas .sobre 
f~~especulacions etimo o iques, aix6 no 
obstant el «Butlletí» ha o i r t  treballs re- 
marcables adscrits a la se ona d'aques- 
tes tendencies. Un lloc d'aonor 6s atri- 
buible a la Toponímia de la Vall de Boí, 
erudites propostes d'etims per a prop de 
250 noms (Joan Coromines; XII, 1-20 i 
XIV, 1-23). Menys ambicioses, pero ben 

I exigents, les teories sobre I'origen de 
Raimat, de Mutxamel i de Petrer (Míkel 
de Epdza, XVI, 15-17, x x v ,  137 i x x x i ,  
10-1 l), Milmanda (Agustí Altisent, XVII, 
27-31), lJAleixar (Pere Balaña, XVI, 38- 
43), Cantata (Santiago Bru Vidal, x x x r ,  
8-9), els Avagants (J. Cavallé Busquets, 

=VI, 20-23), Promasó i la Masó (Carme 
Plaza, m, 63-67 i m, 3-6), es VedrA E. I Ribas Marí, m n ,  39-46; i Cosme Agui ó, 
XLII, e.p.), toponims del Delta de YEbre 
(Maria Angels Massip, N, 13-16), Barceda- 
na, Llimiana, Marunys (Manuel Riu Riu, 
In, 7-10 i xxv, 1-4), les Penelles (Fr. Amo- 
rós Gonell, m, 59-62), els toponims valen- 
cians arnb «Beni-» (Carme Barceló, XXIV, 
41 1-4 15, la Donzell (EMR, XVI, 9 , Altura 
(Antoni Trallero, m, 77-81), Vi 1 amilans 
(R V d  Rirnblas, m, 82-87), Torrent de 
Pareis (C. Aguiló, XXIV, 1-2), Pi (R.L. Portet, 
xxxIn, 65-69), Chalamanch (Montsenat Vi- 
llas, m ,  25-28) ... 1 han apuntat els apro- 
fitaments possibles de l'onomistica antiga 
per a la historia de la llengua i referencies 
més primitives Joan Veny (1, 38-39), Joan 
Bastardas (11, 3-8), E. Moreu-Rey, pole- 
rnitzant amb Antoni M. Badia Margarit (VI, 
9-14 i x x ,  50-54). 1 el capítol important 
d'histona de la llengua examinat per Ra- 
mon Carreté: els vestigis toponímics de la 
romanització al Bages, Bergueda i Solso- 
nes ( x x x v r n ,  1-38). 

La considerable aportació documental 
sobre antroponímia abasta totes les epo- 
ques i comarques, partint de visions ge- 
nera l~  protomedievals (E. Moreu-Rey, 
Sobrenoms vuitcentistes i noucentistes 
(a. 845-1000), XI, 21-23 i XII, 34-39); Xa- 
vier Bou Palmés -segles XI i XII a Barce- 
lona- XVL, 60-70; Ignasi Bellver Sanz 
-Emporda s. XI-, XXVII, 48-54; Albert 
Benet Clara -mossarabs Ileidatans-, 
XIII, 3-7) ... Del centenar d'altres articles 
estudiant l'antroponímia, en sobresur- 
ten, creiem, els següents. Sobre cog- 
noms, prenoms i renoms en conjunt: An- 
troponímia jueva, SS. XIII-xv (Jaume 
Riera Sans; x ,  58-65; i, anonim, jueus 
vigatants SS. XIII-XN, XXI, 16-21); noms 
andorrans de tota epoca (E. Moreu-Rey; 
IV, 14-26); s. x n I  al Solsones i a la Plana 
de Vic (Antoni Bach; XXXI, 61-66; Imma 
Ollich; x x v ,  44-52); Alzira medieval (An- 
toni Furió; XXN, 285-304); SS. XN-XVII a 
Castelló de la Plana, 1'Em orda, Pena- 
roja, Sabadell i Sueca (Ll. &meno, Betí; 
= N ,  305-315; Josepa Amall; XVIII, 25- 
33; Desideri Lombarte; XXXII, 15-25 i 
x x x v ~ ,  73-77; Mana Jesús Espuny; x x ~ x ,  
62-67 i 76; Josepa Cortes; x x v ,  53-56 ; 
Ontinyent, SS. XIV-XIX (J.E. Cano, Emi 1 i 
Casanova; XXVI, 55-57); Tarragona, s. xv 
(Joan F. Cabestany; XVII, 12-17); totes les 
comarques el 1553 (EMR, XVI, 24-31); 
diocesi de Valencia s. XVI (M.a Mila ros 
Cfircel; XXN, 263-275) immigrants L- 
cesos SS. XVI, XVII (EMR, x x v ,  63-68); Pals 
SS. XVI-XVII (Anna M.= Corredor; 
XXXVI, 8-13 i XXXVII, 28-31); Bar- 
celona s. xvn (Núria Machordom; XXII, 
65-72); Vilallonga de la Safor SS. XVII- 
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XVIII (V. Ferrer Estruch; XXIV, 276-284); 
Lloa, Gratallops, Torroja SS. XVII-xx (Jau- 
me Sabaté; XXVIII, 38-45); Sant Feliu de 
Codines i Moia s. xx (Josep Vallcorba, 
Júlia Cirera; XXVII, 62-66). Ado tant una 
bptica diferent, Jordi J. Costa f a  exami- 
nat les vanades formes d'un mateix cog- 
nom, «Teixidor», al Rosselló, al s. XIX 
(XL, 125-134). 

Alguns autors s'han limitat a l'examen 
dels prenoms; d'entre ells: Maria Barceló 
Crespí (Porreres, SS. XV-xm; xxm, 38-40); 
V. García Martínez i V. Pons Alós (Aiora, 
Xativa i Carcaixent SS. XVI-XVIII; XXVIII, 
46-78); Joana Serra de Ga eta (Pollenca 
SS. XVII-xx; XXII, 57-64); ~iorenci  Sastre 
(Ferrenes 18 12; XXV, 1 1 - 16 ; Mana Fran- 
cesca Vidal (Palma de Ma 1 lorca SS. XIX- 
xx; xm, 18-24); Susanna Oncina (Barce- 
lona 198 1-1983; xxv, 95-99); Marta 
Bertran (Gracia s. XX, xxxrv, 25-31); Car- 
les Mata (Sta. Coloma de Gramenet s. XX; 
xxv~r, 55-61). E. Moreu-Rey ha establert 
les etapes de la castellanització de certs 
pronoms (xxv, 69-72; XXVII, 80-81; 
XXVIII, 34-37 i XXXI, 46-47). 

Els reculls i l'estudi dels renoms o 
malnoms -de vegades assimilats als 
noms de casa- han obtin ut una atenció 
especial: ja en els trebali més generals 
esmentats, ja en investigacions i resul- 
tats localitzats en el temps i en l'espai: el 
País Valencia, -Ademús, A ullent, Alcoi, 
Alcúdia, Benlloc, Carlet, e? Verger (per 
J.E. Gargallo, E. Casanova, i sis autors 
més; xx~v,  333-401); preterits de Tarra- 
gona (M." Teresa Montaña; xx, 11-18); 
Llobera de Solsones SS. xm a xx (Mana 
Angels Vidal Colell; I, 40-44; 11, 19-22; III, 
13-14); el Serrallo de Tarragona (Lluisa 
Valles; xxxv, 33-40; xxxv~,  51-59); 
Arenys de Mar (Pere Nogueras; XXXIX, 
1-66); Breda i rodal (Imma Mannque, 
Montserrat Villas; XXXI, 11-18); Fregi- 
nals A. Castell Vicente; XXV, 86-93); 
Hosta \ ric, Massanes, Fogars (Josep Bota, 
M." Dolors Illa; xxxrv, 17-24); Linyola 
(Montserrat Nabau, Isabel Morera; XIX, 
37-41); Moia (Josep Ruaix; xxv, 73-79); 
la Plana Baixa (Ll. Gimeno Betí; XIV, 40- 
41 i xv, 12-23); Riudecanyes (Dolors Roi- 
gé, Carles Maristany; XVII, 32-38); Sóller 
i Fornalutx (J. Estades Enseñat; XXI, 30- 
38); Val1 de Tavernes (M." José Terrés; 
XXV, 80-85); Xabia (Clara Aragones; XXX, 
22-3 1 ). -- 

G'icament, entre totes, destaquen les 
col*la%oracions que estudien la toponi- 
mia del país; bastants d'elles inspirant-se 
del metode histonc -partint de les més 
antigues referencies dels noms: com 
l'important inventari d'aquestes concer- 
nent els principals noms de lloc de la 
Cerdanya (E. Moreu-Rey; XXIII, 4-15), o 

del Maresme SS. XIII-xrv Coral Cuadra- 
da; XXVII, 1-18), o del So \ sones (Antoni 
Bach; XXXI, 61-66; XXXVI, 81-83 i XXXVII, 
45-47, Benifallet s. xv i Tortosa s. XVI 
(Ventura Castellvell; XXVII, 19-30, i XL, 
32-54), la Geltni 1591 (V. Carbonell Vi- 
rella; xxx~,  26-35), Algemesí SS. XVI, XVII 
Xavier Naval; XXIII, 160- 176), termes a els castells de la Llena i Timoneda s. 

X ~ I I  (R. Planes Albets; XI, 11-15 i XXII, 
16-19), Catarroja SS. XVII-XVIII (A. López 
Quiles, V.S. Olmos; XXIII, 150-159), Delta 
de 1'Ebre (diversos i Jesús F. Massip; v, 
7- 10 i 16-2 1). La majoria, ero, subratllen 
ma'orment llestat actual Be la toponimia: 
llAicora (Xavier Escorihuela; ~ X X I V  
3-12), Aiguaviva de Ber antes (~es ided  
Lombarte; XLI, 1-24), l'kíforí (A usti Ri- 
bera; XXIII, 225-238). Borriol i fa Pobla 
Tornesa (J. Alvir, J. Quiles, E. Roncero, 
A. Torregrossa; XXIII, 24-37), Bunyol 
(Rosa Botella, M.a Jesús Devís; X~III, 58- 
73), Carcaixent (V. Oroval; XXIII, 177- 
209), sa Dragonera (Cosme Aguiló; X, 13- 
28), el Montsec (Francesc Fité; XIII, 36- 
42), la Palma d'Ebre (R. Serrano Ciurane- 
ta; un ,  6-10 i XI, 5-9), el Port de Tortosa 
(R. Miravalí, J.M. Brull; V. 29-34), la Sega- 
rra (Albert Turull; m, 43-5 l), Vid& i Ciu- 
ret (M.a Rosa Vilalta; XXXI, 36-42); Macia 
Riutort ha llistat els antropotoponims de 
Petra (XXV, 23-29); etc. 

La toponímia urbana mono olitza al- 2 guns dels treballs; com els edicats a: 
Xativa (Agusti Ventura, XIII, 52-63), Sel- 
va (Antoni Ordines, XXVIII, 18-28), Puig- 
cerda (Sebastia Bosom, Martí Solé, 
XXXIII, 18-32), Sants (Concepció Peres 
Balada, =VI, 29-44), Sineu (Antonina Tu- 
gores, XLII e.p.); tots segons visió diacro- 
nica. 

D'altres s'han aplicat a la toponímia 
del litoral i als talassonims. Per exemple: 
To onimia litoral valenciana. Pesqueres, 
caEdors i senves. de Vicenc M. Rosselló $, 1-9); els fÓnbls de ~ r é m i a  de Mar, 

'Anna M. Mussons (xx~, 1-4); les foneres 
de les mars de Blanes, de Josep Bota 
(XXVIII, 6-17); les senyes de la pesca de 
palangre dlArenys a Blanes, de Fr. Ber- 
nat Baltrons (XLII, e.p.); o les to onímies a litorals d'Andratx, de Cullera, i .  e la Mar 
d'Avall [Cap de Creus a Calanans] res- 
pectivament per J. Font et al., Francesc 
Giner, i Ernesta Sala (XXIII, 124-128; íd., 
136-149; XL, 26-33 i 13). 

En nombroses ocasions els autors han 
escollit un segment només de l'estructu- 
ra toponímica d'un temton: la hidroní- 
mia, per exemple. Així: Pere Roca, els 
hidronims de Sabadell (XXIX, 68-76); An- 
gel Poveda, aigües i corrents d'aigua a la 
Mallorca arab (x, 47-57); Miquel Gri- 
malt, et al., els noms dels torrents de 
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Llucmajor (XL, 34-39 ; simple tipologia 
2 formal-gramatical de s hidronims (Max 

Cahner; VII, 1-8). 
1 

La majoria dels textos més amunt ci- 
tats no s'estan de confirmar les relacions 
dels toponims amb l'economia i d'altres 
branques. Alguns, pero, ho examinen de 

C manera més precisa; i dediquen mono- 
grafies a les activitats comercials, artesa- 
nes, industrials, reflectides pels topo- 
nims. Per exemple, sobre sequies i 
regadiu (R. Pocklington; XXIII, 463-473 ; 
els onts (Ramon Carreté; XL, 55-62); e ! s 
moens (Salvador Palau Rafecas, XL, 63- 
69); el comerc de la neu (Jorge C m  
Orozco; XXIII, 10 1 - 1 10); els noms dels 
colls de tords (Onofre Rullan: XXIII. 244- 

% 251); etc. 
També son constants, quasi pertot, els 

iligams constatats entre la xama to oní 
mica i la historia. D'aquest capitor le; 
contribucions més originals han subrat- 

L llat es ecialment el nexe Toponímia 
~rqueo%gia: sobre el tema en genera( 
M.J. Massó (XVII, 52-55), J. Badia et al. 
(XXXVII, 21-27 i XXXIII, 91-98); Ferran 
Arasa (XXIII, 38-46); sobre vies romanes, 
E. Moreu-Rey (XXV, 8-12), F. Arasa (V. 
22-28); sobre una possible centuriatio a 
Xativa (Agustí Ventura, xx~v,  495-500); 
el Miracle (de Tarragona) toponim me- 
dieval arqueologic (Jaume Massó; XL, 
99-104 i XLI, 86); etc. Al o1 o osat, tam- 
bé han estat estudiats efs iniuxs de la 
civilització contemporania nostra, per 
exemple mit'ancant el turisme i les espe- 
culacions: diment Picornell (la nova to- 

onímia balear arrel del turisme; X, 86- 
700) Josep Noguerol (toponímia 

u hoteíera de Calvia; xxv~,  78-92) ... 
Un cert nombre d'autors han prestat 

seriosa atenció a l'estructura interna 
dels noms propis -morfologia i sintaxi- 

k 
(Lídia Pons; XXIII, 218-224 i XXIX, 49-57); 
llurs grafies i significats en relació amb 
les funcions assignades (Ramon Carreté; 
presencia del nom propi als diccionaris; 
XXXVII, 8-20); discussió de normes grafi- 
ques (les majúscules es ecialment), con- 
sideració de la veritabye categoria dels 
articles i dels noms propis (Cosme Agui- 
1ó; XVII, 9-12; Jaume Corbera; íd., 1-8; E. 
Moreu-Rey; XXII, 85-87 i XL, 135-143). 
Aportacions que no poden ser dissocia- 
des de les que lluiten per una nomzalitza- 
ció lingüística política o institucional. 
(A. Ferrando, per al País Valencia; XXN, 

P 511-516); i la correcció de cacografies, 
algunes de les uals han estat ja indica- 
des a propbsit l e  la cartografia. També 
aspiren a regularitzacions en noms de 
carrers o barris moltes altres contribu- 
cions curtes al «Butlletí», que sena llarg . 
d'enumerar, salvant la més meditada de 
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Gustau Erill, reivindicant la revísió dels 
noms de vials de Sabadell (XXIX, 95-107). 
No aire lluny dels qui aprofiten el meto- 
de idiictic per al millor coneixement i 

erfecció de l'onomastica (Ramon D. Vi- 
Eaionga, O. Rullan; itinerari toponímic a 
Son Bou, xxv~,  46-56). 

En els treballs de toponímia més 
amunt recordats -especialment quan 
tracten de prenoms o de malnoms- 
molt sovint els autors han recorregut a 
explicacions sociologiques i a la sicolo- 
gia social. De fet, alguns es ecia f istes en 
antropologia han tractat efs nostres te- 
mes: Jaume Mascaró Pons (antropo- 
nims, usos i funcions; XXVI, 6-10; algunes 
consideracions sobre el concepte del 
«rol-nom», XXXI, 1-3; responent a Xesca 
Alenyar i Joan Andreu Santandreu: un 
nou terme per a l'antroponímia, el «rol- 
nom», 70-72). Inserible en aquest para- 
graf encara: E. Moreu-Rey, antroponí- 
mia i societat (xxv~, 1-5). 

Un conjunt important de titols han 
continuat la via fressada per E. Moreu- 
Rey, El nom propi i la Literatura (XXIX, 
1-9); estudiant aquest tema en I'obra 
poetica de Guillem de Bergada (Ramon 
Carreté; XXX, 32-42); en Joaquim Ruyra 
(Josepa Clavé; xxv~,  60-66; Rosa M." Bru- 
guera, Josep Brugada; XXVI, 67-72); en 
Raimon Casellas i J. Roig i Raventós (M." 
Angels Vidal Colell; XXIX, 43-48 i XL, 
8-13); en Josep M. de Sagarra (Jordi J. 
Costa, en El caft? de la marina; XXXII, 
5-14 XXXIII, 83; Roser Ripolles, als noms 
de criats, minyones i majordoms en el 
teatre sagarrenc, xx~x,  18-25); en La Ben 
Plantada (Josepa Bosch; xxx, 43-49), en 
Salvador Espriu (M." Pau Cornadó; XXIX, 
26-30; Joan Cornudella, XLII, e.p.); en 
Beam de L1. Villalonga (els hi ocons- 
tics: Xesca Alenyar i Joan ~ n x r e u  S.; 
xx~x ,  10-17); en Vicent Andrés Estellés 
(Vicent Salvador; XXN, 592-595); en la 
jove poesia rossellonesa (R.L. Portet; 
XXIX, 31-35); etc. 1, encara, en la polemi- 
ca recordada per Albert Manent sobre 
I'ús o no pels literats dels articles davant 
dels noms dels personatges (VIII, 1-3). 

No oblidéssim, per acabar, que I'ob- 
jecte de I'Onomastica abasta més enlla 
dels toponims i antroponims. Un bon es- 
plet d'articles ha posat I'accent sobre la 
importancia d'altres noms propis: els 
d'animals; remugants del Montsia (Ma- 
nuel 01115; XXVII, 36-42); vaques, bous i 
gossos d'atura (a la Cerdanya: Josepa 
Bosch, XXXIII, 42-46; a les Borges Blan- 
ques: Roser Ripolles, XXXIII, 47-50); gos- 
sos (Amalia Sopeña; xxrv, 402-410); au- 
tomobils (E. Moreu-Rey; XX, 46-49); ga- 
leres del s. xv (Núria Coll; XXXII, 35-40); 
diables del teatre medieval (Josep Ro- 



meu; x x ,  1-5); les «colles del cargoln Ilei- 
datanes (Merce Biosca, Roser Ripolles; 
XL, 144-152); els «misteris» d'Elx (J. Cas- 
taño García; XLI, 54-57); els «gegants» de 
les processons (Mireia Moreu; XVI, 32-35 
i XVIII, 52-53) ... 

L'inventari nostre no ha estat complet; 
ni de bon tros. Pero els exemples aprofi- 
tats aquí ermeten d'expectar bona i 
llarga sing Y adura per al «Butlletí Inte- 
rior» de la «Societat d'Onomastica~, que 
ha augmentat progressivament, durant 

aquests deu anys i escaig, la quantitat 
mitjana de pagines per número; i les de- 
dicades a recensions i notes de lectura; 
que té en premsa i a punt d'apareixer 
(gener i marc del 1991) dos densos vo- 
lums d'unes 300 agines cadascun con- 
tenint les Actes kl Col.loqui del 1991 a 
Castelló de la Plana ... Singlada segura i 
sense deriva d'una publicació lingüística 
realment única en el seu genere. 

Notes 


