
ESTUDIS 1 TREBALLS 

Santiago Pey @arcelona) 

A p m e i t  de la gentil t r a m a  del Vocabuiari catdk-almany dc 
1502. m t  en facaímil. de I'ediu6. tamb6 en facamil que feu &e 
Bamiis I'any 1916. Quí s'hi intenssi el pM dananar a quakw1 Uib=zia. 
8mbISBN 3-927884-a-5. 

El iiibre m'ha vingut al moment just que la vella edici6 ja ambava gairebé a 
desfa-se. Una adquisici6 -la vella edici6 de 1 9 1 6  que vaig acmseguir, a la fira 
de i i i b  quan encara la fira de Ilibres venhiren aa al Paral.lel abans de la guerra 

Jo, aleshoíes d o m e s  tenia trMze anys- Wmenpva tot just a interesar-me per 
les Uewties -concretament la meva. la catalana i m ó é  aer l'aiemanva 

Peique fa a aquesa. era una cosa gairebé ioevitable. pan part deis iübres que 
hi havien a casa eren en aiemany ja que el men pare havia eshidiat i fet l'enginyer a 
Winterthur. Si bé jo no el vaig arribar a conb'iaermai-va morir jo tenia un any 
i, per tant no en vaig rebre cap influhcia M v a -  I'embolcall massiu de llibres 
alemanys on vaig cr6ixer va ser, segurament, una pmsi6 inhisa. 1 em vaig posar a 
wluduu l'alemany. 

Així va comenw. Fed. encara m'M va ajudar, indhwmeni, la barata a la qual 
*m arribar un company del mateu curs de bat%ilkmt. Vgrem fer un canvi -jo no 
r d o  quina fou la meva conuaoferC+ ei nsullat del qual va ser e n m  en posses- 
&&k: "TaschenwBrterbuch des kaialanischen und dculschen Sprache" de Vogel i, 
ahora, de 1'"Sprachbmckhaus" de 1935 (era una edici6, naturalmeni, de I'kpoca 
nazi). Ambd6s Ubres foren capitals per a mi! 1, inciiat pel pdleg, immediatament em 
vaig dedicar a buscar el "Vocabolari catals-alemany" que Vogel hi esmentava. 1 
quan, finalment, el vaig aconseguir. ea va convertir en un llibre de capcalera. Ultra el 



descobriment -que m e n t a  'iü Stegman e0 el su @le- de veme que es pcdien 
dir mots de no gaim pudiclcia, lo seva orakmcid no responia a un cnferi &&tic. 

El "Vccabolari catalll-alemany" coincidía wnceptualment arnb unes bonoscs 
idees que mtia bullir dinm meu i que hevien vingut susdades per unsalaes liibres, 

/ tamW adquirits al m m t  de abres venturers: Les mots latins, grwpés d'apits b 
sens et I'etymdogie de Michel Breal et Anato11y Bailly i el Recueil de m o t s f i ~ a i s  
par ordrc de rnati2res & B. Pautex. 

Aquest wncepte redacciona1 i que citen, mmés de ps& com un deaü cir- 
comstamial. Colon i Sobemas. quan parkn del "Vccabolari" ("la cüsposki6del Vo- 
caboiaS no és pas 1'aifaWa d'un diccionari, sin6 que, d'acord amb el B 
paCtic del manual, el material lexical és ordena segons gnips lbgics"). 

En canvi, T. D. Stegman. ho remarca qeiahneni en el prbleg: "Qui hulegi el 
Vocaboiurí iarh els seus pmpis descobriments. No 6s clersflcatper odre dfabztic, 
si& p r  mat¿ries, cosa que t¿ Pavanratge que na es necessircn dues parrs. catald- 
demany i alemy-cmald, sinó que es poden lriar ies pmoules o expressions d un 
c a q  xmdruic a partir tan1 de la columna catalana com de i'alemanya." 

Si M. en aquells mcnients, jo enun;t no tenia cap idea del que podia ser I'onoma- 
sidogia, sí tenis una cosa clara: e.is reculls knicsper m'mn mdt més inie- 
nasants que elsdiccionaris &&tics. 

1 és que va serper aquests mateixos temps que, en les meves estades estiueaques 
al Ribagoqa, havia descoben el feooment SUMnímic i m'havia posat a recoiiir els 
mots que diferien deis habimals meus de4 dialea barceloni. 
Eis movr que anava mpkgan t  els procmava incarporar a una classiicaci6 que 

em vaig anar fa 1 modificani en el c m  dels anys. 1 el critai del "Vocabolari", em 
va ser molt orientador. 

Copaar un mot i fiw-lo en una llista ahb&ca es comportar-lo al ~ a n ~ ~ i r i ,  ja 
que si un hom no tépm meinbria per a recordar-lo. un mot dins una llista aifabMica 
es, malmeni, un mort. 1. qui és capq de te& sempre prou membiaper a evocar el 
m de wses especlfrques? Si no tenso no et ve el record literal, mdt düíciient et 
ser$ posible medir al signif~ant, rol i saber que bi ha -a sospites que be hi ha& 
d'hamr- un signifícant que cmrespongui (o @M equivalgui) al significar que 
t'interessa &ixer. 

1, evidenaent. el meu pmblema de wnsenar els mots que anoiava del pariar &l 
Ribapfp, no m'era moIt psssaat-los en un ordre a l í á W  que no em mis de m 
quan wiia saber com es dei una sargantana a Boi o a Pont & Suen. La pmposla-so- 
lució o f m  peis llibres tirancesos esmentats i el "VocaboW era 4a lm banda- 
no tan sds claríssima, sin6 que anava perfecuunent d'& amb mts els pimers 
vocabularis que q m e k n  en tots els idioma i tal al ea fa Fa, gentralment en 
tots els üibres que es destinen a w n &  una alba Uengua. 

De fet, mmés caiia establir uns mots WLsics molt geneiics: animals (de quatre 
PO&S. que voten, que s'amseguen ... ), wcidents del tareny o dels nus, menjars, 
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aaions de trebali, etc. Tal wm es veu. les idees aui tan @mitive& que va caler 
reemplaqdes per d'albw m& contraes i especifiques uw m& s'anava smpliant el 
=di de mots.. . Els animals que volen s'havien & desüiar entre acells i insectes, en 
els menjars calis distingirentre alimenb- W c s  i etc. 

Val a dir que en aquells anys (1931-1934). quan jo tenia 13-15 anys, no tenis ni 
idea que hi hana hagut un Roget, a mitjan segle passat! 4 de iotes les seves qüe-  
lesenunesalas Uengties... 

El revuisiu de I'ordenaci6 mnBtica adopm pels Ubres esmentats i sobaetot del 
"Vocabolari", va ser deciiu en els mcus pimers nntactcs amb la lexicdogia. Fou 
~quetamMvaig~brirlaClsssiticaci6Decimal,quanvaigpoderaccedV 
ala Bibiioteoa de Catalunya. Ls CDU. tradtirda en fascicies pel meu e&mat profes- 
sor & óesprés, el Dr. Robi6, em va captivar i em vaig dedicar a inteotar una ciasdñ- 
caciódecimal de h p  uies... .. . fins quema m& tard. des@ d'altres, el mafeix Dr. Rubi6 em va una 
gaikda d'aigua E&& "Era de preiendre una classitiraci6 decimal de les pa- 
des ."  Quao m'ho va dir, hi bavia maldat, debades, m& de den anys! 

Malgrat tot, aquest relatiu frach. continua Bgraint al "Voceboiari" bwa-me 
oben ek uiis en aqueUs moments i haver-me assenyalant un cami que añwi em 
dura. El re- catali-alemany cm va servir de pauta inicial. RoMi n'& cun ea 
vea de malmenat 01 "Badsn, ple de notes, refedncies i in-. 

Fwb, de- les evomcions pemnais relatives al "Vocabolari". Mem del valor 
que té, per eii mateix. En pincipi, continua conservant la seva validesa fonamental 
per apmdre l'alemany. Natiwlment, que qui ho vulgui fer ha& & fer un doq 
d'ada~Wi6 ni Uaiguafge d'ad. 

D'alm bula. el "Vocaboiari" d6na lloc a plantejar pmblemes que ara tomen a 
str vigenis. Perurunple: I'estabüment & mota Snbnims sense prefe&&cs per cap. 
Com el cas de diable i dinioni, de wlta i arcada, citats alhora. Un ahe En el 
"Vocabolari" és esmentat que l'equivalenr de nchmen 6sprendrc. Amb r. Ara bé en 
el reparai aüaW establen per Bamils, al lexema prtndrc s'hi afegeix prndre. 
Perb. quan consultes el mot en l'áginal, veus que la parauiapcridrr (sense r) -- 
ponalmotalemany,awiendesJs&hen ... 

Realment s'ho vahiria que hi al& que es p r e d  snosament el fet de 
considerar el & que va tenir aquedl qui va assumir la tasca d'adaptar un vocabu- 
lari itali8-alemamy del comeqament del segle xvi aun a l a  equivalent, alemany-ca- 
tal& Cm &que en el sede m es va tenir en -pie de fer-ho en Uengua cataiana i 
M en caselb? Cal mordar que, per aquells mps,  tot un emperador #origen ale- 
many, un Hasbsburg, es pmia la molestia & parlar m caraiB a les nomes Corts Perb 
mara hi ha mes coses que m ens poden deixar indiferents rektives a aquest llibn. 
Una, k identificació de Tí1 Siegman, segons k qual un exempiarde liibre -re- 
iament d que hi ha a la Bibliotem- fou adquirir el 1512 i anava destinat a fonnar 
paft de k biblioteca de Peinando Col611 (e1 fill de Cristbfa Coloml). La cosa no 


