
CRIADO : aANALISIS VERBAL. . - CLAVERIA : GITANISMOS DEL ESPANOL.

en llur esquema verbal amb el de la dita obra , que podria esser deguda al

Ilicenciat Porras de la Camara, que la done a coneixer inicialment . Una giiestio

accessoria , pero suggestiva , es la delimitacio de les interpolacions en el Rin-

conete y Cortadillo i en El celoso extremeno, que ofereixen una tendeneia

semblant a l'iIs de l'imperfet en -ra, que es caracteristica de La tfa fingida.

Un camp especialment indicat per a la mena d'investigacions de que ens

parla el Sr. Criado de Val - de ]es quals ens ofercix tin exemple tan meritori corn

l'obra que comentem - .6s el de les perifrasis verbals i el de fits de verbs

coat els de i novinnent, en general tan importants en la llengua castellana.

Quant a les formes perifrastiques , cal recordar llur relacio accentuada amb la

idea d'aspecte i el caracter subjectin que caracteritza, en part, aquesta nocio,

junt amb altres modalitats subjectives no propiament aspectuals. Hom pot

pensar, per exemple, ell ]a diferencia subjective que separa moltes expressions

formades per estar + gerundi de les que ho son pel verb andar i la mateixa

forma impersonal . Igualment , si comparem 1'tis de diferents auxiliars amb

el participi : per exemple , llevar o ir, enfront de terser , haber o estar, quan la

diferencia entre les construccions comparades es minima.

En una investigacio meva sobre el valor de les construccions formades

amb els verbs tenir i estar mes el participi en catala antic, m'he trobat amb

un fet curios, que confirma la importancia de treballs coin el del Sr . Criado

de Val. L'obra que s'havia atribuit erroniament a Bernat Boades presenta

exemples de valor perfectiu de les dites construccions , no gens frequents en la

llengua medieval : aixi, quart a la priniera, ilos scriptos quell tinch legitsa

(B$RNAT BOADES, Libre de Feyts d'armes de Catalunya, ed. ENC, I, 638-9),

i quant a la segona : ae ]a va tornar als romans, segons stave concertata

(ibid., 1io`a-")
Remarquem , per acabar , la cura amb que ha estat portada a terme la

investigacio del Sr . Criado de Val i 1'exposici6 particularment clara i metodica

que ha sabut fer-ne.
Josep ROCA i PONS

CARLOS CI,AVIiRIA : Estudios sobre los gitanismos del espanol . Madrid, Instituto

Miguel de Cervantes (CSIC), iq5i. 268 pegs . ( RFE, Anejo LIII.)

En aquest voluin hall estat aplegades dotze monografies sobre lexic gitano,

algunes de les quals havien estat ja publicades i d'altres eren encara inedites.

En aquests estudis son investigats fenomens de mutua influencia entre 1'es-

panyol i el llenguatge gitano (Observ aciones sobre algunos calcos lingiiisticos

gitano-espaiioles ; aMendaa y arnanguea en el sistema pronominal espanol ;

Sobre el sufijo en a-isa , etc.) ; casos interessants d'encreuament de significacions,

produits per analogies de forma de paraules gitanes i espanyoles ( Un adjetivo

.flamenco .: ajuncala ; aAzorarsea , aazararsea, eachararsea), i problemes etimo-

logics ( Gitano - andaluz aDevel, Undeveli ; . Manisa 'hombre ' ; . Guripaa , etc.).

Cal tanibe assenyalar el notable estudi En torno a una frase en ca16 de Don

Juan Valera , que, ultra aclarir un passatge de Pepita Jimenez , que els critics

no havien explicat, es una notable aportacio al coneixement de 1'actitud de

Juan Valera davant el tipisme i el llenguatge del poble.

Els dotze estudis lexics que componen el volum van precedits dunes
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P. BOHIGAS-A.-.Ai. BAD1A I .1IARGARIT

C onsideraciones sobre el clemento gitano de la iengua espanola, que ,;()n una
excellent exposicio del probleina del gitaiiisnic en la literature espanyola.
Despres de fer historia dels estudis sobre els gitanos i llur llengua a Espanva,
estableix en forma molt precisa in diferAncia originaria entre la gcrmanta
i e] call, i entre andalus, guano i flamcnco, termer que despres s'han confus
molt sovint. El Sr. 'Claveria, en estudiar cone el parlar gitano ha influit damunt
]'argot i damunt el dialecte popular andalus, ha fet veure tambi coin Shall
incorporat elements gitanos a I'espanyol literari, a causa, d'tuta hauda, del gust
que des de finals del segle xviii han deniostrat les classes elevades per les
Inaneres populars, i d'altra banda, de I'atenciu que el teatre popular i la lite-
ratura denontiuada costumbrista consagrareu als estautents baixis, sobre els
quals influi ]a gitaueria. Aquesta clara i ben estructurada exposiciu del
Sr. Claveria, igual que la resta del Ilibre, esta abundosameut anotada. En a]-
gtutes d'aquestes notes hi ha cites interessantfssimes.

Aquest estudi prelimiuar (lima, en certa inanera, unitat a I'obra i en precisa
la finalitat. Be que Claveria hagi fet una revisit; a foes de la bibliografia
anterior sobre la llengua gitana i ]'argot a Espanya, que deu>stra coneixer
molt be, igual que la bibliografia general sobre el gitanisme, el sell objecte
principal ha estat d'estudiar aquest en la literatura, per a in qual cosa li ha
calgut exaulinar una quantitat enorme d'obres de diversos gcneres, i en
especial del correntment anomenat genera chico. Niegu que darn endavant
valgui estudiar aquesta mena de literatura, no podra prescindir de Its impor-
tants contributions que per al seu coneixenient ha reunit el Sr. Claveria ell
e] present llibre. Cal fer remarcar, finalment, que aiguns dels mots que s'es-
tudien sdn comuns al catala, coin dinyar (peg. 145), guillar i guillat (157),
pirar (157), etc. El capitol titulat Observaciones sobre algunos calcos lingufs-
ticos gitano-espailoles es particularment interessant en aquest aspects.

Pere BonIGAS

PASCUAI, (;ONZAr.FZ GUZMAN : El habla viva del -'alle de .Iragiit`s. Zaragoza,
Instituto de Estudios I'irenaicos (CSIC), 1953. 194 bags.+2 mapes+32 'bags.
de grafics+(2) Pa'gs.+io lams-+(4) pigs. (aylonografias del Instituto do
Estudios Pirenaicos)), Filologfa, XIX.)

Lexico rural asturiano: Palabras y cosas de Libardtin (Cob un a ), por ALONSI)
ZAMORA VICF,NTF. liniversidad de Granada, 1953. 194 bags. ('Colecciun Filo-
1ogtcan, VI.)

.4spectos del bable occidental, por LORENZO ROIOHiGUIZ-CASTFI,I,ANO. Oviedo,
Instittrto do Estudios Asturianos (CSIC), 1954- 324 pigs.+6 mapcs+ 16 lams.

buts I,. CORTIss Y VAzQuFZ : El dialecto galaico-portugu.es hablado en Lubidn
(Zamora). (Toponimia, textos y vocabulario.) I niversidad de Salamanca,
1954. 198 1)ags.+14 lams.+(4) pangs. (iActa Salntanticensiap, Filosoffa y
I,etrac, VI/3.)

Havent emprCs, ja fa alguns anys, in tasca de dollar compte, en aquestes
pagines, de treballs sobre dialectologia hispanica apareguts darrerament, avui
ens correspon de presentar quatre altres monografies. Les quatre aportacions
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