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s'estableix una relacio ininterrompuda entre tots els dialectes occidentals del
castella, tant del nord corn del sud. Aquesta relacio es palesa en fets gramaticals,
especialment de pronunciacio, i en el lexic.

Precedeix el treball propiament dit una introduccio, dedicada a un breu
estudi geografico-historic de la comarca, i a l'exposicio del metode que hour
ha seguit per a 1'arreplega de materials. Tal vegada ens plauria de saber quel-
corn mes sobre la vida dels habitants, llur caracter, aficions, etc. Quant al
metode, el Sr. Zamora no -ha lluitat contra el factor temps, cosa tan frequent en
aquests estudis preparats sobre el terreny, perquo aprofita un sojorn de m6s, d'un
any a Merida ; per aixo el sea coneixement del parlar local ha pogut anar-se
sedimentant pausadament durant mesos i mesos, i solament corn a ratificacio
hague d'usar del procediment d'enquesta.

En l'estudi linguistic cal destacar el capitol dedicat a peculiaritats foneti-
ques, fet anib molt de rigor i precisio; segueixen rapidament els altres punts
d'evolucio lingii.fstica (vocalisine, consonantisme, composicio, morfologia, sin-
taxi, lexic), confrontant els comportaments amb el castella o altres dialectes.
En tots aquests capitols sovintegen les referencies a 1'orient linguistic peninsu-
lar (aragones, catala, parlars murcians, etc.).'

La part ales important 41'aquest treball es el vocabulari, que contt tots els
termes dialectals recollits, amb transcripcio fonetica, definicio, referencies a altres
parlars, a textos antics, etc. Moltes vegades, fotografies o gravats acompanyen
les definicions. El Sr. Zamora tambe ha recollit amb especial interes els noins
de tipus folkloric, per exemple dels jocs de nois.

La monografia del parlar de Merida haura de prendre's en consideracio per
a qualsevol treball de dialectologia hispanica, per la materia que estudia i pel
rigor cientffic que hi ha aplicat el Sr. Zamora.
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El bable dc Cabranes , por MARIA-Jos1:rA CANEI,1,ADA. Madrid , Instituto Antonio
de Nebrija (CSIC), 1944. 37S pags. + iv lams. + i mapa + 6 grafics. («Re-
vista de Filologfa Espanola ». Anejo XXXI.)

Una altra aportaciu a la dialectologia hispanica es aquest important estudi
de la modalitat linguistica de Cabranes, zona que correspon a l'asturia central
(pertany al partit d"Infiesto). L'ambientacio de la comarca encara es mos (breu
que ]a d'El habla de Merida v sus cercanfas del Sr. Zamora Vicente,' per ]a
qual cosa el lector corre el p2rill de perdre's en aquest mon tan ric coin complicat
dels parlars asturians. L'estudi del dialecte d'un concejo hauria de situar-se,
gcograficament i linguistica, dintre del mosaic dels parlars que el rode-on.

Un rapid examen fonetic, morfologic, sintactic, de la conjugacio (aquest,
tractat independentment) i de 1'entonaci6, presenta la caracteritzacio del dia-
lecte. Entre els fets fonetics, cal destacar l'aspiracio de la h (en les paraules
que comencen amb el diftong we, perquo, altrament, Cabranes cau totalment

2. De vegades hom no ha seguit on criteri finic en aquestes referencies ; per
exemple, trobem citat el catala en algun punt lexic (com braguer, pag. 49 ; ntistura,
pag. 49, etc.), i, en canvi, falta en algun comportament fonetic o morfologic (com
la perdua de la -R final dels infinitius, pag. 36, etc.).

i. Vegeu la recensio anterior.
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dins de la zona de conservaci6 de la F- llatina),1 i la palatalitzaci6, que absorbeix
fins les paraules d'introducci6 mes recent.

Un capitol dedicat a 1'entonaci6 to quelcom de novetat en treballs d'aquesta
indolz, pero hauria de considerar-se indispensable en qualsevol estudi de dialec-
tologia, tota vegada que 1'entonaci6 6s l'element linguistic mes conservador i
que denuncia amb mes facilitat l'origen dialectal d'un subjecte. Naturalment
acompanyen l'exposici6 una seric de lfnies tonals que s'intErpreten en el text,
i que fan veure que 1'entonaci6 del bable es riquissima de matisos, i molt mes
modulada que la castellana. Es aquest un cami ja fressat per l'autora en alguna
altra ocasi6, amb plausible resultat.'

El cos mes important d'aquest treball es el vocabulari (pags. 69-372), d'una
riquesa extraordinaria, i que ha estat recollit amb molta cura, coin pot compro-
var-se per la fixaci6 de les definicions. I-Ii manquen, pero, dos factors ben
importants : on primer Hoe, un us regular de trauscripci6 fonetica, perque,
encara que 1'autora ha establert una ortografia Jonatica que es, d'altra banda,
la mes ldgica,' moltes vegades el lector dubta i desitjaria una exposici6 mes
concreta. En segon Iloc, creiem que hauria valgut la pena de donar sistema-
ticament referencies a altres treballs dialectals, que permetrien, ja sia per
analogia, ja sia per contrast, de situar el bable de Cabranes entre els parlars
asturians en general.'

Malgrat aquestes petites reserves, no vacillem a afirmar que 1'estudi del
parlar de Cabranes es una de les millors contribucions a la dialectologia
asturiana.

A.-M. B. i Al.

Vocabuiario del alto-aragones (De Alquezar y pueblos proxhnos), per PEDRO
ARNAI, CAV$RO. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1944. 32 Pat's
(((Biblioteca de Tradiciones Populares)).)

Aquest petit Vocabulari no to la pretensi6 d'esser considerat un treball
d'erudici6. No conte tin proleg que orienti el lector, no explica quin criteri
s'ha seguit per a la fixaci6 de l'ortografia, no hi ha bibliografia ni cites de
treballs lingiiisties o lexicografics ( si no es algunes referencies al diocionari
de Borao). Tauipoc no esgota el vocabulari de l'Alt Arag6. Malgrat tot, es
una aportaci6 molt uitil perque implica una localitzaci6 geografica (comarca
(I'Alquezar) de termes 1'extensi6 dels quals pot convenir un dia de determinar.
Ultra aixo, ajuda a precisar definicions de mots dialectals, perque d6na ben

2. Vegeu, sobre aquest punt, el treball de L. RODRIGUEZ CASTELLANO , La aspi-
racion de la GI), en el oriente de Asturias (Oviedo 1946), 18-19.

3. Vegeu, per exemple, M.a JOSEFA CANELLADA, Notas de entonacion extremena,
RFE, XXV (1941), 79-91.

4. Observem, pero, que enlloc no s'explica quip criteri ha estat seguit per a
usar una ortografia determinada, ni hi ha cap taula d'equivalencies entre signes
i fonemes.

5. Es, en aquest camp, omissio greu la maraca de bibliografia : no hi ha cap
indicaci6 , ni tan sols de treballs sobre asturia , i els que horn cita en el vocabulari
apareixen senyalats amb una inicial majfiscula, que potser no sera molt clara per
a tothom. Aixi mateix s'hauria hagut d'indicar , per clau , els textos antics que de
vegades son adducts.
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