
Si on voulait interpréter ces derniers paragraphes comme un jugement négatif de l’ouvrage, on
se tromperait pourtant, car la Portugiesische Grammatik de Hundertmark-Santos Martins représen-
te un instrument de travail utile, complet et avec une structure claire pour tous ceux qui désirent ap-
profondir leurs connaissances grammaticales de la langue portugaise. L’œuvre, qui est le fruit d’une
longue expérience didactique de la part de l’auteur, s’oriente vers les besoins de l’apprenant de
langue maternelle allemande et contient un grand nombre de conseils pratiques destinés à ceux qui
se préparent à la traduction allemand-portugais. En résumé, on peut chaudement recommander cet-
te excellente grammaire comme ouvrage de référence aux lusophiles germanophones.

Holger WOCHELE

Université des Sciences Économiques et Commerciales de Vienne

GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis: Gramática Histórica de la Lengua Asturiana. Uviéu, Academia de
la Llingua Asturiana, 2003.

Com diu l’autor en el text “Preliminar”, escrit en asturià, aquesta obra té un precedent en la
que, amb el títol Contribución a la Gramática Histórica de la Lengua Asturiana y a la Caracteri-
zación Etimológica de su Léxico, va publicar el 1988, ara ampliada “na exemplificacion y conte-
níos” (p. 5). També aquesta obra, com la precedent, presenta un “Acercamiento sincrónico a la dia-
lectologia de la Lengua Asturiana”, que serveixi “pa fixase lleueu nos aspeutos evolutivos, fónicos
y fonolóxicos, de más calter” (p. 5).

Aquesta primera part, bastant extensa (p. 13 a 47), conté una descripció detallada de les parles
àsturs. Com a característiques més destacades podem assenyalar, dins el vocalisme tònic, una com-
plexa influència metafònica sobre aquestes vocals, i en l’àton la tendència envers un sistema de tres
unitats /IaU/, que es manifesta sobretot en posició final en la parla occidental. També hi és ben des-
crit el consonantisme, que presenta fenòmens ben interessants per als romanistes, com, per exem-
ple, el caràcter velar [N] de la /N/ final, que és l’arxifonema que comprèn totes les nasals en posició
final (p. 32), i, sobretot, les realitzacions de /¥/ (p. 34 i seg.). Cal dir que tots els fenòmens descrits
són exemplificats i contrastats àmpliament i ordenadament.

Precisament a partir de la consideració d’aquests fenòmens al final d’aquesta part es fa una “Pro-
puesta de clasificación dialectal” (p. 39 i seg.), que comprèn no solament l’actual territori administra-
tiu del Principat d’Astúries, sinó també “las zonas sureñas del dominio”, és dir, les parles pròpiament
lleoneses, en general més castellanitzades. Per a tot aquest conjunt lingüístic, García Arias proposa la
denominació “Dominio Lingüistico Ástur puesto que, tanto al norte como al sur de la cordillera, el te-
rritorio al que nos referimos y donde el latín evolucionó autónomamente hacia las características que
hoy estudiamos estaba poblada mayoritariamente por ástures” (p. 40). Recordem en aquest sentit que
la capital d’aquest territori en l’antiguitat era precisament Astúrica Augusta, és a dir, l’Astorga actual.

En la segona part d’aquest obra, sota el títol general de “Diacronía de la Lengua Asturiana”,
s’estudia l’evolució dels sons i fonemes àsturs, de manera molt metòdica i documentada, fins al punt
que esdevé un bon model per a descripcions similars. Pel que fa al vocalisme, i considerant en pri-
mer lloc el tònic, podem assenyalar com a mostra dels múltiples i singulars fenòmens descrits, ultra
la diftongació dels resultats generals de /E/ i /ç/ del llatí vulgar, que separa l’asturià del gallec veí, el
comportament de les vocals amb iod, on l’autor segueix la classificació de Menéndez Pidal, amb
exemplificació abundant de tots els resultats, amb inflexió o sense; en aquest sentit, assenyalarem
que en alguna mostra inflexionada, concretament en CǏNCTUM > cintu (p. 60), el resultat i potser no és
degut a la influència de la iod, que sembla inexistent aquí, sinó al grup format per nasal més conso-
nant que segueixi aquesta vocal, com en el català DE-ǏNTUS > dins (veg. Gulsoy, Estudis de gramàti-
ca històrica, València / Barcelona, 1993, p. 105 i seg.). Continuant amb els resultats condicionats per
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la iod, podem assenyalar també el fet del manteniment general del diftong [je], o de les seves variants
[ja, ía, íe] i també [yía, yíe, yi] en mots com vierbu (< VĚRBUM), piescu (< PĚRSICUM), aniellu (<
ANĚLLUM), però reducció en castillu (< CASTĚLLUM) i portillu (< PORTUM-ĚLLUM) “en apelativos y topó-
nimos donde se constata metafonía ante -u” (p. 71). També és interessant de constatar que “En posi-
ción inicial absoluta el diptongo continuador de Ǒ se refuerza, aunque no de modo universal, con un
elemento labial o velar” (p. 87), per exemple en HǑDIE > uéi → oc. güei i ǑVUM → *OVUM > güevu -
guevu, fenomen documentat en el període medieval en formes com ǑCTO > “uuecho” (a. 1260). I pel
que fa a l’origen de la diftongació de Ě, Ǒ tòniques, García Arias demostra a bastament (p. 91 i seg.)
que es tracta d’un fenomen autòcton i no pas fruit d’una penetració castellana.

L’estudi del vocalisme àton distingeix entre posició no final (p. 101 i seg.), on ja es constata
una tendència al tancament vocàlic, especialment a occident, en contacte amb el gallec, encara que
no s’hagi consumat la indistinció del sistema de cinc vocals bàsiques que caracteritza l’asturià, i la
posició en síl.laba final (p. 116 i seg.). En aquest cas, l’asturià modern occidental presenta única-
ment tres unitats i dos graus d’obertura /IaU/, com s’ha dit en la descripció sincrònica, mentre que
en el centreoriental, tot i que manté les cinc vocals bàsiques, aquest sistema presenta característi-
ques evolutives més complexes, sobretot per la tendència palatalitzadora -a > -e, que es manifesta
en mots com puerte ‘porta’, i que es generalitza en el cas dels plurals -AS > -es: los cures, los para-
gües, fenomen que caracteritza la regió central i l’asturià en general, i que apareix constatat ja en un
document de l’any 931: “in villa vocabulo felectes” (p. 119). Uns altres fenòmens interessants en
aquesta posició àtona final són la tendència al tancament en -i, àdhuc de la -a, en casos com LIGNA

> lleña → lleñe → lleñi (p. 121), la metafonia produïda per la i en posició final absoluta: SAPUI >
soupi → supi (p. 123), la possibilitat de pèrdua de les palatals finals, com en VENI(T) > vien (p. 129),
la -e paragògica, sobretot en manlleus com ingl. BAR > bare i en l’arabisme almíbare, i l’alternança
[-u] / [-o] en aquesta posició (p. 138 i seg.). I no voldríem deixar de citar així mateix que “En la re-
gión central nuclear es posible establecer la triple oposición -an /-ana / -ano, con un origen remoto
en -ĀNUM, -ĀNAM... però en algunas partes pervive la velar -anu / -ana / -ano...” (p. 146), que remet
a formes toponímiques [p. 313 i seg.], a què ens referirem. Com hem intentat de palesar amb aques-
ta selecció de mostres, l’evolució del vocalisme asturià o àstur presenta una varietat i una riquesa
considerable de solucions, que són descrites de manera exemplar.

També l’evolució consonàntica és descrita amb un mètode eficaç, evitant la disgregació dels
fenòmens relacionats, encara que es trobin en posicions diferents: inicials, interns o finals. Com a
mostra de les característiques més distintives podem assenyalar el comportament particular de -T-
(p. 161 i seg.) que sovint desapareix, prèvia sonorització, sobretot en els sufixos -ATUM: casau, casti-
gau i també en -ETUM, -ITUM: castañéu-castañeo, floriu, etc.; el tractament de F-, conservada en el te-
rritori centreoriental: FARAM > fava; o aspirada en l’oriental h.aba (p. 175 i seg.); les palatalitzacions
dels grups del llatí vulgar TJ, KJ, K+(e,i), que presenta algunes analogies amb l’evolució d’aquests
grups en català, com és el cas de FACERE > fader (p. 1989 i seg.); i sobretot la solució palatal de la
L- inicial, que es realitza [¥], com en català, en la zona nord-oriental: LŪNAM > lluna i cacuminal so-
nora [Í ] en la zona sud-occidental, grafiada l.luna (p. 201 i seg.). L’explicació del procés que conduí
a aquestes solucions, molt detallada i documentada, posseeix un valor considerable per als romanis-
tes, puix que es tracta d’un fenomen no gens habitual en la Romània. També és ben il.lustrat el trac-
tament de les nasals, simples o agrupades (p. 240 i seg.), que presenten nombroses solucions típiques,
com ara l’alternança de solucions [n] o [¯] de N-, -NN-, segons les regions: NON > ñon / non, PINNA >
peña / pena i de -MN-: SCAMNUM > escañu / escanu; la conservació dels grups -MB-, -ND- (pg. 244 i seg.):
LǓMBU > llombu, CAMBA > camba, ROTUNDU > rondu → rondiu, etc. El mateix tractament ordenat i de-
tallat trobem per a les líquides vibrants (p. 257) i d’altres grups romànics.

La tercera part d’aquest llibre s’intitula “Introducción a la morfosintaxis histórica de la Lengua
Asturiana”. Com indica l’escrit “Preliminar”, “esta aportación morfosintautica ha pescanciase namás
como un entamu al trabayu que, nel sou momentu, ha desendolcar la profesora Ana María Cano Gon-
zález” (p. 5); per aquest motiu no té un caràcter de descripció regular sistemàtica. S’hi tracten aspec-
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tes diversos sobretot en relació amb la llengua medieval, com ara l’oposició entre els continuadors
de ILLE, ILLA, ILLUD: el, la i lo (= llo), ello, elo, i la manca d’article en els sintagmes preposicionals del
tipus en conçello, en villa en la llengua antiga (p. 274-277), o el paradigma genuí del possessiu mas-
culí mio / to / so enfront del femení mia, tua, sua (p. 277-280) pel que fa a la morfosintaxi no verbal.
I respecte del verb, ultra a l’alternança de terminacions del participi feble -udo, -ido (menzudo, ven-
cido (p. 282-283)), s’hi al.ludeix a la manca de formes compostes de perfet amb l’auxiliar HABERE,
fenomen que caracteritza les llengües i parles occidentals de la península Ibèrica (p. 285-287).
Aquesta part conté així mateix sengles descripcions, basades en la documentació antiga, de l’adver-
bi (p. 287-288), de la preposició (p. 288-289), de la conjunció i dels sufixos (p. 289), també de lèxic
(p. 289-290) i, sobretot, de l’onomàstica, on es refereix a la problemàtica que comporta la perduració
de formes arcaiques ara inadequades perquè no reflecteixen la pronúncia real genuïna, com Laviana
en lloc de Llaviana, Cornellana en lloc de Corneyana o Arriondas per Les Arriondes (p. 290-293).
En l’apartat 6 d’aquesta part es reprèn més àmpliament el tema del cas, que ja havia estat comenta
anteriorment, aportant-hi valuosa informació documental antiga, inclosa l’onomàstica, on es tracta,
per exemple, la qüestió dels topònims en -an, a què hem al.ludit anteriorment (p. 313 i seg.); i també
de nou l’article (p. 323-332), on ultra l’alternança d’usos entre el - lo, a què s’havia referit anterior-
ment, dedica un apartat als derivats d’IPSA [sic] (p. 329-332), on aporta una informació documental
interessant de l’ús antic de formes com issu i ipsa amb un valor molt pròxim al de l’article.

La quarta i última part d’aquest llibre, escrita en asturià i d’acord amb el caràcter d’aplec de
materials lingüístics que caracteritza les darreres parts d’aquesta obra, conté un estudi lingüístic del
Fuero Xulgu, és a dir, una versió àstur del segle XIII del Liber Iudiciorum o Liber Iudicum, contin-
guda en el manuscrit “Cod. hisp. 28” de la Biblioteca de l’Estat de Baviera, de Munic, que aporta
una informació considerable de l’àstur o asturlleonès medieval, anterior a la influència del castellà.

Per últim direm que aquest llibre, molt ben editat, ultra la bibliografia i sigles, i un índex de
mots emprats, inclou 32 mapes que complementen cartogràficament tant la distribució en l’espai
dels fenòmens de caràcter fonètic o fonològic, com la de les diverses àrees que conformen el domi-
ni lingüístic àstur.

Es tracta, doncs, d’una obra molt valuosa per al coneixement diacrònic de l’àstur o asturià, que
honora l’autor i la institució editora.

Josep MORAN I OCERINJAUREGUI

La géolinguistique en Amérique latine. Hors série nº 2 de Géolinguistique (2001-2002). Uni-
versité Stendhal-Grenoble 3, Centre de Dialectologie. 276 p.

Géolinguistique recoge en este número monográfico sobre la geografía lingüística en América
Latina doce contribuciones, de las cuales diez se consagran a Hispanoamérica, una a Brasil y otra al
Canadá francófono. En el prólogo, Michel Contini, director del Centre de Dialectologie de Greno-
ble, recuerda que a partir de la publicación del ALF, de J. Gilliéron, Europa se convirtió en un terreno
privilegiado de la geolingüística, y a la vez constata el considerable desarrollo que esta disciplina ha
experimentado en América Latina durante el último cuarto del siglo XX. No obstante, el escaso co-
nocimiento que de tales trabajos, a juicio de Contini, existe en Europa, explica el empeño de la re-
vista por difundirlos en este continente, incluyendo tanto los territorios de habla española y portu-
guesa —que encajan en el concepto de América Latina al uso— como los francófonos de Canadá.

María Vaquero de Ramírez cifra el objetivo de su exposición, «La géolinguistique hispanique
aux Caraïbes» (p. 7-31), en «situer la géolinguistique antillaise dans le cadre général des études sur
l’espagnol pratiqué dans la région» (p. 7). En primer lugar, ofrece un panorama general de la dia-
lectología antillana, dividido en tres subapartados: 1) los acercamientos predialectales, desde el si-
glo XIX hasta mediados del XX; 2) la primera etapa de los estudios dialectales (1920-1975), a la que
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