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presentasen una fisonomfa que nunca mt'dase de expresion. Como continua-
mente surgen estructuras distintas, solo sera posible sacar de ellas conclusiones,
estudiando las palabras segirn el tipo de expresion que presentan. En case,
contrario, no es posible estudiar el habla, viendose el foneticista obligado a
contentarse con observaciones demasiado limitadas. El comportamiento del
fonema o fonemas de una palabra depende de sit significado expresivo, va
que este acttia como un factor de modificacion sabre la, estructura fonica*
(pagina 6).

L'estructura d'aquest Ilibre compren una introduccio, on s'exposen les
finalitats, metode, subjectes, etc., i, despres, dues grans parts, dedicades, res-
pectivament, a alto que els autors anomenen aprcciaci6 subjectiva i apreciacio
objectiva, segons s'examinin els sons partint de les dales naturals, coin
1'audici6, etc., o de les dales experimentals, com els cromogrames. Essent tin
treball de comportaments vocalics en dues llengues, sempre es troben de costat
els examens corresponents a cadascuiia d'elles, i, demes, llargs quadres de
confrontaci6 (gags. 55-125).

Unes relacions de resultats i unes conclusions completen el treball, en el
qual horn ha publicat cromogrames i lfnies tonals dels sons estudiats.

En intentar una breu revisio d'aquesta obra, i de 1'escola del Prof. Lacerda,
alto que printer s'acut al lector es que es molt limitat aquest camp de treball
(limitacio de subjectes ; de material fonetic, reduit a paraules aillades ; de
modalitats, unicament informativa i interrogativa, etc.) i que, per tant, les
conclusions a que hom arriba potser s'haurien de utodificar si s'hagues ampliat
clualsevol punt dels que hem esmentat. D'altra banda, la forma excessivainent
ltermetica de 1'exposici6, fa que molt pocs lectors, fins i tot entre els linguistes,
puguin assaborir amb profit treballs coin el que comentem. Aixo es de doldre,
especialment perque antb obres coin aquesta, i coin a contrapartida de tantes
limitacions, s'aprofundeix molt en 1'estudi dels sons, i es posen bases que un
dia permetran d'assolir grans obres de sfntesi fonetica, que es la fita vers la
qual s'orienta aquesta escola, i a la qual desitgeut que arribi, sense que 1'ofegui
cl detail que ara aclapara el lector.

A.-11. BA DIA i AIARGARIT

RAFAEL LAPESA : Asturiano y proveuwal en el Fucro de Aviles. Universidad de
Salamanca, 1945. 112 pags.+ r inapa. (•Acta Sahnanticcnsiau, Filosofia v
Letras, II, 4.)

Anib el mestratge acostuinat en tots els seas escrits, l'autor esvaeix totes lcs
ombres que envoltaven encara el venerable Fur que per molt de temps passa per
Esser el ines antic dels textos romanics peninsulars. Els dubtes ja no es refe-
rien ara a l'autenticitat del document, fermantent establerta per molts erudits,
sing al fet que el text ens ofereix una barreja estranya de fets linguistics, 1'ex-
plicaci6 dels quals no havia estat adequadament trobada. Aixo no impedia.
pet-6, que el Fur d .Aviles fos ben sovint citat per tots els dialectolegs del lleon&
antic. El llibre que aci comentem deixa aclarlt per senrpre mes que el redactor
o traductor del Fur era tin occita que volia escriure en dialecte asturia, i per-
tanyia a una de les nombroses colonies de francs establertes a moltes ciutats
del nord d'Espanya. Mes aixi coin els furs d'Estella i do Jaca foren redactats
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LAPESA : aASTURIANO 1' PR0cE1-ZA1. EN E1. FUERO DE AI lLRS.

del tot en provencal, com a privilegi atorgat pels reis de Navarra i d'Arago
als poblaclors ultrapirinencs que venien a establir-se a llurs ci;utats, els furs
d'Aviles i d'OvIedo assenyalell el moment que les colonies franques s 'han in-
corporat a la vida del pals, i parlen 1'asturia, adhuc conservant del seu origen
algunes particularitats lingiiistiques que de cada dia s'anirien esborrant fins a
esvair-se del tot.

El Sr. Lapesa classifica i estudia exhaustivament tots els detalls del llen-
guatge del Fur, i amb ma experta ens en dona una interpretaci6 ben dificil de
rebatre. Serveixi d'exemple com ens explica la resistencia dels documents
asturians a mantenir les grafies llatines de n: l o fins ben avencat el se-le xxii,
malgrat que la diftongacio d'ambdues vocals es troba plenament demostrada
a Astilries des de molt abans : les causes son, per una banda, que les dues
vocals es mantingueren per molt de temps en una fase de gemi.naci6, com a
simple relleu articulatori ; d'altra banda ajudaren a mantenir la grafia el llati-
nisme, la irfluencia gallega i el provencalisme del redactor. Els nombrosos
llatinismes del Fur s'expliquen perque al cultisme llatinitzant s'afegia la conser-
vacio en provensal de determinats sons llatins, per exemple els grups inicials
PL-, KL-, i molter oclusives sordes intervocaliques que el provencal mantingue
sense alteracio. Excellcnts stn tambe les interpretacions de la permutaci6
R-L, del datiu cum a les llengiies romaniques, i de la sorprenent confusio del
subjuntiu amb l'indicatiu per part del romanitzador del Fur, corn a viva mani-
festacio del seu bilingiiisine.

Arriba el Sr. Lapesa fins a precisar amb prou aproximacio les den:arcacions
de la llengua d'oc on per aquell temps confluien la major part dels provencalis-
nles observats al Fur asturia ; i encara que aumb assenyada reserva s'abste de
formular conclusions niassa absolutes, es indubtable que els fets superposats o en
continultat geografica que expressa graficament l'autor en un mapa, han de tenir
per forca una signifieacio, i ens palesen una vegada mes 1'admirable rigor meto-
die que posa el Sr. Lapesa a afilerar tots els details del tema que estudia i
treure'n unes conclusions fermes, exposades amb una senzillesa de to, que sembla
coin si ens volgues amagar l'esforc perseverant que Ii ha costat d'arribar-hi.

S. GILL i 'GAYA

VICENTE GARCIA Dr DIEGO : Manual de Dialectol0gla espa7 ola. Madrid, Fdleio-
lies Cultura 1-Iispanica, ncc)46. 328 pags.

Afirmar que el present llibre venia a omplir tin buit no es, en aquesta
ocasio, emprar cap frase feta. Feia temps que els estudiants, i en general
tots els qui s'interessen per la I,ingiiistica, reclamaven un manual que des-
crivfs esquematicament el conjunt del dialectes hispanics. Corp. que es la
primera sintesi que se n'assaja, i la bibliografia dialectologica espanyola es
bastant migrada, han estat immerses les dificultats que ha trobat el Sr. Garcia
de Diego en bastir el seu Ilibre, les quals han motivat que aquesta obra, en
comptes Puna dialectologia coinparada sistematica, sigui nomes una serie
de descripcions de dialectes (pa-. 9), tractant-ne principalment la fonetica
historica. La rnancanca de dades concretes sobre limits dialectals en algunes
zones, ha indult 1'autor a no incloure cap mapa en el seu llibre, malgrat la
importancia i utilitat dels grafics en els estudis de Geografia lingiiistica ; haurien
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