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dins de la zona de conservaci6 de la F- llatina),2 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 es l'element linguistic mes conservador i
que denuncia amb mes facilitat 1'origen dialectal d'un subjecte. Naturalment
acompanyen 1'exposici6 una seric de linies tonals que s'intorpreten en el text,
i que fan veure que 1'entonaci6 del bable es riqufssima de matisos, i molt mes
modulada que la castellana. i s aquest un cami ja fressat per l'autora en alguna
altra ocasio, amb plausible resultat.'

Li cos mes important d'aquest treball es el vocabulari (pags. 69-372), d'una
riquesa extraordinaria, i que ha estat recollit amb molta cura, corn pot compro-
var-se per ]a fixaci6 de les definicions. Hi manquen, pero, dos factors ben
importauts : en primer lloc, un us regular de transcripci6 fonetica, perque,
encara que l'autora ha establert una ortografia foni'tica que es, d'altra banda,
la mes logica,' moltes vegades el lector dubta i desitjaria una exposici6 mes
concreta. En segon ]loc, creicm que hauria valgut la pena de donar sistema-
ticanient refcrencies a altres treballs dialectals, que pernlotrien, ja sia per
analogia, ja sia per contrast, do situar el bible de Cabranes entre els parlars
asturians en general.a

Malgrat aquestes petites reserves, no vacillein a afirinar que 1'estudi del
parlar de Cabranes is una de les millors contribucions a la dialectoiogia
asturiana.

A.-M. B. i Al.

Vocabulario del alto-aragones (Dc Alquezar y pueblos prdxintios), por PEDRo
ARNAI, CAVERO. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1944. 32 pat-Is.
(aBiblioteca cle Tradiciones Popularesa.)

Aquest petit Vocabulari no to la pretensi6 d'esser considerat an treball
d'erudici6. No conte un proleg que orienti cl lector, no explica quin criteri
s'ha seguit per a la fixaci6 de ('ortografia, no hi ha bibliografia 11i cites de
treballs linguistics o lexicografics (si no es algunes referencies al diccionari
de Borao). Tampoc no esgota el vocabulari de 1'Alt Arag6. Mal.-rat tot, es
una aportaci6 molt util perque implica una localitzaci6 geografica (comarca
(I'Alquczar) 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 CASTEI,I,ANO, La aspi-
racion de la ilia en el oriente de Asturias (Oviedo 1946), 18-i9.

3. Vegeu, per exemple, M."t JOSEFA CANELLADA, Notas de entonacion extrernena,
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. >~s, en aquest camp, omissi6 greu la manca de bibliografia : no hi ha cap
indicaci6, ni tan sols de treballs sobre asturia, i els que hone cita en el vocabulari
apareixen senvalats amb una inicial majGscula, que potser no sera molt clara per
a tothom. Aixf mateix s'hauria hagut d'indicar, per clau, els textos antics que de
vegades son adducts.
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sovint lociucions i exemples en els quals apareixen les paraules del lexic.
Per tot aixb, es una obreta que hem d 'acceptar ben de grat, i ben convenient
seria que cada comarca posseis un vocabulari analeg, amb la qual Cosa els
treballs de sintesi quedarien simplificats , i, a mes, mes ben fonamentats.

A.-M. B. i M.

SANTIAGO ALONSO GARROTE : El dialecto vulgar leones liablado en Maragateria

y tierra de As'torga. Notas gramaticales y vocabulario . Segunda edicion re-

visada y considerablemente aumentada . Madrid, Instituto Antonio de Ne-

brija (CSIC), 1947. 352 pags . (« Biblioteca de Dialectologfa y Tradiciones

Populares.. )

La monografia que el Sr. Alonso Garrote dedica a un dels parlars perta-
nyents a 1'extens i matisat domini dialectal lleones fou publicada I'any 1909.
Tenia el caracter de materials aportats per un coneixedor expert i documentat,
pero quelconi allunyat del to que cols proporciona una formacio professional.
Amb tot , el sell Ilibre fou utilitzat constantment gels dialectolegs , que hi veieu
un important recull d ' elements linguistics Ileonesos , fins al punt que, esgotada
de fa temps la primera edicio, 1'Instituto Antonio de Nebrija 1'ha acollit, amb
molt bon encert , en el nombre de les sexes publicacions . Aquesta segona ediciu,
especialment el vocabulari , ha estat molt augmentada.

A.-M. B. i M.

ANTONIO LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA : Estudio sobre el habla de la Ri-

bera. ( Comarca salmantina ribererya del Duero. ) Salamanca , Colegio trilingiie

de la Universidad (CSIC), 1947. 252 pags. t 3 mapes. (.Tesis y Estudios Sal-

mantinosv, V.)

Aquest treball ens presenta una estructura que, com a tal, supera la de
la major part de les aportacions monografiques al conjunt de la dialectologia
peninsular moderna. Es divideix en tres parts : Introduccio, Analisi linguis-
tica i Vocabulari.

La Introduccio es un estudi complet dell factors histbrico-geografics quo
determinen el dialecte, literatura dialectal, metode seguit per a recollir els
materials, pla d'exposicio de l'obra, bibliografia, etc.

La segona part es la mes important de i'obra (gags. 59-224). Consta dels
segiients capitols : 1) fonetica descriptiva o pronunciacib ; 2) fonetica histdrica ;
3) morfologia ; 4) sintaxi ; 5) lexicografia i semantica, i 6) resums. Aquesta
estructura ens sembla molt encertada, perque tracta de la mateixa manera els
elements linguistics que integren un parlar determinat. El propi Vocabulari
(que en altres treballs constitueix un nucli fonamental'i no solament no perd
res d'esser considerat en un capitol de l'analisi lingiifstica, sing que pot esser
molt mes treballat ; en efecte, el Sr. Llorente, e-n el capitol de lexicografia i
semantica, pot detallar i classificar segons diferents criteris la riquesa lexica
de la comarca riberana, mentre que aquests matisos passarien desapercebuts
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