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una Carta-prologo de RAMON M$NT NDEZ PIDAL. Oviedo, Instituto de Estudios
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Veus acf quatre publicacions mds que s'afegeixen a I'abundosa serie detreballs diadectologics dels darrers anys ; aquests quatre venen units ,cugrA-ficament, per tal corn tots oils aporten nous materials al ja forca conegut
dialecte lleones, be que els diferencien els continguts i les orientacions meto-dologiques, que examinarem a continuacio.

I. - El llibre del Prof. F. Kruger no es cap cosa nova ; fou publicatl'any 1927 al volum X de la revista aWVorter and Sachem), amb el titol Dienordwestiberische Volkskultur. Ara ha estat traduit literalment al casteliA iincorporat als a Anejos) de la RFE, per tal d'acostar-lo doblement als jovesuniversitaris espanvols, que no hauran d'esforcar-se ni per llegir-lo en alemanyni per exhumar-lo de la vella revista. Tanbe els acosta l'adaptaci6 que hornhi lia fet a la notaci6 fonetica de la RFE. Malauradament, no hi han estatreproduides mes que trenta-sis illustracions de les cinquanta-tres do 1'original.Aquest Ilibre, dins la metodologia de 1'anomenada escola d'Hanlburg, s'ocupaespecialment del jou, l'arada, la casa i les seves parts, ultra diverses feinesdel camp i industries casolanes. Acaba amb unes conclusions i tin indexde mots.
II. - Importantfssim treball de dialectologia dleonesa es el do la senvoreta

M. C. Casado ; la precisi6 de les notacions fonetiques, que son donades fixa-ment per a tots els casos, i la connexio que hone estableix entre els fenumens
locals i els tractaments generals dialectals, no sols lleonesos, sin6 do tota InPeninsula, son potser les dues caracteristiques m(s determinants del valordel Ilibre : per elles posseirn 1'exactitud dels details i ]a integraci6 de totsells en el conjunt dels parlars duispanics. El present treball, corn ho han dofor tots els de la zona, es collocat explicitament a l'ombra dels classics estudisde Alenemdez Pidal sobre el llconcs. Situada al sud de la provfncia de Llc6 (lageografia fisica i humana de la zona es estudiada convenientment) i pertanventel son parlay a la modalitat occidental d'aqucst dialecte, la Cabrera Alta esearacteritza per la seva tendcncia eminentment conservadora (diftongs ci, out;conservaci6 de la r- initial, do la -F final de 1'infinitiu verbal, do les termi-
nacions -ades, -edes, -ides, etc.). D'altres solucions, no precisament couser-
vadores, s6n comunes a bona part del dialeete (palatalitzaci6 do r,- initialpatina, modalitat africada de ]a palatal procedent de PL-, CL- rr.- initials Ma-tins, (deisme) resultant de -LI-, -CL-, -GL- medials, etc.). Destaquem tanrbe la
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vitalitat de la vocal de transicio, generada entre dues vocals extremes

(iu > ieu, ui > uei), que, propia de parlars gascons i provensals, es troba tambe

en Ileones com ja havia establert Kruger. Voldrfem recordar igualment aci

el so prepalatal fricatiu sord, on concorren les mes diverses procedencies llatines

(ilati Ge, i inicial, -X-, -SS-, -SSI-, -PS-, -SC-, Cons. +C'L, -ULS-, -s- palatalit-

zada), propi tambe del catala, del portugues i del castella antic. Despres

de l'estudi historico-gramatical (fonetica i morfologia), la Sta. Casado publica

una serie de monografies sobre el 1exic ; com ens anuncia el tftol d'aquesta

part - uPalabras y cosaso -, 1'autora segueix aci l'escola de la cultura ma-

terial, tant per la tematica estudiada (la casa, el carro, i altres vocabularis

de feines agricoles, pecuaries i casolanes), coin Opel metode amb que es estu-

diada (estudi lexicografic i etimologic dels mots que apareixen en l'explicacio

general de cada tema) ; aquestes monografies van acompanyades de dibuixos

i fotografies, cosa indispensable dins la susdita metodologia. La bibliografia

general es abundant i completa, i al llarg del text hom s'hi refereix ben sovint

mitjansant indicacions abreujades. Al final hi ha l'anomenada clau geografica

on son situats els toponims esmentats en les descripcions lingiifstiques, i indexs

d'etimologies i de mots estudiats. El llibre to una presentacio amable, i,

malgrat la constant notacio fonetica i les sigles bibliografiques, 1'especialista

el hegira amb gust, i - i aixo es encara mes important - amb gran profit.

III. - El llibre del Sr. G. Alvarez versa sobre el parlar de Babia i Laciana,

dues comarques veines, homogenies en el dialecte, que es troben a Tangle

nord-oest de la provincia de Lleo, just al nord del Bierzo, tambe prou important

lingufsticament. La modalitat dialectal estudiada queda tambe compresa dins

el Ileones occidental i es caracteritza, naturalment, per la conservacio de trets

molt arcaics ; hom assenyala formes que perviuen avui gairebe identiques a

les que apareixen als segles x-xni. La descripcio dels sons locals se singularitza

en estudiar 1'alveolar africada (com el cat. ts), el so mes caracteristic del

parlar, i la palatal fricativa (com el cat. ix, x), dels quals horn publica palato-

grames i quiinogrames ; sempre que ha estat posible, trobem documentats els

fenoments fonetics segons testimonis antics. Destacarem un capitol de fonetica

sintactica i, de la morfologia, la formacio de mots i la conjugacio. El lexie

es recollit en un vocabulari, on lcs paraules son presentades en ordre alfabetic

dins, pero, de la transcripcio fonetica. 'El que es veritablement important i

nou del trebali del Sr. Alvarez es l'extens recull toponfmic de la zona (ocupa

la meitat del llibre), distribuit en tres parts : en la primera, introductoria, son

classificats els noms de lloc en generals (comuns a les comarques) i aillats

(nomes de lloes singulars) ; en la segona part hi ha una monografia per cada

poble, on, seguint una descripcio general de tot el territori, detallada, i, per

a situar be el lector, escrita en dialecte, es van desgranant tots cls noms de

Iloc, a mesura que son esmentats i descrits ; tan plenes de dades queden

aquestes monografies toponimiques locals, que l'autor hi ha afegit una relacio

dels principals temes culturals exposats en descriure els pobles ; en la tercera

part hi ha el vocabulari de toponims, per ordre alfabetic, i, es clar, referits a

cada poble. El llibre conte quaranta-sis lamines amb dibuixos i fotografies,

que augmenten els aspectes geografic, etnologic i lexicografic del llibre.

IV. - El Sr. L. Rodriguez-Castellano, autor d'altres treballs de dialec-

tologia i explorador de 1'atlas linguistic de la Peninsula, inicia, amb la seva

monografia de la conca de 1' Aller, una scrie de treballs sobre 1'asturia. Ens

adverteix que, en trobar-se en contacte amb el fet dialectal, reduf la zona que
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havia pensat d'explorar, que ja era prou petita, ates que 1'interes i ]a proble-
matica dels fenomens recollits ho demanaven aixi ; d'aquesta nranera horn lia
arribat a la concrecio d'una comarca, el parlar de la qual, be que ofereix forsa
trets de l'asturia occidental (corn son : I,-, > africada cacuminal, plurals
en -as i no en -es, -e despres de la -r de l'infinitiu), i que, en general, n'ofereix
mes que del central ( son centrals : perdua d'ci, ou, inflexio vocalica, diverses
formes del pronom personal), tambe n'ofereix d'altres que no pertanyeu ni a
les modalitats occidental ni central, i que obliguen a considerar ]'alt Aller
com a zona-clau independent ; sembla que ho confirma la corba d'entonacio
local. Amb la peculiaritat del parlar que comentem, pot relacionar-se la dis-
cussio de ]'antic limit entre asters i cantabrics, per al qual el Sr. Rodriguez-
Castellano busca (com tambe el Sr. Menendez Pidal en el proleg) una corres-
pondencia en els trets dialectals hodierns. Despr6s de les obligades descripcions
historico-geografiques i bibliografiques, i de les lades sobre les enquestes
realitzades, hom empren 1'estudi linguistic. La fonetica registra fenomens corn
els sons semicacuminals africats (hom en publica palatograines), la inflexio
vocalica, la vocal que recolza la -r final dels infinitius, i alguns casos de
rotacisme de s ; la f- inicial adquireix ben sovint 1'articulaci6 labial (faccr= racer)
i esdeve adhuc aspirada ; els grups Pr,-, si,- i ci,- origincn una y sonora (de la
sonoritat de la qual dubta el .Sr. Menendez Pidal, segurament per la novetat
que suposa el proces ; sembla, -pero, que el fenomen es positiu). Assenyalarem,
de la morfologia, la formacio de mots i l'interes del verb (per diversos
aspectes arcaltzants, conservacio de formes etimologiques, irregularitat de la
inflexio vocalica dins el verb, extraordinaria accio de l'analogia). Ha d'esser
benvingut un capitol de sintaxi dialectal, que, altrament, recull fets prou
importants, corn alguns casos de manca de concordansa, l'absencia de temps
compostos, l'fis de mas per 7n(s que, etc. L'estudi propiament linguistic acaba
amb una transcri,pcio d'uns quarts textos dialectals, en notacio fonetica. Se-
gueix el lexie; horn l'ha ordenat per grups logics, i, dins calla grup, alfabeti-
cament ; tots els termes duen la transcripcio fonetica, la localitzacio geografica
i de vegades sou illustrats amb dibuixos. El lexic es troba dividit aixi :
terra, fauna, flora, individu, vida material, indumentaria, casa, agricultura,
bestiar, professions i industries, vida espiritual, vida i organitzacici social, i
varia ; aquests epfgrafs son encara mes dividits, pero el que hem indicat es
suficient per a orientar sobre el criteri de 1'autor. Encara hi ha una llista de
toponims, tambe amb la pronunciacio indicada. El llibre acaba amb ]'index
de mots, que el fa mes util. Sortosament va creixent la bibliografia d'asturia :
tan sols esperem que la resta de treballs que seguiran siguin, coin aquest.
claborats a consciencia.
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