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C onsideracioucs sobre cl clemento gitano do la leugua cspa;iolo, que sou una
excellent exposicio del probleina del gitanisnle en la literatura espanvola.
Despres de fer historia dels estudis sobre els gitanos i Ilur llengua a Espanya,
estableix en forma molt precisa la diferencia ori;ginaria entre la gernlania
i el calOO, i entre andallis, gilano i flamenco, termer que despres s'han confos
molt soviet. El Sr. Claveria, en estudiar coin el parlar gitauu ha influit damunt
]'argot i daintint el dialecte popular andal65, ha fet veure tantbc cunt s'hau
incorporat elements gitanos a I'espanyol literari, a causa, d'una banda, del gust
que des de finals del segle xt'nf lion denn>strat les classes elevades- per le",
inaneres populars, i d'ultra banda, do I'atencio que cl teatre popular i la lite-
ratura deuoutinada cost it nt brist a crosagrarcu als estainents baixus, sobre els
quals influi la gitaneria. Aquesta clara i ben estructurada exposicio del
Sr. Claveria, igual que in resta del llibre, esta abundosament anotada. En al-
gtutes d'aquestes notes hi ha cites interessantissintes.

Aquest estudi preliminar dona, en certa inanera, unitat a 1'obra i en precisa
la finalitat. Be que Claveria hagi fet uua revisio a foes de la bibliografia
anterior sobre la llengua gitana i 1'argot a Espanya, que demostra coneixer
molt be, igual que la bibliografia general sobre el gitanisnle, el sell objecte
principal ha estat d'estudiar aquest en la literatura, per a ]a qual cosa li Ila
calgut examinar una quantitat enorme d'obres de diversos generes, i en
especial del correntment anoinenat genera Chico. Ningit que d'ara endavant
vulgui estudiar aquesta mena de literatura, no pods prescindir de les impor-
tants contribucions que per al scu coneixentent ha reunit el Sr. Claveria en
el present Ilibre. Cal fer reniarcar, finalnlent, que alguns dels mots que s'es-
tudien sdn comuns al catala, com dinyar (pa(,. 145), * uillar i guillat (157),
pirar (157), etc. El capitol titulat Observaciones sobre al_gunos calcos lingiiis-
ticos gitano-espaffioles es particularment interessant en aquest aspecte.

Pere BoWIlc;As

PASCuAl, (;oNZAI.FZ CUZMAN : El habla vi-,a del -'alle de .Ira.gi/es. Zaragoza,
Instituto de E.studios ]'irenaicos (CSIC), 1953. 194 pigs.+2 mapes+3a pigs.
de grAfics+(z) pags•+?o ]alns.+(4) pigs. (Olonografias del Instituto do
Estudios Pirenaicosp , Filologfa, XIX.)

Lexico rural asturiano : Palabras y cosas de Libarden (Colun,z'a ), por AI,oNso
ZA\IO1 A VICFNTF. Universidad de Granada, 195,;. 194 pigs. (.Coleccion Filo-
]ogtcan, VI.)

.1spectos del bible occidental, por LORFIZO RonI,/GuFZ-CASTEI.I,ANO. Oviedo,
Instituti, de Estudios Asturianos (CSIC), 1954. 324 pigs.+6 mapes+ 16 ]ants.

Luis I_ ^ColiT1S V VAzQuFZ : El dialecto galaico-portu,krues hablado en l.ubidn
(Zamora). (Toponimia, textos y vocabulario.) Universidad de Salamanca,
1954. 198 pags.+ 14 lanes. + (4) pigs. (aActa Saltnanticensia,, Filosofia y
Letras, VI/3.)

Havent emprCs, ja fa alguns anys, ]a tasca de dollar compte, en aquestes
pagines, de treballs sobre dialectologia hispanica apareguts darrcrantent, avui
ens correspon de presentar quatre altres monografies. Les quatre aportacions
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difereixen des do bastants punts de vista : si en mirem els dominis dialectals

estudiats, n'hi ha una sobre un parlar aragoncs, dues d'asturia i una darrera

d'un parlar pertanyent a in dialectologia portuguesa ; si en mirem el contingut,

n'hi ha una que solament fa gramatica, una altra que es un estudi lcxic, una

altra que aspira a caracteritzar tots els aspectes d'tur parlar, una altra, en fi,

que ens dona textos dialectals i el vocabulari. Si seguienr comparant noes punts

de vista hi trobariem mes criteris de difcrenciacio. Tots aquests estudis clialectals

tenen, pero, una mateixa finalitat : recollir, antb l'esperit critic de dialectoleg,

tins elements linguistics (agc»ritzants o alntenys decadents) que testimonies

estats anteriors o desviats de I'evolucio mes coiuuna de la llengua general

del pals. Aquesta comunitat ens permet de presentar-los conjuntainent i, sobre-

tot, de contrastar metodes de recerca i d'exposicio.

1. - El llibre del Sr. P. Gonzalez, tesi de la iiniversitat de Madrid, estudia

el parlar de la Vall d'Aragues, al Hord-oest de Jaca, entre Hecho i Borao.

La Vall, encara que forma una unitat geografica, pot subdividir-se en les conquer

dels rius Osia i Estarrun ; la primera presenta un parlar mes arcaItzant (expli-

cable, tant pcl veinatge del parlar cheso d'Hecho a I'oest, com perque els seus

nuclis de poblacio es troben mes endinsats en el l'irineu, o sia d'acces mes

dificil des de les terres baixes), mentre que el parlar de I'Estarrun, mes meri-

dionals els seus poblets i mes ben comunicats amb Jaca i Borao, ha estat mes

anivellat amb el castella oficial. Els trets fonetics d'Aragiies son els de 1'aragones

pirinenc, peril constantment mediatitzats pels castellans corresponents ; horn

hi descobreix d'altres caracterlstiques mks primitives, que avui sols mantenen

els noms de floc. L'estudi fonetic general es seguit pcl dels nom.", de Iloc, i es

ben d'aplaudir aquesta atencici a la toponimia. El lexic el trobent tractat, de

primer, des d'uns quants grups logics (corn Ia casa, 1'arada, el jou, el camp,

el temps, el pasturatge i d'altres), i, despres, a traves cl'un vocabulari de mots

dialectals totalinent inedits. Avalen el llibre la bibliografia, els indexs (de

mots, de topbnims, de matcries) i els abundosos stapes i grafics i dibuixos.

II. - Les obres dels Srs. Zamora i Rodriguez-Ca!;te1iauo ens trahlladen a

Asturies, tan rica des del punt de vista dialectal. El Sr. Zamora Vicente ha

escrit un bell treball, dins l'orientacio metodologica de aparaules i coses., cons

el sell titol indica, aplicada a Libardon (Consejo de Colunga), pertanyent a

l'asturia central. Analitza, abans que altra cosa, els factors gcografics que

caracteritzan el parlar de Libardon i les condicions en que realitza les sexes

enquestes, aixi com tambe en quip estat d'estanc:unent es troben els, utillatges,

la utilitzacio dels quals li ha fornit materials per als diferents capitols del

sett Ilibre. Aquestes operacions i feines son les que es refereixen al moll, iii
jou, al carro, al cup i als esclops. El molt es, naturalment, el veil moll d'aigua

a Libardon nomes se's conserva un, i un altre d'abandonat ; pero hi ha tannbe

el violin de rabilar, mogut a ma, amb una ternninologia paraliela. I?1 carro

de Libardon to 1'eix que gira conjuntament anib les rodcs (carro chirri(in).
Es curios que el terra del soroll que produeix sigui recollit en coblcs popular,,;.

El cup es usat per a l'obteneio de la sidra, sia ja en grans quantitats (pels qui
sullen moltes ponies o compren les d'altri amb aquesta destinacio), sia de
manera casolana. Els esclops (las niadrehas) son fets a casa, les vetlles d'hivern,
de tal manera que son ben pocs els qui es dediquen a fer-ne coin a ofici per-
manent. De totes aquestes feines, el Sr. Zamora en descriu, antb gran detail i
abundant bibliografia, les parts, les operacions, I'aplicacio, i acompanya el
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text amb fotografies i dibuixos. Uns bons fndexs (d'etims, de mots estudiats
i de mots esmentats ) demostren la riquesa lexica de la seva aportaci6 i n'asse-
guren la utilitzaci6 ulterior.

III. - Despres d'haver publicat importants treballs sobre fonetica dialectal
asturiana i sobre el parlar de la conca de 1'Alto Aller,' tambe del doniiui asturia,
el Sr. Rodriguez-Castellano ens ofereix un assaig de conjunt sobre l'asturia
occidental. La introducci6, habitual en aquests llibres (sobre geografia de ]a
regio estudiada, manera de viure dels habitants, comunicacions, llistoria, etno-
grafia, estat social i linguistic, subjectes utilitzats, transcripcib i bibliografia),
es seguida de dues grans parts, la fonetica (gags. 43-190) i la niorfologia
(paps. 193-270). De les notfcies sobre la fonetica asturiana, obsessionen sempre
les referents a les africades is i afins, i la possibilitat, cada dia ales afermada,
quo la frontera actual entre ts- i 11- (tsobu i hobo < Ixi u) tingui molt a veure
amb divisions etniques anteriors a la romanitzaci6, coin es decauteu a creure
diversos historiadors i coil sembla que prova 1'antropologia (pags. 21-23). En la
morfologia cal destacar la casufstica dialectal dels pronorns personals atons
agrupats, que l'autor cartografia, i la rica fonetica verbal. Ili ha tin text
transcrit foneticanlent on veienl exemplificats els tractaments gramaticals
adduits anteriornient. Bons index.,; (geografic, de plots estudiats i dels deu
mapes inserits) faciliten la consulta del llibre, el qual acompanyen viut-i-nou
fotografies.

IV. - El Sr. Cortes Vazquez s'ocupa d'alguns aspectes linguistics de
Lubian, poble i districte municipal del nord-oest de la provfncia de Zamora.
Terra geograficament orientada al Mino, parla gallec, coin es natural : asomus
castellanus, pero falamus galegun es frase reportada per 1'autor, que l'ha sentida
ben sovint. Aquesta circumstancia (la consciencia que tenen els habitants do
no parlar malament -corn trobem pertot en zones dialectals -, si116 que ho
fan en una altra llengua) fa que el dialecte es conservi forsa be, i tambe entre
gent jove. El llibre del Sr. Cortes estudia la toponfmia de Lubian i dels sews
voltants (pags. 22-51) ; per a Lubian - parallel del nostre Llupia del Rossel16 -
defensa un etim hidronfmic, per be que les creences populars l'han relacionat
sempre amb el nom del llop. Remarquem el centenar de noms de toponfnlia
menor . Les pagines 55-65 contenen textos populars en transcripci6 fonetica.
L'important vocabulari del dialecte ocupa les pagines 75-196, amb escaients
referencies bibliografiques. Unes breus observacions lingufstiques (pags. 67-72)
supleixen de moment el tractat grainatical del dialecte, que el Sr. Cortes anuncia
com a futur , ates que pensa estudiar a fons els parlars gallecs de Zamora.
Desitgem que aquesta bella tasca sigui realitzada hen aviat.
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i. Vegeu ER, III (1951-1952), 261-262.
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