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classic de fonetica castellana, que de 1918 a 1932 arriba a la quarta edicio, i que
fou traduit a llengi.i.es foranes, acaba d'esser reeditat a Nova York, reproduint
fotograficament l'alludida quarta edicio, sense altra modificacio que el peu d'im-
prenrta. Solament desitjaricnl que on llibre tan fitil per a l'ensenyament de la
llengua trobes la difusio que necessita despres dels anys que han transcorregut

sense que hone el pogues adquirir.
A.-M. BADIA i MARGARIT

Contribucion at Diccionario Iiispdnico I%timoldgico, por VICENTE GARCiA I>l:

DIEGo. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1943. 212 pags. (aRc-

vista de Filologia Esspaiiola., Anejo II.)

.',quest llibre, corn ^es sabut, fou publicat l'any 1923, i ara l'autor s'ha limitat

a donar-nos-en una nova edicio que reprodueix simplement el text de la primera.

Recordem que on general fou molt ,ben acollit aquest diccionari, perque es real-

ment una aportacio ben important per al coneixement de la lexicografia do la

peninsula ; no obstant, ara hauria calgut que, en decidir-se l'autor a publicar-ne

una segona edicio, hagues recollit, si mes no, algunes observacions que hom feu

a la primera, com la de Spitzer, que es lamentava de la manca de comparacio

entre els parlars ibero-romanics i els que pertanyen a la resta de la Romania

(BDC, XI (1923), 128). Amb tot, saludem amb simpatia aquesta rcedicio, que

posa una altra vegada a la ma de tohom un llibre molt util que estava exhaurit

des de feia alguns anys.

A.-M. 13. i M.

Glosario de voces colnentadas en edicioucs de tcxtos cldsicos, per CARMEN FoN-

TEexA. Madrid, [Instituto Antonio de Nebrija] (CSIC), 1941. VIII+412 pags.

(Publicaciones de la aRevista de Filologia Espailola)).)

Aquest Glosario fou concebut com una recopilaci' de termes de ]a llengua

classica que han estat objecte de comentaris per part dels moderns editors de

textos. No cal ponderar in utilitat d'un recull aixf, ja que es practicament im-

possible d'acudir a cada referencia, com ho es, igualment, d'haver de refiar-se de

la memoria. En canvi, alnb ]a publicacio del Glosario, hom disposava d'un

index do mots que havien necessitat esser comentats (]a qual cosa vol dir que

diferien dels que posseeix la llengua moderna), i, demes, d'una colleccio dels

comentaris que havien suggerit als editors.
No obstant, no sabein per que, el criteri que presidf la seleccio de mots

glossats es irregular : en general no es recullen els mots que apareixen en textos

posteriors al se-le xvll, si be se'n troben d'alguns autors del segle xviii, i fins

i tot de dos -due de Rivas i Espronceda- del ;xrx. Per que no d'altres, tant

o mes classics de la llengua?
Sembla que, on for aquesta edicio, hom s'hagi preocupat molt d'econo-

mitzar espai, de manera que frequentment of Glosario ens pot servir d'fndex,

com hem dit, pero no de colleccio de comentaris.

Es llastima que 1'autora no hagi encapcalat el seu llibre amb una introduc-

cio on que raoncs, no sols per que ha estes el camp de treball a determinats
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actors posteriors al ^cglc d'Or, sinu tambe per quc en alguns casos es trans-
criuen o es resumei^en 1es glosses i comentaris, i, cn altres, s'envia el lector
a 1'edieib font, no sentpre comoda do consultar ; tamt>e hauria d'haeer-nos dit cl
criteri quc ha sc'guit per a la materialitat de la redacrio de les cedules (artugra-
ha, acxentuacio, etc), un nu hi ha regularitat, com ja ha fet notar alga,'
ei be^ aquc^t aspecte queda en part justificat per les interntitencies que ha sotcrt
1'arrcplega de materials i la ntatcila rcdaccio de 1'obra.

illalgrat ^les reser^•es caposades, es gran la utilitat d'aquest Glusat'io, perquc
simplitir<I molfis cunsultes altrantent gaircbe impo^ssibles de realitzar, i, en el
cas pitjor, inventaria aquclls toots clue han estat objecte de cuntentari o defini-
eiu, tot eneiant a 1'edicio que els cunte.

A.-\I. li. i 'VI.

I;1,I0 rwroNw v>.; Akaluln : Lezico de Dcrecho C:i^il. Testa; latino y castellanu.
Rotas y prologu de C.^tcl,os Ho^tlt>;itro 1ViJ2vF,'L. illadrid, Iustituto Francisco
do Vitoria (CS^LC), x944. 595 Pags. (aColccciun do f ttristas L15sicos F,^^pa-
nolesn, L)

1,'Instituto Francisco de Vitoria, dctlicat a 1'cstudi i in^-estigacio do telnes
de ,Dret, contribui a la covnucntoracio del cinquc Centenari do la naiacnsa de
I'atttor de la Granlatica Castellaatt, celebrat en 1944, amb 1'edicio del Juris Civi-
lis Lcxicotia, que_^ebrija ha^-ia pnblicat en ISo6. '^ebrija, polifacetic com a
renaisentista, escriei obres malt heterogenies, encara quc, gramatic i leticograf
per ^damuut de tot, es tisaea especialment en els problemes de llengua. Aixo
^s cl que la amb aquest le^ic de I)ret ^Ciail, ja que en ell llima d'errors i inezac-
tituds -grantaticals i letiicografiques- uu dels textos Ines fonamentals de la
cieucia juridirt, quc quedaea molt obscur i donaea ocasiu a interpretacious ter-
gi^crsades.

$n aquesta edicio s'ha reproduit el tent original esactament, Pero com quc
I'ordenacio alfabetica dels articles no es pas perfecta, 1'editor, respectant-la, ha
numerat Dada article, i ha donat, despres del lc^ic, un index alfabctic de term es
que envia a la numcracio c'stablerta en el tent.

.1.-'^I. B. i bI.

F_l Icabl^a dt^ iVlar•id^1 y sus cerca^tias, per ALON50 Ze^olie Vtci;;cr>:. Dladrid, Insti-
tute 9utonio de Nebrija (CSIC), Ig43. 156 pans.+SSt^tII lams. («P.e^^ista do
Filologia $spatiolan, rlnejo 11I1.)

I,a maraca do cultivadors autoctons de la dialectologia castellana, que Pogue
assenyalar-se fa ben Pecs anys, no sense recavsa, per un illustrc professor,' ha
^in^rut compensada darrerament per un grttp cscollit de joces ins°estigadors, a
qui devem ova scrie interessantissima d'aportacions al coneitement dels parlars
locals de la Peninsula. Una ci'aquestes aportacions es la del Sr. Zamora, que
estudia la mudalitat lingiiistica d'una zona crucial, tota ^^egada que per ella

1. A^c>;c, Rost:,t;csr,nT, en la recensic que dedica al ]libre que comentent, KI'II,
VII (1945), 58-59•

r. D.inlnso Ar,oxso, Sobre 1¢ ensefiaraza de la filologia espailola, RNE, I, num. z
(febrer 1941), pag. z4•
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