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del Sr. Garcia de Diego. Les deficiencies de detail eren inevitables en un
estudi de conjunt que s'escomet per primera vegada, i esperem que seran
subsanades on edicions posteriors. De totes maneres, l'obra que havem
comentat representa una gran passa endavant on l'estudi de la Dialectologia
hispanica.

M. SANCHIS i GUARNER

MANUEI. DEPAIVA Bo'L o: 0 estudo dos dialectos e falares portugueses ( Um inquE-

rito lingiiistico). Publicasao subsidiada pelo h`undo Sa Pinto ( Universidade

de Coimbra). Coimbra 1942 . 152 pigs. - 0 interesse cientifico da linguagent

popular. Em apendice : Esclarecimentos sobre o inqus rito lingiiistico.

Lisboa 1943 . 36 pags.

El Prof. Paiva Boleo, ben conegut al m6n dell romanistes pels sous treballs
de filologia portuguesa, ha organitzat darrera-ment la recollida de materials per
a formar un ambient propici que permeti, un dia, elaborar l' Atlas Linguistic de
Portugal i territoris insulars. A aquesta tasca es refereixen els dos treballs
que comentem aci.

En el primer Wells,' 1'autor dedica uns capitols preliminars a valorar la im-
portancia de 1'estudi dels parlars vius actuals, no sols per a la fonetica, sin6
tambe per a les restants parts de la gramatica. Malgrat aquesta importancia,
reconeix 1'autor quo de moment no pot organitzar-se 1'Atlas a Portugal, pero
com que no es resigna a la perdua de preciosos materials dialectals, ha optat per
rec6rrer a tin procediment que, si .be no satisfa les exigencies del rigor cientific
modern, impedira, almenys, que s'esborrin alguns trets de la parla viva ; aquest
procediment es el de i'enque9ta per correspondencia, encarregada especialment al
clergat i al professorat d'ensenyament primari. Despres d'unes observacions
i instruccions sobre el questionari i la manera de realitzar les enquestes (indis-
pensables dirigint-se a no lingiiistes), 1'autor publica el mateix questionari
- inspirat on el de 1'Atlas espanyol -, amb els espais blancs corresponents on
el corresponsal ha d'anotar els materials recollits . Els grans grups logics
d'aquest questionari s6n els seguents : la terra (naturalesa ; fenOmens atmosfe-
rics ; el temps ; quantitats ; les plantes i Bur cultic) ; els animals (noms d'ani-
nsals, i objectes i activitats relacionats) ; 1'home (parts del cos ; malalties i de-
fectes fisics i morals ; naixenfia, noces, mart i relacions socials ; 1'habitaci6 ;
instruments de treball, de terra i mar; oficis ; alimentaci6 ; indumentaria ;
religi6 i creences populars ; festes populars).

El se.-on dels treballs que ara comentem (extret de la aRevista de •Portugaln,
Serie A : Lingua Portuguesa, Num. 3) es un article posterior en que 1'autor
insisteix en els avantatges del coneixement dels parlars vius. Com a apendix
insereix algunes notes complementaries a les instruccions per a les enquestes,

alguns articles de divulgaci6 publicats a la premsa, i, tambe, una nota sobre les

x. La part prdpiament dedicada a questionari linguistic ( gags. 35-137) fou
publicada tambe a part, per a enviar-la a les localitats escollides . La indicaci6
bibliografica d'aquest extret es la segiient : Inquerito lingiiistico , organizado por
1IANUEL DE PAIVA Bozo (Coimbra , [ Universidade ], 1942 ), 115 gags.
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