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sovint locucions i exemples en els quals apareixen les paraules del lexic.
Per tot aixo, 6s una obreta que hem d'acceptar ben de grat, i ben convenient
seria que cada comarca possefs un vocabulari analeg, amb la qual cosa els
treballs de sintesi quedarien simplificats, i, a m6s, mes ben fonamentats.

A.-M. B. i M.

SANTIAGO ALONSO GARROTE : El dialecto vulgar leones hablado en Maragateria

y tierra de As'torga. Notas gramaticales y vocabulario. Segunda edici6n re-

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

brija (CSIC), 1947. 352 pags. (•Biblioteca de Dialectologia y Tradiciones

1'opulares • . )

La monografia que el Sr. Alonso Garrote dedica a un dels parlars perta-
nyents a 1'extens i matisat domini dialectal lleones fou publicada l'any 1909.
Tenia el caracter de materials aportats per un coneixedor expert i documentat,
pero quelcom allunyat del to que sols proporciona una formaci6 professional.
Amb tot, el seu llibre fou utilitzat constantment pels dialectolegs, que hi veien
un important recull d'elements linguistics lleonesos, fins al punt que, esgotada
de fa temps la primera edici6, 1'Instituto Antonio de Nebrija l'ha acollit, amb
molt bon encert, en el nombre de les sexes publicacions. Aquesta segona edici6,
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 riberera. del Duero.) Salamanca , Colegio trilingiie

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

mantinosb, V.)

Aquest treball ens presenta una estructura que, corn a tal, supera la de
la major part de les aportacions monografiques al conjunt de la dialectologia
peninsular moderna. Es divideix en tres parts : Introducci6, Analisi lingiifs-
tica i Vocabulari.

La Introducci6 es un estudi complet dell factors historico-geografics qu(!
determinen el dialecte, literatura dialectal, metode seguit per a recollir els
materials, pla d'exposici6 de 1'obra, bibliografia, etc.

La segona part 6s la mes important de i'obra (gags. 59-224). Consta dels
seg- ents capitols : I) fonctica descriptiva o pronunciaci6 ; 2) fonetica historica ;
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 fonamentali no solament no perd
res d'6sser considerat en un capitol de l'analisi lingillstica, sin6 que pot Esser
molt m6s treballat ; en efecte, el Sr. Llorente, en 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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