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autors posteriors al Segle d'Or, sin6 tamb6 per que en alguns casos es trans-
criuen o es resumeixen les glosses i comentaris, i, en altres, s'envia el lector
a 1'edici6 font, no sempre comoda de consultar ; tamb6 hauria d'haver-nos dit el
criteri que ha seguit per a la materialitat de la redacci6 de les cedules (ortogra-
fia, aoeentuaci6, etc.), on no hi ha regularitat, com ja ha fet notar alga,'
si b6 aquest aspecte queda en part justificat per les intermitencies que ha sofert
1'arreplega de materials i la mateixa redacci6 de l'obra.

Mal-rat les reserves exposades, 6s gran la utilitat d'aquest Glosario, perque
simplifica moltes consultes altrament gaireb6 impossibles de realitzar, i, en el
cas pitjor, inventaria aquells mots que ban estat objecte de comentari o defini-
ci6, tot enviant a l'edici6 que els cont6.
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EI,IO ANTONIO DE NEBRIJA : Lexico de Derecho Civil. Textos latino y castellano.
Notas y pr6logo de CARLOS HUMBERTO Nt&EZ. Madrid, Instituto Francisco
de Vitoria (CSIC), 1944. 598 gags. (4Colecci6n de Juristas Clasicos Espa-
iioless, I.)

L'Instituto Francisco de Vitoria, dedicat a 1'estudi i investigaci6 de temes
de Dret, contribuf a la commemoraci6 del cinque Centenari de la naixensa de
1'autor de la Gramdtica Castellana, celebrat en 1944, amb l'edici6 del Juris Civi-
lis Lexicon, que Nebrija havia publicat en 15o6. Nebrija, polifacetic com a
renaixentista, escrivf obres molt heterog6nies, encara que, gramatic i lexicdgraf
per damunt de tot, es fixava especialment en els problemes de llengua. Aixo
es el que fa amb aquest lexic de Dret Civil, ja que en ell llima d'errors i inexac-
tituds -gramaticals i lexicografiques - un dels textos hies fonamentals de la
ci6ncia juridica, que quedava molt obscur i donava ocasi6 a interpretacions ter-
giversades.

En aquesta edici6 s'ha reprodult el text original exactament, peril com que
l'ordenaci6 alfabetica dels articles no 6s pas perfecta, 1'editor, respectant-la, ha
numerat cada article, i ha donat, despr6s del lexic, un index alfabetic de termes
que envia a la numeraci6 establerta en el text.
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El habla de Merida y sus cercanias, por AL,ONSO ZAMORA VICENTE. Madrid, Insti-
tuto Antonio de Nebrija (CSIC), 1943. 156 pags.+xxvIII lams. (cRevista de
Filologfa Espaiiolas, Anejo XXIX.)

La manca de cultivadors autoctons de la dialectologia castellana, que pogu6
assenyalar-se fa ben pots anys, no sense recanca, per un illustre professor,' ha
vingut compensa•da darrerament per un grup escollit de joves investigadors, a
qui devem una aerie interessantissima d'aportacions al coneixement dels parlars
locals de la Peninsula. Una d'aquestes aportacions 6s la del Sr. Zamora, que
estudia la modalitat lingiiistica d'una zona crucial, tota vegada que per ells

I. ANGEL, ROSENBI.AT, en la recensi6 que dedica al Ilibre que comentem, RFH,
VII (1945), 58-59.

I. DAMASo ALONSO, Sobre la ensenanza de la filologla espanola, RNE, I, nfim. 2
(febrer 1941), pag. 24.
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