
RECENSIONS

FERNANDO LAZARO CARRETER : Diccionario de tcrniinos filol6gicos. Madrid, Edi-

torial Gredos, [19531. 368 pans. (BRH, 111/6.)

Si una obra d'aquesta mena no existia fins ara entre nosaltres, el buit era
degut sens dubte a les nombroses dificultats que suposa. -No era ni tan sols
possible, com en altres aspectes de la lingiiistica, l'adaptacio conscienciosa i
habil d'una obra cstrajigera. ]s cert que, per a dur a terme el scu treball,
el Sr. Lazaro Carreter s'ha pogut servir d'algunes obrc,, de terminologia
estrangeres o espanyoles, generals o limitades a una area especial de la file-
logia, corn les de M. Socorro i de Hofmann-Rubenbaucr i particularment la
de J. Marouzeau, Lexique de terminologie linguistique (1c)432). Pero, encara
que aquesta Altima obra li hagi proporcionat el repertori basic dels termes que
calia definir, el Prof. Lazaro Carreter ha seguit d'antuvi tin criteri personal,
tant en la tria i en la quantitat dels termes definibles com en el fixament
dels propis limits en ampliar els seus punts de vista cap a les diverses zones
de la filologia.

Aquest diccionari, en efecte, no registra solament la terminologia lingiiis-
tica, corn l'esmentat Lexique de Marouzeau : s'hi troben tambe definides les
principals nocions de la metrica classica i moderna i un nombre considerable

de termes tecnics de la retorica tradicional, el sentit dels quals s'estableix
amb precisio : basta de veure, per exemple, la distincio formulada entre

imagcn i inetafora. S'hi incorporen aixi mateix un lexic abundant propi de

la fonologia i de la glossematica i els noms, sovint acompanvats d'exactes

referencies, de les principals llengues del mon i dels mbs importants dialectes

romanics. Es tracta, doncs, d'un llibre completament nou, redactat anib decisio

de responsabilitat i d'independencia. La insercio de tants d'elements filologics

justifica el titol de l'obra i acusa 1'originalitat de pensament del Sr. Lazaro

Carreter, que ha escrit un llibre de gran utilitat, realment imprescindible, per

a 1'estudi6s de les disciplines classiques i romaniques.

Les definicions dels termes son, en general, lucides i succintes ; en alguns

casos es ampliada la definicio fins a dissenyar les vicissituds historiques del

terme, assenvalant 1'estat actual de la nocio que desigria o els seus diversos

matisos, la qual cosa es facil de comprovar Ilegint, per exemple, els articles

barbarismo , base, correlaci6n , espanol , estilo, fonologfa , marrismo, rima,

sflaba, sintagrna o yod. El Prof. LAzaro no s'ha deixat endur per la mania,

tan perillosa, de les definicions personals. No rarament acudeix, quan es tracta
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de terntes tradicionals, it la definicio donada per la Granmatica i pel Diccio-
nario do la Real Academia Espanola o pels Travaux du Cercte linguistique
de Prague, que en el tout IV (193.1) publicaren on I'rojet de tenninolo.gpe
phonologique standardises. D'altres vegades, quan una definicio ha estat anun-
ciada correctameut per un linguista d'autoritat, la transcriu literalment o la
reducix als elements essencials, indicant-ne sempre la procedencia ; per aixo
sovintegen tant en aquest diccionari les cites de S. Gili i Gaya, A. Bello,
J. Casares, I). Alonso, R. Menendez Tidal, A. Tovar, T. NavarroTontas, R. Lenz,
J. Humbert, Ch. Bally, M. Grammont, J. Vendryes, K. Vossler, I). Jones,
F. de Saussure, J. Brunel, V. Bertoldi i de tants d'altres. Si no hi ha unanimitat
de criteri en la definicio d'un terme, en son donades les varietats mes interes-
sants, coin s'esdeve, per exemple, en els articles ?netdfora i oraci6n.

Dins ]'ambit de la filologia classica hem notat una marcada preferencia
pels gramatics francesos ; potser hattria estat mps eficaq la consulta del; )in-
giiistes espanyols, coin els professors Bassols o Tovar, a fi de contribuir
a ]a solucio del problema de ]a terminologia lingiiistica castellana, ]a qua],
gracies a l'esforq de tots, sembla que assoleix cada dia un major grail de
precisio. Si algun aspecte peca de vaguetat o d'imperfeccio en aquest diceio-
nari, orientat d'una nlanera especial viers els dorninis de ]a filologia ronnanica,
cs precisament el de ]a IingiIstica classica. ],'habitual consulta de la Syntaxe
latine d'Ernout-Thomas no sempre ha donat acf bons resultats. Aixi, Particle
;rerundio necessita una refosa en quc sigui remarcada ]a distincio, tan neces-
saria, quc ja s'ba imposat en In nostra grantatica, entre gerundi i gerundiu
(anomenat aquest, a la mantra francesa, aadjetivo verbal ell -dus.) ; en tin
altre article, el de I'aspecte verbal, s'hauria aconsegnit una major claredat
i iota mes ampla visi6 de conjunt esgnematitzant senzillament la teoria expo-
sada pel Prof. Bassols ; quant als temps de conatu (pag. S3), sobra la noincn-
clatura Ilatina : ja fa temps que en espanyol es acceptada ]a forma de conato.
Antb tot, cal reconcixer que exemples d'aquesta mesa no els podriem multi-
plicar faciltnent.

Antb estricta honradesa i potser amb modestia exagerada el Sr. l.azaro
Carreter declara per endavant que ]a seva tasca no puede considerarse defi-
nitivan. Creicnn que els pots defectes que ii puguin esser rotrets no afecten
cap punt d'especial interes. En els problemes discutits tnostra una gran cautela :
vegeu, per exemple, Particle vasco. Les omissions denen esser molt escasses.
Se'ns n'acudeixen tines poques : ipotser convindria de registrar el ternie ocro-
fonia, proposat per Persson ; o telestico, al qual s'allucleix s. v. acr6slico ; o anus-
vara, per tal tom son registrats els termer de la grantatica sanscnita sandhi n
samprasarana (mes exacte sa)npras(fraaia). Dc vegades ]a brevetat motiva alguna
confusio o insuficiencia en 1'cxposicio dell conceptes : cridenn 1'atenci6 sohre
cls articles acusatieo (interno), alentan, aninmado (oenero), imagen i genero
d'altres, la denominacio lexica no es consequent : aixi, els grups dialectals del
catala (s. v. cataldn) presenten indistintament la forma original (tarragoni,
tortost) o ]a castellana (andorrano, menorquin). Caldria unificar el criteri en

la denominacio d'aquests conceptes. Notetn, d'altm banda, en el mateix article,

l'erronia grafia eieicenz per eivissenc. En Particle lelnosin, acceptable, es parla

impropiament en dues ocasions d'«idiomas catalan, valenciano y mallorquinn.

Creiem, finalment, preferible I'accentuacio ligur en hoc de ligur.

Aquestes petites tares no basten, es clan, per a entelar I'autentica valua del

diccionari, que prestara sens dubte tin servei excellent a l'cstudios do la filologia.
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Les exentplificacions que acompanycn molter definicions son triades amb exac-
titud dins tut extens repertori d'escriptors.Coin a dada important consignem
que l'autur Bona 1'equivalencia en alemauy, cn angles i en frances de cada
tcrnle clefiuit, seutpre que la forma del ternie en aquestes llengiies difercix
notablement de la castellana . Aquests terules estrangers citats al text van or-
denats alfabeticament al final del llibre. L'obra ha de tenir seguranlent una
grail influencia per a resoldre el dificil problema de la terminologia ] ingiiistica,
plantejat amb tanta urgencia arreu del loon, mentre la Cotnissio de Termino-
logia, crea(a al si del Contite International de I,ingiifstica des del 1931, no es
decideixi a 1'elaboraci6 d'un ]exit oficial que unifiqui els criteris i pernieti la

mutua contprensio.

Mliquel Dols

Orrro JESPERSEN : The Philosophy of Grantnlar . 61h edition . I,ondres, George

:Men I'nwin L td., 1951. 36o pa-s.

Ens plan d'assenyalar 1'aparici6 de la sisena edicio d'aquesta obra fona-

mental de la lin-distica moderna (]a primera es de 1'any 1923). No cal pas

que presentem la personalitat del seu autor, traspassat fa. pocs anys. Les eves
obres han tingut una ressonancia mundial, especialment la que ens proposem

de comentar, citada i elogiad^i en nombroses obres lingiiistiques. Assenyalem,

tantbe, ]a nacionalitat danesa de Jespersen : es ben coneguda ]a importancia

de la petita nacio nordica en la lingiiistica moderna, deguda, sobretot, a l'escola

estructural de Copenhaguen, (le ]a qual es inspirador L. Hjelmslev.

Soria dificil de resumir en una nota breu el contigut dens i original de

I'obra de Jespersen. De primer, cal precisar el seu caracter fonamentalment

lingiiistic. Si he es pren com a base principal la llengua anglesa - de la qual

Jespersen fou on profund coneixedor -, les considerations exposades son apli-

cables a d'altres llengfies. El contingut es el propi de la gramatica general,

sense In fonetica.
Destaca per la seva originalitat la teoria exposada en el capitol vii, titulat

RThe Three Ranks). El gran lingiiista danes fa la distincio entre el mot mes

important en determinats grups de paraules, o primary (generalment el subs-

tantiu) ; un altre que el modifica, o secondary (adjectius i verbs, especialment),

i no tercer que modifica aquest darrer o tertiary (adverbis, sobretot). Amb tot,

no solament tin adjectiu o verb pot esser primary, sino adhuc no adverbi.

Ps fonantental, tambe, la distineio entre junction (.a furiously barking dogs)

i nexus («the dog barks furiously)). El nexus, que correspon, en general, al

concepte corrent d'oracio gramatical, es estudiat en les sexes diverses moda-

litats. .Son extraordinariament suggestius capitols com els que l'autor dedica

a 1'activa i la passiva, el cas, el nombre, la persona, ci sexe i e] genere,

]a comparacio, el temps, ]a interrogacio, els modes, etc.

Josep Rock i PONS
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