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Cu. [sic] Vossuntn : Langue et culture de la France. Histoire du franfais littd-
raire des origines a nos jours . Preface et traduction &AI,PHONSE JUILLAND.

Paris, Payot, 1953. 342 pags.

Traducci6 del fam6s llibre de Karl Vossler, que l'acosta nlcs als lectors de
pa]isos romanics, i per aixo creiem que cal destacar-ne la publicaci6.

El prefaci ens ajuda a situar la figura de Vossler entre els linguistes mo-
derns : des de mitjan se-le xIx ]a lingiiistica es cstructurada sota el signe dels
metodes histories, que desemboquen en el concepte rigid de la llci fonetica.
Contra la Ilei fonetica es produeixen tres tipus de repliques : la geografia ]in-
giiistica, capitanejada per Gillieron, l'escola idealista de Vossler i les doctrines
funcionals i estructurals de Trubetzkoy, Hjelmslev i els americans . El valor
de Vossler ha estat de considerar la llengua, no ja corn un simple instrument de
comunicacio entre els homes, sing tambe, i sobretot, coil quelcom que to entitat
per si mateix, i que resulta d'una veritable ereaci6, una obra d'art corn qual-
sevol altra.

El llibre consta d'una introducci6 i cinc parts. A la primera (el frances
antic ), hi trobeiu capitols dedicats als dialectes, a la unitat do la llcngua
literaria i a les formes del frances antic. La segona (caractcr i transformacions
del frances medieval) consta tambe de tres capitols, dos dells d'intcrpretacio
historica (trets generals negatius i la vida de relaci6 politica i social), i el
darrer d'analisi lingiiistica sobre ]a llengua medieval. La tercera part - la
m6s extensa -es sobre el frances modern (segles xVT i xVII), amb onze
capitols, consagrats, respectivament, als seguents ternes : del renaixement al
classicisme (ullada general), el renaixement , la reforma, el frances al servei
de les ciencies, humanisme i nacionalisme , La Pleiade, el desenrotllament de
]'estil nacional, la sintaxi, imatge grafica i imatge fonica, el canvi fonetic i la
frase, i el bon gust. La quarta part se'ns presenta referida a l'epoca •des lu-
mieresr , i la cinquena conte unes cons ideracions finals del ronlanticisme als
nostres dies.
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Le patois de Saugues (Haute-Loire ). Apersu linguistique , terminologie rurale,
litterature orale, par PIFRRF NAUTON . Clermont -Ferrand, Faculte des Lettres,
1948. 180 pags. + 2 mapes+ 16 lams . + (S) pags. (. Publications de la Faculte
des I,ettres de I'Universite de Clermonta, III.)

Amb la seguretat, compartida per tots els dialectolegs, que els atlas lin-
guistics no treuen cap valor a la monografia dialectal, el Sr. Pierre Nauton ha
escrit aquest volum sobre el parlar de Saugues, que li es familiar. Per tal corn
l'activitat humana volta, a Saugues, a 1'entorn del cultiu i el bestiar, I'autor
s'ha decidit per centrar la seva aportaci6 dins l'aspecte del lcxic rural, objecte
de la segona part, ]a mes extensa del llibre (pags. 41-113).

El llibre comenca, pero, amb un estudi (cSaugues et son patois,, pags. 7-40)
destinat a fixar ]a situacio geografica de la comarca i les seves condicions histo-
riques ; en realitat, aquesta primera part d6na mes que no anuncia, i, sobretot,
horn hi troba moltes consideracions importantsi des d'un punt de vista metodo-
logic ; aixi, ]a situaci6 lingiiistica del dialecte i ]a seva decadcncia, els limits
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