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FRANCIS P. DINNEEN, S. J.: An Introduction to General Linguistics. New York,
Holf, Rinehart and Winston, Inc., 1967. 452 pags.

Entre les obres d'iniciacio a la linguistica aparegudes a Nord-America durant
els darters anys, aquesta ocupa un lloc destacat gracies a un seguit de qualitats que
la caracteritzen. Primerament, es molt positiu que en un llibre d'aquesta mena pu-
blicat als Estats Units hom dediqui una atencio especial a doctrines europees, poc
conegudes i apreciades a Nord-America. L'obra conte una part sistematica molt breu,
i tot seguit comenca 1'estudi historic fins arribar a les doctrines mes recents. En la
part sistematica alludida trobem a faltar alguna atencio a la lexicologia. Al final, son
comparades algunes de les teories exposades en un epfleg, que, com tota l'estructura
del Ilibre, constitueix una nota original. El fet que la part sistematica no aparegui
barrejada amb la historica es, tambe, un caracter positiu d'aquesta obra d'iniciacio
a la linguistica. En ambdues parts, els temes son presentats amb claredat i d'una
manera ben organitzada, sense oblidar cap aspecte important de les doctrines ex-
posades.

La principal objeccio que hom pot fer a aquest llibre es, potser, una falta de
consegiiencia en el desenvolupament historic, quan, despres de referir-se a la teoria
linguistica medieval i als modistes (la qual cosa hauria pogut fer-se unitariament),
en comptes de seguir amb el Renaixement, ens trobem amb titols com Etimologia,
Gramatica prescriptiva i Gramatica traditional i linguistica moderna. D'aquesta ma-
nera, els segles xvi, xvIi i xviii no son estudiats d'una manera parallela als inte-
riors, a partir de l'antiguitat classica. En la part dedicada a les tendencies modernes,
es digne d'elogi que sigui dedicat a Firth un capitol. Llastima, pero, que una figura
com Guillaume, per exemple, no rebi el mateix tracte.

Assenyalem, encara, els exercicis que segueixen al final de cada capitol, junt a
una seleccio bibliografica. Al final, una bibliografia general sistematica -que no es
gaire comuna en obres d'aquesta mena- i un index molt ben fet augmenten 1'in-
teres i utilitat d'aquesta obra, la qual continuara essent una gran ajuda per als
estudiosos, encara que no hagi pogut incloure, a causa de la data de la seva aparicio,
alguns dels corrents mes recents, especialment els que deriven de la gramatica
generativa.
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P. H. ROBINS: A Short History of Linguistics. London-New York, Longman, 1967.
248 pags. (<<A Longman Paperback») - Versio castellana. Madrid, Paranim-
fo, 1974.

Aquesta breu historia de la linguistica es altament recomanable. L'autor es un
especialista de reconeguda fama en el seu camp i, sobretot, es considerat com un
gran investigador de la teoria gramatical de l'antiguitat grega i romana i de l'Edat
Mitjana.' Talment com aquesta obra d'iniciacio, ha adquirit una gran acceptacio
i justa fama la seva obra sobre linguistica general, tambe de caracter introductori.2
Es digne d'elogi, en totes les obres de Robins, el seu esperit molt ponderat, pero

1. especialment recomanable la seva obra Anciant and Mediaeval Grammatical
Theory (London 1952).

2. General Linguistics. An Introductory Survey (Bloomington, Indiana University Press,
1964). Hi ha una traduccio castellana d'aquesta obra.
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alhora profund, que li permet d'expressar-se d'una manera precisa i sintetica admi-
rable en referir- se als periodes, corrents i autors estudiats. Hom pot esperar sem-
pre -o gairebe sempre- un judici ponderat i assenyat, lluny de tota mena d'apas-
sionaments. Ens permetrem, no obstant, d'assenyalar algunes deficiencies d'aquesta
obra que podrien esser eliminades facilment en edicions successives. La primera
es l'atencio massa limitada que l'autor dedica a la gramatica generativa i a alguns
altres desenvolupaments de la linguistica moderna, relacionats o no amb la doc-
trina assenyalada. Aquesta deficiencia la presentava tambe la seva esmentada obra
d'iniciacio a la linguistica general, be que fou parcialment corregida despres. Dins
el marc generatiu, manca una referencia adequada a la semantica generativa i, fora
del marc alludit, a una doctrina tan original com la de Guillaume, la qual, be que
no hagi tingut un gran ressb universal, ha exercit una profunda influencia a Franca
durant molts anys. Horn pot observar tambe alguns altres omissions. L'atencio
dedicada a la linguistica antiga es, potser, desproporcionada, a vegades, si la com-
parem amb la moderna o, si mes no, amb alguns aspectes d'aquesta. En aquest
sentit, ens sembla que algunes figures, corn Sanctius o Campanella, per exemple,
son poc estudiades. Cal dir que l'obra consta de vuit capitols, que tracten suces-
sivament d'idees generals (Introduccio), de Grecia, de Roma, de 1'Edat Mitjana,
del Renaixement i, despres, de 1'adveniment del temps modern, del comparatisme
i de l'historicisme del segle passat i de la linguistica mes recent. Cada capitol va
seguit d'una acurada orientacio bibliografica i, al final, trobem un index general
molt util.
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NOAM CHOMSKY: Cartesian Linguistics. New York, Harper & Row, 1966. xii +
120 pags. (<<Studies in Language>>). - Versio catalana: Linguistica cartesiana.
Barcelona, Seix Barral, 1970. (<<Biblioteca Victor Seix d'Estudis de Llengua i
Literatura>>).

Cal dir, de primer, que es un plaer de poder comentar una obra tan famosa

de Chomsky, traduida al catala. 1Es una llastima que no siguin mes nombroses les

traduccions catalanes d'obres fonamentals de la linguistica moderna. Altrament,
1'obra que ens proposem de comentar es molt apropiada per al lector que, sense

esser especialitzat, desitja coneixer alguns dels principis essencials de la gramatica
generativa i Bur discutit origen. Tal com hom podia esperar, la traduccio de
Gabriel Ferrater es esplendida i sap reflectir totes les valors del pensament i

de l'estil originals.
Els titols dels capitols de que consta l'obra fan pensar tot seguit en alguns dels

temes centrals del generativisme: L'aspecte creador de lair del llenguatge, L'estruc-
tura profunda i l'estructura de superficie, Descripci6 i explicacid en la linguistica i
L'adquisici6 i l'tis del llenguatge. Tal corn ha estat fet en una excellent recensio,
molt detallada i autoritzada,I hom pot partir de tres punts que Chomsky considera

essencials en la relacio entre Descartes i la tradicio d'una gramatica general que es
desenvolupa a partir de la Grammaire generale et raisonee de Port-Royal. Aquests
punts son: el mateix concepte d'una gramatica universal, el d'una estructura pro-
funda i una altra de superficie en les llengues concretes i, finalment, l'existencia
d'idees innates que fan possible 1'adquisici6 del llenguatge.

1. VIVIAN SALMON, JL, V/1 (abril 1969), 165-187.
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