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l'estudi de la interrogacio, de la negacio, etc., i, tambe, de la necessitat i de la
possibilitat, del temps corn a modalitat, de la modalitat deontica (la logica de l'obli-
gacio i de la permissio), etc., dins dels dos ultims capitols, dedicats, respectivament,
al mode i la forca ilocutiva i a la modalitat.

Cal posar en relleu 1'extensa bibliografia -enriquida per 1'addici6, sobretot,
d'obres escrites en castella o traduldes a aquesta llengua en l'edicio espanyola-
i dos indexs molt complets (un de temes i un altre de noms propis). Insistim en el
gran valor d'aquesta obra, que recomanem a tots els qui s'interessen per la lin-
g6istica, en qualsevol dels seus camps. A traves de la lleugera idea que hem pogut
donar del seu contingut, horn s'haura adonat que en formen part temes que, ge-
neralment, no es troben en obres d'aquesta mena. Volem remarcar els profunds
coneixements i el criteri assenyat que mostra 1'autor en tota la seva extensa obra.
Mereix tambe una mencio especial la tasca extraordinaria duta a terme pel tra-
ductor, Ramon Cerda, que ha afegit unes notes molt encertades i oportunes al text.

Josep ROCA i PONS

Euskal Herriko udalen izendegia. Bilbao, Euskaltzaindia, 1979. 156 pags.

El present Ilibret es un nomenclator dels municipis del Pais Basc, publicat per
1'Euskaltzaindia (Academia de ]a llengua basca), que ha estat redactat per una co-
missio nomenada per aquesta Academia, presidida pel prestigios lingiiista Koldo
Mitxelena.

Aquest nomenclator compren tots els noms de municipi del Pais Basc d'ambdos
cantons de la frontera estatal; es constitult per unes llistes compostes a tres colum-
nes. La primera columna inclou la denominacio oficial actual, la segona el nom bast
correcte i la tercera el gentilici corresponent. Al comencament hi ha una llista gene-
ral per ordre alfabetic en la qual apareix al costat del nom oficial una indicacio de
la regio a que correspon cada nom. A continuacio de la llista general hi ha la de
cada regio incloent-hi els enclavaments de dins el Pais Basc que depenen politica-
ment d'altres provincies, corn es cas del comtat de Trevino a Alaba.

Els titols son tots en basc, traduits en forma de subtitols en castella i en fran-
ces. Al final del llibret hi ha unes explicacions tambe trilingiies en les quals son
descrites les circumstancies que induiren a la confeccio del nomenclator, una his-
toria de la comissio, la metodologia que s'hi ha seguit i uns exemples practics d'us.

Segons aquestes notes, hi havia una necessitat d'ordenacio toponimica deguda
a la confusio de formes en toponims (Oizate/Oizati) i gentilicis (abadinarra/abadio-
tarra). Per tal de normalitzar aquesta situacio, 1'Academia nomena una comissio que
efectues els treballs d'ordenacio toponimica, la qual comissio, en principi, inicia la
seva tasca en el camp de la toponimia major «concretament dels pobles, nuclis de
poblacio i barris de certa importancia, els que oficialment possefen categoria d'enti-
tat de poblacio»; despres d'haver publicat alguns treballs, la lentitud d'una obra
d'aquest tipus va portar la comissio a redactar prioritariament el present nomen-
clator que recull nomes les denominations de municipis.

En la normalitzacio dels toponims, la comissio ha tingut en compte, natural-
ment, Bur pronunciacio genuina actual, pero prenent una posicio d'equilibri que
no obligui a l'adopcio de contraccions d'us estrictament local (Idiazal i Zeani per
Idiazabal i Zeanuri). S'hi respecten els noms actuals al costat, pero, d'altres formes
historiques, legendaries o neologismes que el Renaixement basc ha recuperat (Mon-
dragoe al costat d'Arrasate, Peralta/Azcoien, Pedernales/Sukarrieta).

En la fixacio dels gentilicis hom ha tingut en compte l'us i la tradicio locals,
i per a les poblacions on no es parla base actualment ha estat seguit un criteri
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d'analogia amb el territori bascofon. L'ortografia adoptada ha estat en tot moment
la de l'academia basca, adhuc en els noms que no son etimologicament d'origen base;
aixf, apareixen formes com Biana (Viana), Agilar (Aguilar), Korella (Corella), etc.,
que, naturalment, no afecten la nostra tradicio grafica romanica.

Aquest treball, realitzat amb tot rigor cientific d'acord amb la metodologia
assenyalada, com diu l'informe de la comissio, <<ha procurat d'obrir un cami, mostrar
una guia en aquest problematic proces d'afirmacio nacionalo, i es dirigit a tot el
Pais Basc, particularment als ajuntaments (als quals es recomana la regularitzacio
del topbnim sempre que calgui), als organismes oficials, als mitjans de connrnicacio,
a les escoles i a les empreses comercials, a fi que adoptin i difonguin la forma
correcta dels noms que s'hi ha establert.

,JOSep MORAN I OCERINJAUREGUI

G. A. PADLEY: Grammatical Theory in Western Europe, 1500-1700. The Latin
Traditions. Cambridge, Cambridge University Press, 1976. 29 pigs.

A causa de la intensitat del desenvolupament teoric de ]a lingiistica durant
aquests darters anys, ens hem acostumat a no valorar adequadament la importan-
cia del pensament linguistic del passat. Una excepcio important es, certament, ]a
revaloracio de que ha estat objecte la doctrina gramatica) de Port-Royal per part
dels generativistes. El llibre que ens proposem de comentar, que estudia el periode
compres entre els inicis de l'humanisme i la publicacio de la famosa gramatica de
Port-Royal, es una mostra ben remarcable d'interes per dos segles molt estimables
de la histbria de la linguistica i d'cstudi aprofundit del dit periode.

En el primer capitol, 1'autor, sota el titol The Humanist tradition, posa en relleu
com el segle xvi representa una continuacio de 1'herencia grega i romana. Amb tot,
1'humanisme coexisteix, durant algun temps, amb 1'escolasticisme. La relacio entre
ambdos moviments pot esser mes estreta en alguns paisos, com Anglaterra, que en
altres, corn Italia. ]Es interessant d'observar que, be que la logica aristotelica sigui
sovint abandonada, no ho son diversos punts de la seva teoria linguistica. Cal re-
marcar la importancia que tenon per als humanistes els conceptes de correccio
i elegancia, relacionats amb els admirats models classics. D'altra banda, en la reac-
cio contra l'escolastica que es produeix, hom arriba a minimitzar la importancia de
la gramatica. L'autor assenyala com alguns conceptes, considerats a vegades corn
una innovacio posterior, es poden trobar en les obres d'alguns humanistes (per
exemple, la dualitat estructural chomskiana es implicita en algunes de les idees de
Linacre, etc.). Una circumstancia important que potser no es prou posada en relleu
per l'autor es el notable augment de llengues estudiades amb relacio al periode an-
terior. A mitjan segle xvi, ens diu Padley, 1'humanisme ana perdent forca i, mal-
grat els seus esforcos, no pogue resoldre el problema metodologic que es prescntava.
Els estudis mes propiament linguistics anaren cedint Iloc a preocupacions mes aviat
filosofiques o teologiques. S'imposa un criteri normatiu, d'una banda i, de l'altra,
un punt de vista semantic. Melanchton es un representant d'aquest darter. Hi ha,
de fet, una evident confusio de criteris i la sintaxi, sobretot, rep una atencio mi-
nima. En aquest mateix capitol son estudiats, tambe, Nebrija, Despauterius i, es-
pecialment, Linacre.

El segon capitol, sota el titol The break with tradition: Scaliger, Ramus, Sanc-
tius, es dedicat, de fet, a 1'estudi d'aquestes tres figures excepcionals, fortarnent in-
novadores. El primer dugue a terme una restauracio aristotelica i ]a seva definicio
del mot corn a signe d'un concepte mental tingue una gran transcendencia durant els
dos segles segfients. La segona figura esmentada, Ramus o Pierre de la Ramee, a
diferencia de )'anterior, es destaca pel seu antiaristote] isme. Altrament, crida I'a-
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