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d'altres Ilengiics o de creaci6 personal. Aquesta interpretacio s'aparta, dones,parcialment, do les de Murlett i A. Alonso.
I,'obra del Sr. ],5.zaro es de ]a maxima ntilitat per al coneixernent delsegle xviu a Espanva, no solament des tPun punt de vista linguistic, singdes (Puna pcrspectiva nres general. Horn treu ]a inrpressio que aquest se-lesoviet tan bescantat mereix I'atencio sollicita que Ii ha dedicat l'autor, delqua] remarquenr, per altra Banda, el bell estil i ]a claredat expusitivva, quecontribucixen a I'interes amb quc hom liegeix I'obra.
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EM11.lo A1,AnCOS L1.oRACrr : Granzatica estructural (segzin la Escuela de Co-
penhague V con especial atenci(sn a la lengua espaizola). Madrid, Editorial
Grcdos, 1951, 12oi pags. (13RH, III/i.)

El Sr. Emilio Alarcos, bon coneixedor de les teories de la moderna linguis-tica i a la vegada actor d'importants treballs filologics castellans, ha fet enaquest Ilibre una exposicio clara i completa de les idees fonanrentals de 1'es-tructuralisine linguistic de Copenhaguen i, encara mes, ha assajat una interes-sant adaptacio a la llengua castellana d'aquesta teoria, especialment en elque afecta el verb.
L'autor to en compte, sobretot, les obres i els treballs del gran lingiiistalanes L. Hjelmslev, figura principal de I'escola de Copenhaguen, i, quart al verb,1'obra de Jens Holt Etudes d'aspect (« Acta Jutlandica>,, XV/2, 194J).
Les idees essencials de Hjelrslev son exposades en una obra fonanrental,

escrita en danes per ]'illustre linguista, de la qual ha parlat A. Martinet
(Au sujet des Fondements de la th(torie linguistique de Louis Iljelmslev,
BSLP, XLII (1942-45), 19-42). Anteriorment a I'aparicio d'aquesta obra, el
mateix autor havia ja publicat nombrosos treballs i estudis parcials, dels quals
el treball que comentem ens ofereix un index. En el primer capitol, aDe la
graratica nornnativa a la gramatica estructuraln, el Sr. Alarcos recorda que
gran horn cerca un fonament teoric al llenguatge, resulta una gramatica lugica,
posicio erronia que contenia, pero, una part do rao, puix qua pressuposava una
consideracio sineronica o estatica dols fenomens idiomatics i una afirmacio
d'una constant a travcs de les multiples variacions linguistiques. VinguC, dcs-
pres, I'anomenada gramatica historica, la qua], corn I'anterior, representa una
lingiiistica transcendent. Alancava la lingiiistica immanent, que Cs el que
aconsegui Saussurre, segons el qua] la veritable gramatica Cs sineronica.
I'osteriormcnt hom ha profunditzat en les idees de Saussurre i ha assajat
d'explicar l'estructura i el funcionament del- sistemes que constitueixen 1(5
llcngucs, ]a qua] cosa ha portat a la fundacio ('una pancronia co metacrooria
en qu(- s'exposen les ]leis generals de les Bites estructures i funcionanrents.
El contingut (IQ] se-on capitol es pot deduir pel sec titol, «La lengua, sistema
de signos),. El sistema esta constituit per una serie d'unitats organitzades,
entre les quals es duua una clara interdependencia. Cal partir de la distincio
de Saussurre entre significant i significat, l'associacio dels quals dona per
resultat el signe. Tambc hom pot dir que aquest es I'associacio d'una forma
d'expressio i una farina de contingut. La deseripcio i analisi de ]a ]lengua
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ha de reunir les condicions de lei de qualsevol objecte cientffic i s'ha de
seguir un metode deductiu a partir del text. Aquesta teoria es basa en premisses
de valor general i aprediu possibilitatsn, pero no diu res sobre llur realitzacio.
Per altra banda, al costat del text o decurs cal tenir en compte el sistema
.o llengua. Horn parteix d'un sistema de definicions. 1s ben pales, doves, el
caracter formal. La llengua es presenta en series de connexions (Saussurre
ja (Ieia que la llengua es un sistema de rapports).

I,'analisi consisteix a registrar certes dependencies o linies de connexio
entre determinats termes, els quals existeixen, precisament, a causa d'aquestes
dependencies.

Soria impropi d'aquest comentari d'intentar un resunr del contingut del
Ilibre a partir d'aci, puix que aquest es extraordinariament dens i amb una
nomenclatura nova.

Precisainent, i malgrat la claredat i precisio arub quC el Sr. Alarcos exposa
els fonaments de la gtossemirtica, coin l'anoinena Hjelmslev, 1'exposici6 es
resent de la densitat alludida i la lectura ha de fer-se inevitablement diffcil
per al lector no familiaritzat amb la nova teoria. Potser hauria estat preferible
una exposicio menys completa i rues insistent en les idees mes importants,

o be, si horn no volia fer aquesta supressio, allargar el text, especialment en
el tercer capitol. Altrament, els quadres sinoptics que trobem al final d'alguns
capitols compensen, en part, les dificultats indicades.

Ainb tot, es forsos de referir-nos a alguns conceptes fonanrentals. Aixi, per

exemple, In distincio entre el pla plerencatic, o pla del contingut, i el pla cene-
matic, o pla de 1'expressi6. Cada pla es una categoria de dos membres, anome-

nats cspccies : constituents i exponents. En el primer pla son exponents els

morfemes (apersonan, easpecten, atenrps., etc.), i en el segon, els prosodemes

(aaccenb, aentonacios, etc.). Ell el pla plerematic Son constituents els pleremes

(aarrelsn, aderivatiusn), i err el cenenratic, els cenemes (avocalsn, econsonantsn).

La unitat que ccmrpren, en la cadena, constituents i exponents, s'anonicna

sintagnra, en el qual distinginr la base i la caracteristica.
I,'estudi de totes les funcions i magnituds de la llengua es la glossematica

(Iingiiistica), que consta d'una part que es refereix al contingut, o plerematica,

i d'una altra que tracta de 1'expressi6 o cenematica. La primera se subdivideix

en morfc.mica i plen'mica, i la segona, en cenc`nrica i prosodPmica, d'acord

amb les idees exposades abans.

Un estudi detallat de la pleremiltica, dels morfemes i dels pleremes, es

objecte dcls capitols IV, v i vi, respectivament.

El capitol filial es un estudi especial dedicat al verb espanyol. Cal tenir

con compte que els morfemes poden esser extensos i intensos. Els primers

caracteritzeu frases senceres (persona, aspecte, temps) ; els altres, categories,

coin el cas, la comparacio, el nonrbre. Els morfemes extensos son, doves, propis

del verb. A partir d'acf el Sr. Alarcos examina els aromenats accidents del

verb espanvol. I'arla prinreraurent de la veu o diatesi i arriba a la conclusio

que, a causa de no haver-hi una diferencia formal entre les frases passives i

les copulatives, Cs dubtosa 1'existencia d'una veu passiva en castella -la qual

cosa s'esdeve, taurbe, es clar, en les altres llengiies romaniques -. Be que no

es oportu d'assajar aci una critica de 1'estructuralisme danes, ern sembla que

la interpretacio purament formalista de la llengua no es suficient. Diu W. Haas,

en referir-se a la critica de in doctrina de Hjelmslev feta per Martinet - que

hear citat ell conrensar aquest comentari - : he doubts the possibility of
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defining the units occurring in those relationships, merely by their mutual
re]ationsD. I a continuacio afegeix : •... extralingual presuppositions are
requiredD (cActes du Sixieme Congres International des Linguistes)), Paris
1949, PA9. r55). Per a nosaltres, no solament sembla evident l'existencia d'una
veil passiva, sing que, des d'un punt de vista no formal, naturalment, creiem
que pot parlar-se, amb relacio a les llengiies romaniques, d'un valor mitja,
d'acord amb la definicid de Gamillscheg, seguit, entre altres, per Reichenkrorn, i
adhuc d'un estatiu, a que es refereix tambe 1'investigador citat darreraunent.

L'infinitiu, el gerundi i el partieipi es distingeixen de les altres ((formes
simplesD perqu& poden portar morfemes intensos i manquen, en canvi, en
I'expressio, de la possibilitat d'unir-se amb morfemes extensos, si mes no amb
els de persona, temps i mode.

El mode es un morfema extens el contingut del qual es basa en ell
contrasts no realitzacio / realitzaci6 i realitzaci6 desitjada / negacio de realitza-
cio desitjada.

El temps o ]a perspectiva es basa en els contrast,, reinot / irremot i pros-
pectiu / improspectiu.

L'aspecte es basa en el contrast entre ]a iudicacio de ]a fi del proees i la
manta d'aquesta indicacio. La diferencia entre imperfet i perfet simple es
aspectual, per exemple.

La questio de la relacio aspectual entre les formes simples i compos-
tes, basada en l'aspecte terminatiu de les darreres, no queda gaire clara.
El Sr. Alarcos din en el § 116, pag. 122 : Pero si dijimos que ciertas formal
simples, el Ilamado perfecto simple (cante), indicaban ya el aspecto termina-
tive, ^como tienen tambien una forma compuesta correspondiente?D L'autor
recorda, Ilavors, la distincio que fa Holt entre aspecte flexional (que es refereix
a] terme real del proees) i aspecte sintagmatic (que ho fa al terme virtual del
proees), que afectaria les formes compostes, i afegeix : aPuede aceptarse sit
opinionu. Per altra banda, hi ha, encara, les formes perifrastiques alienes a
]a conjugacio normal - amb estar, terser, etc. -, en les quals (s fonamental
]a nocic d'aspecte.

Malgrat les observations que ens hem atrevit a expressar, cal reconcixer
la intelligent adaptacio, plena d'encerts en multitud d'aspectes a que no hem
pogut referir-nos, que ha sabut fer el Sr. Alarcos de les idees estructuralistes
a la llengua castellana. Tambe cal posar en relleu ]a innegable transcenclcncia
d'aquestes idees, que constitueixen un perfeccionament de la posici6 de Saus-
surre. Cal relacionar el formalisme de Hjelmslev i els del seu grup amb altres
torrents ideologies moderns, pero tot aixo, naturalment, ens portaria massa
lluny. Aci no ens resta mes que felicitar el Sr. Alarcos per la seva valuosissima
aportacio dins aquest sector tan important de ]a lingiiistica moderna.
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