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Creiem que , qualsevol que sigui la posicio critica que hom adopti davant
l'estructuralisme linguistic, aquesta obra es indispensable per a tots els qui
s'interessen pels problemes i per les directions de la linguistica moderna.

Josep RoCA i PONS

ROBERT LADO : Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language
Teachers . Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1957 . 142 pags.

Entre les nombroses obres publicades als Estats Units dedicades , sobretot,
als mestres de llengues estrangeres , l'obra que comentem ocupa un lloc ben
destacat . El seu autor 6s, actualment, el cap de l'Institute of Linguistics and
Languages de la Universitat de Georgetown a Washington i 6s reconegut com
un dels linguistes mcs notables del pass.

Com en altres obres d'aquest tipus , hom es basa en els resultats de la
linguistica moderna per a l'ensenyament de (llengues estrangeres . L'autor in-
sistelx en un fet obvi, pero que fins ara no ha estat tingut en compte d'una
manera sistematica i consequent : 1'estudiant d'una llengua estrangera t6
problemes i dificultats especifics , derivats dels habits contrets en la llengua
pr6pia. Gaireb6 tota l'obra tracta de la manera com s'han de comparar les
llengues, de cara a la finalitat practica indicada . Les comparacions entre Tangles
i el castella hi son particularment frequents . Hom es refereix a la comparaci6
dels sistemes fonics, les estructures gramaticals , els sistemes ]exits i els sis-
temes d 'escriptura . Finalment l'autor afegeix un capitol sobre la comparaci6
entre cultures distintes en reiaci6 amb el llenguatge.

L'obra del senyor Lado, escrita amb una gran claredat i organitzada d'una
manera coherent , es fa indispensable per a tots aquells qui es dediquen a 1'en-
senyament de llengues estrangeres , pero, ultra aixb, a trav6s de Ic- compara-
cions indicades , hom hi troba, exposades amb precisio , idees generals i fona-

mentals de la linguistica americana moderna.

Josep RocA i PONS

CHARLES F. HoCKETT : A Course in Modern Linguistics . New York, The

MacMillan Co., 1957. 622 pags.

Aquest ilibre i el de Gleason An Introduction to Descriptive Linguistics'

son conegudissims als 1`stats Units i son emprats en molts cursor d'iniciacib
a la linguistica general. L'obra pertany a la direcci6 estructuralista que

s'inicia en el pals esmentat amb Sapir i, sobretot, amb Bloomfield. La primera

part, sota el titol .Phonologyi, 6s dedicada a la fonetica i A la .Phonemics.,

la qual es 1'equivalent parcial de la fonologia en el sentit de 1'escola de Praga.

La morfologia i la sintaxi son estudiades d'acord amb el criteri divisionista

america. Per morfologia hom ent6n l'estudi dels morfemes i la manera com
aquests formen els mots. La sintaxi s'ocupa de les maneres en que els mots

i els morfemes suprasegmentals - 1'entonaci6, sobretot - es combinen en les
frases. No ens sembla encertat ni respon a un criteri general el fet d'incloure

1. Cf. pig. anterior.
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