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El Ilibre que presentem aci consta de quatre capitols : 1) polifacetfsme de

la investigacio onomasiologica (pigs. 6-37) ; 2) evoluciu histurica de les recer-

ques onomasiologiques (pigs. 98-1513) ; 33) 1'onomasiologia en el quadre de la

lin(riifstica (paps. 157-179) 4) centres de recerqucs onomasiologiques (gags.

1HO-249).

E1 primer, de caracter intro^dvctori, arriba a semblar superflu. )~,n efecte,

en molts cases parallels, les lades contingttdes en aquest capitol, importants,

sens dubte, per a I'autor, i utilitzades per ell, no son, pero, publicades : fonts

per al coneixerncnt dels limits do l'onomasiologia (enciclopedies, atlas ling> -s-

tics, vocabularis dialectals), diccionaris (etimologics, especialitzats, ideologies),

onomasiologia sincrOnica (geografia lexical, c ultura material), estudis d'aporta-

cm secundaria a l'onomasiologia.
Ell dos capitols segiients sun els veritablement determinants del valor del

Ilibre. Son, tambe, stns dubte, els mes reeixits. I es curios corn aqucixa evo-

luciu histurica de les recerques onomasiologiques s'identifica amb la de la

mateixa lingiifstica ; aixi, si repassem un per un els epigrafs en que el segon

capitol es dividit, reconeixerem, en cadascun Wells, Ics deferents generations

de la lingiifstica romanica del segle xx : comensant pels precedents fins al

19(X) (estudis lexicologics de Jacob Grimm, i treballs sobre indogermanie i

Germanic), l'autor considera la Romanische II'ortschi>pfumg de Friedrich l)iez

coin a punt de partenca dels treballs d'onomasiologia romanica ; s'entrete a

analitzar els farnosos estudis de Tappolet sobre els nonrs de parentiu (1895), de

'Lauver sobre els norns de les parts del cos (194)2) i de Merlo sobre els de Its

estacions i dels meson (1904), i cl'altres a partir del 1904). Fa veure corn en els

primers ant's d'aquest segle, aeon segnides novel orientations en la lingufstica,

aquestes feren sentir tot se-nit Ilur influencia damunt la metodologia de l'ono-

masiologia (i destaca, aci, la seva valoracio de Aferinger i Schuchardt, i la

geografia lingufstica de Gilli(ron). Entre 1905 i 1912, a mesura que la geografia

lingiifstica aferma la seva importancia, es producixen interfcrcncies entre

aquesta discipliua i la investigaciu lexicologica i etnologica de base histurica

els atlas linguistics provoquen estudis sobre cosec, Jakob Jud fa veure la trans-

cendencia que la historia lingiifstica to per a la historia cultural, i W. Aleyer-

l,iibke i L. Spitzer acosten les dues perspectives. L'autor no oblida la irrupciu

de la consideracio psicologica entorn el fet linguistic (fins al 1917), i aixi ens

recorda els recursos interns de la llengua segons Sainean, i segons d'altres, fins

que, el 1917, Karl Jaberg publica el seu memorable article SJ>rache als .1us-

serung and Sprache als .llitteilung (Grandfragen der Omoinasiologie), que

Bruno Quadri considera fonarnental, i que analitza detingudament (pigs. 97-

109). I,'evoluciu histurica de l'onomasiologia acaba amb ]a mencio dels aspectes

mes recents (des del 1917) de la metodologia lingufstica, coin I'aprofundiment

de les recerques diacroniques, l'atencio al substrat pre-roma, i d'altres. En

arribar a la fi del capitol, horn cs referma en I'afirmacio suara formulada : la

historia de les recerques onomasiologiques es troba intimament relacionada amb

la de Iota la lingiifstica inoderna, es mes, es una part, i ben important, de la

lingiifstica moderna.
El terser capitol -Die Ononiasiologie im Rahrnen der Sprachwissenschaft-

ve a esser l'establiment de principis, mes o menys (con es, sobre la materia,

una vegada ha estat exposit el proces historic de les recerques en aquest camp.

El capitol es converteix en un veritable tractadet de lexieologia i de semantica.

Wartburg, Nicoli, A'olpati, i, sobretot, Leo Weisgerber son adduits per a la

fixaciu dels conceptes de mot, forma i significacid. Pero la teoria de la relacio

entre aquests conceptes fonainentals ha estat establerta d'una manera especial
pel romanista Karl Jaberg i pe] germanista Franz Dornseiff, en sengles treballs

252



O('A7)R1: aO011ASIOLO(;ISCIfE FORScIf( \'(

que, partilit de la denominaCi( ell les llengues de Ilurs especialitats contencn

principis d'abast general. La conclusio d'aquest capitol fa veure la importancia

creixent de I'onomasiologia en ]a lingiiistica actual, coin ho prova 1'interes

(le molts lexicolegs a establir giiestionaris, it classificar els mots en els anome-

nats grups logics del llenguatge (base dels diccionaris ideologies), etc.

El quart i darrer capitol del Ilibre -Breanpunkte ononrasiologisiher For-

si hun,;- ocupa gairebe on terc de la seva extensio total. 1"cr6, aixi coin hem

(lit, els dos capitols centrals son els determinants del valor de l'obra de Bruno

Quadri. No es que, en principi, no hagi de tenir valor un recoutpte dels centres

de recerques onomasiologiques en el mon, gairebe exclusivantent curopeu, de

la lingnistica moderna. Nogensmenys, aqueix recompte ofercix, al nostre en-

tendre, alguns defectes que li fan perdre molt de valor. Vegent-ne dos. El primer

es el peu forsat del criteri gcografic : supeditant una oricntacio o una cscol:t

metodologica a una ciutat o a una universitat determinades, aixi que el cap

de I'escola canvia d'universitat, es fa diffcil de seguir I'obra (la qual ccnserva

la seva primitiva unitat de metodologia). pPs cert que hi ha denotninacions gco-

grafiques ja consagrades per tradicio, cons es ara l'escoia d'ilanrburg (de Fritz

Kruger), be que ara les recerques d'aquesta orientacio son realitzades a l'Ar-

gentina. Pero elevar aquest criteri a una Ilei general, dun l'autor a inconse-

quencies, i, si no, Brea dificultats al lector. Aixi, per exemple, el diccionari

etimologic frances, de Walther von Wartburg, establert awi a Basilca, havia

estat abans a Leipzig, i, en general, per a remetre a l'obra del gran romanista

suss, l'autor es veu obligat a fer referencies als epfgrafs de Leipzig i de Zuric.

Segon defecte : la informacio de l'autor es sovint deficient, i aixo el dun a

ometre treballs valuosos, a suggerir que cls pots que de vegades esmenta son

els millors que Fan sorgit en tin pals o en una ciutat, i a preselitar erroniatncnt

les relacions hurnanes de lexicografs i dialectolegs (fa, alguns, deixebles de qui

no ho ban estat, d'altres apareixen com a collaboradors quan no Fan treballat

mai junts, etc.). Sabem prou be com es de dificil de coneixer a foes aquests

aspectes cientifico-personals, sobretot quail no pertanyen al nostre pals. Pero

per aixb mateix horn ha d'extrentar les precautions, i documentar-se it funs per

tots els mitjans. En aquest aspecte, les dues planes escasses que l'autor dedica

a l'Estat espanyol (Barcelona i Madrid) (pags. 2O1-211) son molt pot afortuna-

des, i si haguessim hagut de jutjar el Ilibre per aquest fragment, ho lsaurietn

fet d'una manera molt diferent de com ho hem fet.
I)iguem finalntent que, be que publicat en una biblioteca de romanistica,

el llibre tracta tambe de les recerques onomasiologiques germaniques, i el quart

capitol es dividit en dues meitats gairebe iguals, en les quills son inventariats

els centres d'arnbdues parts de la lingi]istica. Els treballs importants, ties del

punt de vista nsetodologic, adduits en els capitols segon i tercer, ho ban estat

sense fer distincio del camp -romanic o germanic- al qual pertanyien les

dades aprofitades.
Feta la reserva sobre el capitol quart (capitol que hors pot millorar, en

aportacions posteriors), no vacillem a recontanar el Ilibre de Bruno Quadri a

qui voldra documentar-se sobre lexicologia, paraules i coses, significacio dels

mots i, d'una inanera especial, com Fan estat elaborades, en in primera meitat
d'aquest segle, les directs ius que Fan assenyalat metodes eficasos en aquests
terrenys de la linguistica.

A. M. BAnra i MARGARr'r
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