
MARTINET: «ELEMENTS DE LINGUISTIQUE GENERAL&

Per informar-nos d 'ambdos mots cal consultar indio-iranio i dieresis , respectivament,
pero sense que el llibre ens hagi guiat en la recerca . Hi ha algunes altres falles en les
referencies : fenicio envia a camitosemftico , pero acf no se'n parla gens; romani

remet a gitano, on aquell brilla per la seva absencia ; a paronomasia s'addueix el

sinonim annominaci6n que, en hoc de figurar at seu ordre alfabetic , apareix sota

la forma Ilatina annominatio ; a (dativo) expletivo hom remet a dativo, on no es

parla d 'aquest concepte ; hom podria posar sufijal (base) com a article , remetent a

tema ; a romanico o romeico caldria addicionar romaico, mot preferible ( gr. rhomai-

, os) que, per altra part , es alludit a Particle dem6tico; falta indirectivo , remes a

acomodativo ; maltes esta mat placat , puix que li correspon anar darrera malayo-

polinesio.
Seria convenient d'adoptar una norma fixa sobre el genere de certs termes.

Zeugma s usa en masculi ( s. v. zeugma i adjunci6n ), mentre 1'Academia el fa femenf.

Wau apareix indistintament sota el masculf ( s. v. wau) i sota el femenf ( s. v. digamma).

Aquestes notes, potser massa llargues i de valor desigual, tenen per mobil cl

desig del Sr. Llzaro Carreter (pag. 14) de veure millorat el seu llibre amb les indi-

cacions critiques dels seus collegues. Totes les nostres observacions no fan minvar la

valua indiscutible del llibre comentat , el qual , en la nova edici6 , sera basic i utilfs-

sim per familiaritzar-se, amb guiatge clar i segur, amb la terminologia filologica i lin-

giifstica.
JOAN VENY

ANDRE MARTINET: dements de linguistique generate. Paris, <Collection Armand

Colin», 1961. 224 pagines. 6.a reimpressio, 1971. - Versio castellana revisada: Madrid,

Gredos, 1972. (BRH, 111/13).

A. Martinet, sens dubte una de les figures Inds importants i alhora mes pon-

derades de la Iingufstica moderna, ens exposa el seu pensament sobre els principals

problemes d'aquesta en una forma breu i clara.
Ens plau, sobretot, el capitol dedicat a la fonologia, molt complet i precis. Els

qui no coneixen encara les idees fonamentals de la moderna fonologia, en el sentit de

1'escola de Praga o de la Phonemics americana , podran facilment iniciar-s'hi amb

aquestes pagines de Martinet.

Com diu el mateix autor en el seu prefaci, les idees que ens exposa en relacio

amb la gramatica - en el sentit de morfologia i sintaxi - son mes noves i menys cone-

gudes. El concepte de monema de que ens parla l'autor respon, en general, at de

morfema d'acord amb l'escola americana, la de Praga i molts altres linguistes euro-

peus. Per aixo, sobretot, no ens sembla encertat d'emprar un mot diferent. La du-

plicitat entre monemes gramaticals o morfemes -en el sentit mes estricte del con-

cepte- i monernes lexics o lexemes respon a una tradicio europea, sobretot fran-

cesa i, amb independencia de la nomenclatura, ens sembla ben vista. La divisi6 que

1'autor fa entre allo que ell anomena morfemes -o monemes gramaticals- no re-

sultara, probablement, tan clara at lector. Segons Martinet, els dits morfemes s'ano-

menen modalitats si tenen caracter determinant, com 1'expressi6 del plural en ca-

tala. Per altra banda, els determinants poden dsser tambd lexemes, corn els mots

que funcionen com a adjectius. L'analisi d'aquestes idees, que lesponen, fona-

mentalment, a tendencies molt acusades en la lingufstica moderna, ens portaria

massa lluny.
Ens cal dir, tambd, que son ben remarcables les pagines dedicades a 1'estudi
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de ]a derivaci6 i de la composicio. Son lexemes o morfemes - segons ]a terminologia
de Martinet - els derivatius o, mes ben dit, els afixos derivatius? L'autor reconeix el
caracter equidistant entre ambd6s extrems dels dits afixos, pero s'inclina a incloure']s
entre els primers. La major frequencia, que pot esser considerada com un indici im-
portant, no pot constituir, ens sembla, un criteri decisiu com el que li d6na Martinet.

Les idees exposades en el capitol v, dedicat a estudiar la varietat dell idiomes i
dels usos linguistics, ban de resultar molt mes Glares i assequibles al lector pot fa-
miliaritzat amb els problemes d'allo que hom anomena linguistica interna.

En el capitol segiient, dedicat a estudiar 1'evoluci6 de les llengues, trobem al-
gunes de les idees fonamentals de Martinet sobre linguistica diacrOnica d'orientaci6
estructural, de la qual ell es un dels maxims exponents, especialment en la fonologia.
El treball del linguista s'ha de limitar en rigor, segons Martinet, a establir els canvis
interns i Ilurs problemes, o sigui els motivats per l'estructura i les situacions a que
ella ha de fer front, en certa manera, en 1'evoluci6 de la llengua. Es suggestiu, per
exemple, el que Martinet ens diu sobre la tendencia a mantenir-se l'oposicio an i on
en frances, perque es recolza en molts casos, en contrast amb la tendencia a desa-
pareixer de l'oposicid in i un pels pocs mots als quals pot aplicar-se, els quals, en-
cara, solen esser sinonims.

Es ben sabut que 1'estructuralisme no ha aconseguit, en 1'aspecte diacronic o
evolutiu, els resultats brillants obtinguts en el pla sincronic o descriptiu, sobretot
on la fonologia. Sigui'm permes de recordar aci, pero, una gran obra de Martinet
en aquell camp: Economie des changements phonetiques: Traite de phonologie
diachronique (Berna 1955).

Josep ROCA i PONS

STEPHEN ULLMANN: Semantics. An Introduction to the Science of Meaning. Oxford,
Blackwell, 1962. 278 pagines. - Versio castellana: Madrid, Gredos, 1972 (2a reim-
pressi6 de la 2.a edici6).

S. Ullmann, que es avui, indubtablement, el mes illustre especialista en semantica
- prenent aquest mot en el sentit mes corrent que inicia Breal, go es, l'estudi de ]a
significaci6 dels mots -, ens ofereix una nova obra que, be que ofereix grans punts
de contacte amb els seus treballs anteriors ben coneguts, especialment The Prin-
ciples of Semantics, examina els problemes sota la influencia de punts de vista mes
moderns. Cal tenir en compte que l'obra anterior que acabem de citar, dins la seva
originalitat, segueix el patr6 classic dels tractats de semantica. L'obra nova to una
orientaci6 mes teOrica i menys sistematica.

Despres d'una breu introducci6, ens trobem amb un primer capitol de caracter
mes aviat general, en el qual Ullmann ens parla novament de la seva posici6 respecte
a la divisi6 de la linguistica, la qual es compon, segons ell, de la fonologia, la lexico-
logia i Ia sintaxi , les quals es basen en les segiients unitats: fonema, mot i frase.
Sorpren, d'antuvi, que el morfema - en el sentit d'unitat minima significativa - no
figuri entre aquestes unitats fonamentals . Segons Ullmann, aixd es degut al caracter
massa heterogeni d'aquest concepte.

El capitol segiient estudia el mot com a unitat , justificada des de diferents punts
de vista. Pero per a Ullmann, sobretot, el mot es una unitat de significaci6. En re-
laci6 amb aquesta, el nostre autor no creu en 1'anomenada significaci6 estructural o
distributional d'alguns lingiiistes , sobretot americans . I, contra la posici6 de molts
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