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alhora profund, que li permet d'expressar-se d'una manera precisa i sintetica admi-

rable en referir-se als periodes, corrents i autors estudiats. Hom pot esperar sem-

pre -o gairebe sempre- un judici ponderat i assenyat, lluny de tota mena d'apas-

sionaments. Ens permetrem, no obstant, d'assenyalar algunes deficiencies d'aquesta

obra que podrien esser eliminades facilment en editions successives. La primera

es l'atencio massa limitada que l'autor dedica a la gramatica generativa i a alguns

altres desenvolupaments de la linguistica moderna, relacionats o no amb la doc-

trina assenyalada. Aquesta deficiencia la presentava tambe la seva esmentada obra

d'iniciacio a la linguistica general, be que fou parcialment corregida despres. Dins

el marc generatiu, manca una referencia adequada a la semantica generativa i, fora

del marc alludit, a una doctrina tan original com la de Guillaume, la qual, be que

no hagi tingut un gran resso universal, ha exercit una profunda influencia a Franca

durant molts anys. Hom pot observar tambe algunes altres omissions. L'atencio

dedicada a la linguistica antiga es, potser, desproporcionada, a vegades, si la com-

parem amb la moderna o, si mes no, amb alguns aspectes d'aquesta. En aquest
sentit, ens sembla que algunes figures, com Sanctius o Campanella, per exemple,

son poc estudiades. Cal dir que l'obra consta de vuit capitols, que tracten suces-

sivament d'idees generals (Introduccio), de Grecia, de Roma, de l'Edat Mitjana,

del Renaixement i, despres, de 1'adveniment del temps modern, del comparatisme

i de l'historicisme del segle passat i de la linguistica mes recent. Cada capitol va

seguit d'una acurada orientacio bibliografica i, al final, trobem un index general

molt util.
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Cal dir, de primer, que es un plaer de poder comentar una obra tan famosa
de Chomsky, tradulda al catala. is una llastima que no siguin mes nombroses les
traduccions catalanes d'obres fonamentals de la linguistica moderna. Altrament,
l'obra que ens proposem de comentar es molt apropiada per al lector que, sense
esser especialitzat, desitja coneixer alguns dels principis essentials de la gramatica
generativa i llur discutit origen. Tal com hom podia esperar, la traduccio de
Gabriel Ferrater es esplendida i sap reflectir totes les valors del pensament i
de l'estil originals.

Els titols dels capitols de que consta l'obra fan pensar tot seguit en alguns dels

temes centrals del generativisme: L'aspecte creador de l'tis del llenguatge, L'estruc-

tura profunda i l'estructura de superficie, Descripci6 i explicacio en la linguistica i
L'adquisicio i l'tis del llenguatge. Tal com ha estat fet en una excellent recensio,

molt detallada i autoritzada,I hom pot partir de tres punts que Chomsky considera

essencials en la relacio entre Descartes i la tradicio d'una gramatica general que es

desenvolupa a partir de la Grammaire generale et raisonee de Port-Royal. Aquests

punts son: el mateix concepte d'una gramatica universal, el d'una estructura pro-

funda i una altra de superficie en les llengues concretes i, finalment, l'existencia
d'idees innates que fan possible l'adquisicio del llenguatge.

1. VIVIAN SALMON, JL, V/1 ( abril 1969 ), 165-187.
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D'acord amb la recensio esmentada i d'altres treballs,2 hom pot dir que Chomsky
sobrevalora el paper de Port-Royal en considerar els precedents dels tres punts in-
dicats darrerament i, per tant, no to en compte d'una manera adequada altres prece-
dents, anteriors a Port-Royal. Pel que fa a la tradicio d'una gramatica universal, es
molt important, certament, la grammatica speculativa medieval, que havia d'esser
coneguda al segle xvii, be directament, be a traves d'Escaliger. Ultra aixo, hom pot
afegir un precedent tan proxim i alhora tan important com el de Campanella. Res-
pecte a la famosa dualitat estructural que Chomsky proposa, cal recordar l'activa
controversia que hi hague, abans de Port-Royal, entre diferents representants del
saber sobre a116 que, d'alguna manera, es propi de la ment d'una manera universal
i la seva correspondencia en 1'expressi6 linguistica particular: la ratio enfront de
1'oratio per als logics, entre els quals horn ja havia cercat una correspondencia entre
les categories logiques -naturalment, universals- i les gramaticals que es relacio-
nen amb elles. Horn pot trobar precedents importants, tambe, durant el periode
renaixentista, en figures tan conegudes com Escalfger o Ramus; per exemple, es
ben segur que la doctrina de la distincio entre el discurs intern (verbum mentis)
i 1'extern (verbum oris) influi, en aquest aspecte, en la doctrina de Port-Royal.
Tambe sobre el problema de 1'innatisme poden trobar-se precedents, per exemple,
en discussions relacionades amb aquest terra poc abans d'esser publicades les pri-
meres obres de Descartes.

Malgrat algunes de les afirmacions que hem fet sobre les relacions entre la tra-
dicio medieval i Port-Royal, aquesta no pot esser considerada com una continuaci6
de la primera. Hi ha moltes diferencies, estudiades en 1'esmentada obra de Padley,
en el capitol final; entre elles, per exemple, les relacions que els modistes feien del
modus essendi del mon extern i el modus intelligendi o manera com el dit mon
es percebut i interpretat per la ment, no es troben en la doctrina de Port Royal.

D'acord amb 1'extensa i documentada recensio de Salmon, a la qual ja ens hem
referit, cal dir que, amb les anteriors considerations, no pretenem de negar la im-
portancia de Descartes amb relaci6 a les idees indicades de Chomsky i tampoc no
seria just de negar la gran aportaci6 de Port-Royal en aplicar, dins un esperit i un
estil netament cartesians, moltes velles idees a la llengua francesa.

Josep ROCA i PONS

BERNARD COMRIE: Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Re-
lated Problems. Cambridge, Cambridge University Press, 1976. (<<Cambridge Text-
books in Linguistics>>). 142 pags.

Aquesta obra, segona de la collecci6 assenyalada, es un estudi molt aprofundit
i informatiu sobre el terra, escrit d'una manera entenedora i atractiva, amb fre-
quents referencies a moltes i diverses llengues.

A la Introduccio l'autor ens dona una definicio amplia: <<Aspects are different
ways of viewing the internal temporal constituency of a situation>>. Despres, es re-
fereix als punts de vista semantic i formal i, tambe, a la terminologia, que consi-
dera, amb rah, molt confusa.

2. Ens sembla especialment important l'obra de G. A. PALLEY, Grammatical Theory
in Western Europe, 1500-1700. The Latin Tradition (Cambridge, Cambridge University
Press, 1976).
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