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Aquestes dues obres, que hom pot considerar unitariament, son plenes d'ob-
servacions interessants sobre els deferents periodes, tendencies i autors estudiats.
En la primera, ens sembla mancada de proporcio 1'extensi6 que hom dedica a al-
guns temes. Per exemple, nomes unes vint-i-dues pagines fan referencia al conjunt
format per l'antiguitat classica (grega i romana) i l'Edat mitjana, mentre que unes
nou ho fan als surneris i acadis. Algun periode important, com el del Renaixement,
tampoc no ofereix un desenvolupament suficient. En la segona obra, una subdivisio
en periodes o tendencies hauria estat molt mes encertada que la seleccio de figures

importants que hi trobem. D'aquesta manera es fa mes dificil de seguir el desenvo-

lupament de la linguistica d'aquest segle. Altrament, la dita seleccio es bastant in-

completa, puix que hi manta una figura tan representativa de la linguistica an-

glesa com Firth i una altra tan original i innovadora de la francesa com Guillaume.

Finalment, algunes d'aquestes figures modernes son estudiades d'una manera poc

organitzada: be que hom pot trobar molter coses interessants en les pagines que

els son dedicades, manca, a vegades, una exposicio solida i precisa de les doctrines.
Aixo pot esser observat, per exemple, en la part dedicada a Saussure, pero sobretot
en la que es refereix a Chomsky, escrita en un to massa subjectiu, fins al punt de
preguntar-se l'autor, d'una manera ben poc seriosa, si el creador de la gramatica

generativa transformacional no ha estat condicionat per 1'ambient academic nord-
america en tant que aquest es molt competitiu i adequat per als qui desitgen triom-

far en un curt termini. Malgrat les deficiencies, mes aviat de forma, que hem

assenyalat, hem troba ben sovint, en ambdues obres, manifestacions de la gran per-

sonalitat de 1'autor com a linguista i dels seus extensos i profunds coneixements.

Josep Rocn i PONS
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Entre les nombroses obres aparegudes durant aquests darters anys sobre se-

mantica, aquesta obra de Lyons ocupa un hoc molt destacat, tant per la seva ri-
quesa i diversitat tematica com per la profunditat que caracteritza el tractament
dels temes. Afegim-hi l'adequada organitzacio de tota 1'obra, amb alguna excepcio,
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