
trichotomique, comme c’était le cas dans Determinación y entorno, mais le fait au moyen d’un
système très complexe de termes, c’est parce que les choses sont, ainsi qu’il le dit lui-même,
d’une complexité qui exige une telle catégorisation, comme l’illustre sa devise: (ta\ Ônta æj
œstin le@gein), à savoir: dire les choses telles qu’elles sont, avec une correspondance termi-
nologique jamais trop compliquée et toujours dérivée de l’usage commun. La logique est aus-
si ce qui domine la structuration claire et ordonnée des écrits cosériens, logique qui gouvernait
aussi son enseignement et ses discours. Et c’est en cherchant la logique de la pensée d’autres
auteurs qu’il rédigea ses écrits sur l’histoire de la linguistique, un de ses thèmes favoris, les
«portées et limites» d’un auteur déterminé, les contemporains inclus.

On a souvent répété que Coseriu était un linguiste du 21èmesiècle. Plus que jamais, il faut
souligner la nécessité d’un méta-langage commun aux linguistes, un rez-de-chaussée qui puis-
se soutenir toute la variété des diverses dimensions théoriques, tant pour l’orientation des dif-
férentes ramifications et leur positionnement dans l’édifice intégral que pour l’intercommuni-
cabilité des représentants de diverses disciplines. Nous pouvons apprendre de Coseriu la
conception linguistique la plus détaillée et la plus cohérente du 20èmesiècle, et on ne voit pas
comment une autre théorie pourrait lui être une alternative aussi significative et complète (tout
en étant à la fois ouverte à une évolution future!).

Coseriu nous a appris à avoir du respect face à chaque ligne d’un grand penseur et à nous
demander, quand nous croyons y déceler des erreurs, si nous l’avons vraiment bien compris.
Dans les travaux d’Eugenio Coseriu, chaque ligne est digne d’être lue et relue, et son oeuvre
est aussi vivante après le 7 septembre 2002 qu’avant. Pour cet enseignement, pour cette oeuvre
magistrale, pour ce précieux édifice de pensée, nous devons lui être reconnaissants.

Johannes KABATEK

Université de Fribourg en Brisgau (Allemagne)

HORSTGECKELER

(1935-2002)

El nostre estimat col.lega i venerat mestre Horst Geckeler morí el 2 de novembre de 2002
a l’edat de 67 anys a conseqüència d’una greu malaltia. El professor Geckeler, que desenvo-
lupà la seva tasca com a catedràtic la major part del temps a la Universitat de Münster (West-
falen), fou un romanista de renom internacional conegut més enllà de les fronteres d’Aleman-
ya i es féu un nom a Europa sobretot com a representant de l’estructuralisme lingüístic.

Horst Geckeler nasqué el 4 d’octubre de 1935 a la ciutat de Sulz am Neckar. Inicià el seus
estudis de filologia romànica, filologia anglesa i història l’any 1956 a la Universitat de Tübin-
gen. Al llarg de la seva carrera universitària passà temporades a París, Leicester, Perugia, Sie-
na i Santander. Geckeler obtingué l’any 1963 la llicenciatura i fou promogut a doctor en filo-
logia romànica amb una important tesi —més tard, el 1969, accedí al doctorat— sobre el tema
dels camps lèxics. En els següents anys treballà i investigà com a assistent científic sota la di-
recció del seu tutor doctoral i exemple acadèmic Eugenio Coseriu a la seva càtedra de Tübin-
gen. Geckeler enriquí en aquest temps la seva experiència científica amb un total de dos anys
i mig com a professor convidat a l’àrea hispanoparlant, primer a Mèrida, Veneçuela, i més tard
a Pamplona. Horst Geckeler fou habilitat per a catedràtic el 14 de febrer de 1973 a la Univer-
sitat de Tübingen i obtingué la venia legendi per Filologia Romànica. En els tres semestres se-
güents es feu càrrec de diferents substitucions de càtedres de Filologia Romànica (Göttingen,
Tübingen, Münster), abans de guanyar simultàniament dues càtedres pel semestre d’hivern
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1974/75 a les universitats de Siegen i de Münster. Geckeler es decidí per Münster i així,
doncs, per un dels seminaris romànics més grans d’Alemanya, al qual romangué fidel durant
27 anys fins més enllà de la seva jubilació l’any 2000. Com a titular d’una de les dues càte-
dres de lingüística romànica dins d’un departament de filologia molt gran, la seva tasca fou
la de presentar la matèria en la seva totalitat. Geckeler es dedicà a la docència i a l’assesso-
rament dels seus nombrosos alumnes en un ampli espectre temàtic i es mostrà tan competent
en camps molt diversos com també proper als interessos professionals i a les prioritats de tre-
ball dels seus alumnes. Fou un mestre apreciat per tothom, també perquè promocionà il.limi-
tadament —en el sentit més propi de la paraula— els seus deixebles. Els seus nombrosos
contactes de recerca que posava a l’abast científic dels seus alumnes foren per a aquests una
fructuosa base.

Geckeler desenvolupà el seu perfil personal com a investigador a partir de tres pilars de la
seva biografia científica: com a membre representatiu de l’Escola de Lingüística de Tübingen
fundada per Eugenio Coseriu, aquí sobretot en l’àmbit de la semàntica lèxica estructuralista;
mitjançant les seves diverses experiències a l’estranger, d’entre les quals destaca sobretot el
període sud-americà més extens a Veneçuela; i en el marc de la seva integració en el camp de
recerca d’actualitat que enriquí constantment amb les seves aportacions individuals, gràcies a
les seves nombroses participacions en actes científics i les pertinents publicacions. Horst Gec-
keler fou constantment present en el món especialitzat: com a investigador i com a ésser humà,
com a home que escoltava, que participava en el pensament i que aportava idees. Parlava amb
tothom i en moltes llengües. Era conegut i ho seguirà essent com a promotor de l’estructura-
lisme europeu en la lingüística. La seva contribució a la semàntica estructuralista i l’anàlisi
dels camps lèxics, especialment en l’exemple dels adjectius d’edat en francès, publicada en di-
ferents versions i en moltes llengües, és un pilar teòric molt important i ha esdevingut a la ve-
gada una anàlisi de referència molt considerada. Però també estan relacionats amb el seu nom
altres camps de recerca estructuralistes. Com les anàlisis sobre els problemes de l’antonímia
lèxica i de les anomenades «llacunes» dins l’estructura lexical d’una llengua o també el co-
neixement més profund de la tipologia lingüística des de la perspectiva romànica. Però l’obra
de Geckeler va molt més enllà de l’estructuralisme. Al llarg del temps esdevingué especialis-
ta del castellà d’Amèrica i les seves varietats i tractà també la morfologia diacrònica i sobre-
tot la lexicologia de les llengües romàniques. A més, la història de les llengües sempre fou un
punt central en el seu interès científic. Els seus principis de recerca inclouen aquí un espectre
molt ampli que va des de la creació de categories gramaticals i l’estratificació històrica del vo-
cabulari de cada llengua, amb els seus motius històrics i culturals, fins a les tendències més no-
ves de les llengües parlades. Però el lingüista Geckeler no romandrà en la nostra memòria sols
pels seus variats i nombrosos testimonis científics. És conegut i apreciat també com a autor i
coautor de quatre obres d’introducció als estudis per a l’ús universitari.

No volem deixar de mencionar en el marc d’aquest homenatge que el professor Geckeler
contribuí com a membre de l’Associació Germano-Catalana als estudis de catalanística a Ale-
manya. Jo mateix, com a deixeble seu, dec la meva estimació per aquesta llengua també en
part al seu suport a l’hora de proporcionar-me una llarga estada a Barcelona durant els inicis
de la meva carrera.

Horst Geckeler fou un romanista amb un cor que bategà per totes les llengües romàniques,
que transmeté aquest entusiasme a tots els seus alumnes i també a molts col.legues. La malal-
tia que el sorprengué un any abans de la seva mort l’obligà a anar abandonant la docència, a
renunciar a la participació en congressos, a deixar de presentar conferències ja concertades, a
cancel.lar publicacions i a deixar en mans d’altres els projectes de tesi dels seus alumnes. Som
molts els que estem de dol per la mort massa precoç del científic, col.lega, mestre i amic. Molts
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l’enyorarem i amb ell, enyorarem també l’escalfor humana i l’amigable dedicació per la seva
especialitat en aquests temps que cada dia esdevenen més durs.

Wolf Dietrich i jo organitzem, amb l’amable col.laboració de Bàrbara Roviró, un col.loqui
internacional in memoriam Horst Geckeler que tindrà lloc a la Universitat de Münster del dia
6 al dia 8 de maig de 2004 i que estarà lligat en el seu contingut a la tradició de la investigació
científica del desaparegut. Dedicat a la «semàntica lexical i a la lingüística de corpus» reunirà,
gràcies al suport econòmic per part de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, científics de re-
nom d’arreu del món en memòria de l’inoblidable lingüista Horst Geckeler.

Ulrich HOINKES

Universitat de Kiel

XOÁN GONZÁLEZ-MILLÁN

(1951-2002)

O 22 de novembro do 2002 faleceu en Nova York (USA), víctima dun accidente de tráfi-
co, Xoán González-Millán, quizais o investigador que máis radicalmente anovou os estudios
literarios galegos no postfranquismo, uns estudios moi ancorados durante décadas nuns mo-
delos historicistas que nin siquera o pulo estructuralista e as contribucións feitas nos anos 80
dende eidos como a narratoloxía conseguiran actualizar en plenitude.

Nado en 1951 na vila pontevedresa de O Grove, no seo dunha familia modesta, Xoán
completaría un brillantísimo curriculum escolar, refrendado por diversas bolsas e premios. Li-
cenciado en filosofía pola Universidade de Comillas (Madrid) en 1976, nese mesmo ano se
trasladou a New York, onde se desenvolvería dende entón o seu percorrido profesional, pri-
meiro como documentalista da Dag Hammarskjold Library das Nacións Unidas e logo, tras
doutorarse en literaturas hispánicas na City University (CUNY), como profesor da mesma ins-
titución no Departament of Romance Languages (do que anos máis tarde sería director) no
Hunter College, ata chegar a converterse en catedrático de literaturas hispánicas.

A súa tese de doutoramento, titulada «Proceso textual y desintegración narrativa en la no-
velística de Álvaro Cunqueiro», daría pé a numerosas publicacións sobre este autor, co gallo
de que este protagonizase o Día das Letras Galegas —a efeméride literaria de Galicia por an-
tonomasia— en 1991. Obras como Álvaro Cunqueiro: os artificios da fabulación (1991) ou
Álvaro Cunqueiro e «Merlín e familia» (1991) non só deron a coñecer entre nós un investiga-
dor orixinalísimo senón que rescataron a obra do creador mindoniense do paradigma do ma-
rabilloso, no que se adoitaba encadrar, para revelar todo o potencial subversivo que agochaban
as súas estratexias paródicas e intertextuais e as súas escasamente convencionais estructuras
narrativas. Foi daquela cando Galicia descubriu Xoán, o home e a obra. Coñecino en Mondo-
ñedo, no Congreso adicado a Cunqueiro, nun intre no que ambos atravesabamos situacións
fronterizas nas nosas vidas, e dende entón procurei que os meus camiños intelectuais e vitais
non se afastaran moito dos seus.

Achegounos tamén o noso común interese pola narrativa en tanto discurso social: desa
etapa son froito os seus libros Silencio, parodia e subversión: cinco ensaios sobre narrativa
galega contemporánea(1991), Literatura e sociedade en Galicia (1975-1990)(1994) e A na-
rrativa galega actual (1975-1984): unha historia social(1996). Se no primeiro analiza un gru-
po de novelas que se erixen como espacios de confrontación simbólica e que asumen as tare-
fas transicionais de representar o pasado e inventar un futuro, nos outros dous Xoán serviríase
do enfoque sistémico para a análise da literatura, converténdose no introductor nos eidos dos
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