
LLORE.NTE: MORFOLOGIA Y SINTAXIS

ANTONIO L1,ORENTE MALDONADO DE GUEVARA : Morfologia y Sintaxis. El pro-

blema de la division de la gram(tica. Universidad de Granada, 1955.
300 prigs. (CF, XIII.)

L'aparici6 a les nostres latituds d'un Ilibre sobre temes de lingufstica
general i ben relacionat amb les tendencies mes modernes ha d'esser saludada
amb veritable satisfacci6. Recordem, en aquest aspecte, les remarcables obres
d'E. Alarcos sobre fonologia i gramatica estructural, i un llibre del mateix
A. Llorente sobre la doctrina lingufstica de Hjelmslev en la primera fase de
la seva evoluci6.

En la introducci6 o capitol i l'autor ens diu que, d'antuvi, es proposa
d'establir els limits entre morfologia i sintaxi, peril que despres consider6 mes
oportu de referir-se al problema de l'existencia d'una veritable separaci6 entre
les parts de la gramatica indicades.

El segon capitol ens parla dels tres aspectes fonamentals de l'estudi del
Ilenguatge : el fonetic o material, el semantic o espiritual i, finalment, Punic
que to un caracter especificament linguistic, o sigui el formal 0 gramatical.
A continuaci6 trobem exposades les principals orientacions seguides en l'estudi
del Ilenguatge : la primera, basada en el triple aspecte alludit ; la segona, que
parteix de la triple divisi6 en sons, mots i orations o frases, i la tercera, que
to en compte la dualitat fonamental entre forma i funci6. Llorente es decideix
per la primera posici6, puix que la segona suposa un estudi conjunt dels mots,
gramatical i lexic, i la tercera preten d'estudiar separadament dues coses tan
inseparables corn s6n la forma i la funci6.

El tercer capitol es refereix al problema de la divisi6 de la lingufstica i
la gramitica i al de les relations entre morfologia i sintaxi des d'un punt de
vista historic. Hom recorda, de primer, les divisions cl'ssiques dels grecs i els
romans, de l'Edat mitjana i del Renaixement. ?~s ben sabut que la que establiren
els primers - Prosodia, Analogia, .Etimologia i Sintaxi - no fou alterada
essencialment. Cal tenir en compte que la sintaxi era entesa en el sentit etimo-
logic de constructio, i 1'analogia s'ocupava, sobretot, de les anomenades parts
de l'oraci6. Al segle xvll trobem un punt de vista realment nou en Harris,
que assenvala el triple aspecte fonetic, lexic i gramatical. Els primers estudis
comparatius i histories s'ocuparen, amb preferencia, de fonetica i morfologia.
Dins la sintaxi hom estudi5, mes tard, les significacions o funcions gramaticals
i l'oraci6. Despres, a causa sobretot de la famosa obra de Ries i de l'exemple
de linguistes tan eminents corn Brugmann i Meillet, hom limit& la sintaxi als
problemes relatius a l'oraci6, be que no d'una manera general. Ws endavant
Saussure ens dira que solament es justificada una divisi6 entre les per ell ano-
menades relacions associatives - les que es donen en el sistema de la llengua-
1 les sintagm5tiques, que ofereixen les successions d'elements significatius,
especialment la frase. Llorente creu que la posici6 del mestre de Ginebra ve
a coincidir amb la divisi6 tradicional entre morfologia i sintaxi, la qual cosa
no sembla del tot exacta si tenim en compte 1'extensi6 en que es pres el con-
cepte de sintagma en l'obra saussuriana.

El capitol Iv aspira a provar la unitat essencial del Ilenguatge en el seu
aspecte gramatical i la impossibilitat, per tant, de fixar limits entre morfologia
i sintaxi. Hom cita la posici6 d'alguns eminents linguistes, tot dedicant una
atenci6 especial a la de Hjelmslev en la primera fase, que trobem exposada en
els famosos Principes de grammaire gdndrale. En aquesta obra hom afirma que
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l'objecte de la gramatica os l'estudi dels semantemes i dels morfemes i de Ilurs

combinacions. Llorente, que reconeix, corn Hjelmslev, la necessitat practica

d'una separaci6, ens aconsella que aquesta es basi en la distinci6 entre els mots,

per una banda, i Ilurs combinacions, per i'altra.

El capitol v estudia la discussi6 del problema de la divisio de la gramatica

en els congressos de lingiiistes celebrats a Paris i a Londres. Trobem una refc-

rPncia especial a la doctrina de tres danesos illustres en el camp de la ling{ils-

tica : Jespersen, Brondal i Hjelmslev. El primer, que ha exercit una influencia

considerable, ens diu que la morfologia i la sintaxi constitueixen dos punts de

partida diferents : el morfologic es basa en ]a forma, i el sintactic, en ]a funci6.

Segons Brondal, horn pot distingir quatre aspectes : interior i exterior, per una

banda, i sistematic i ritmic, per una altra. L'aspecte interior del Ilenguatge, en

les dues modalitats sistematica i rftmica, es estudiat, respectivament, per la

morfologia i la sintaxi, i I'aspecte exterior, en les dues mateixes modalitats

indicades, per la fonetica i la prosddia. El Hjelmslev de la darrera epoca - el

de la glossematica - es mostra ben contrari a la discutida separaci6. Ullmann,

ben conegut pels seus estudis semantics, parteix de 1'existencia de fonemes,

mots i sintagmes, que son estudiats, respectivament, per la fonologia, la lexi-

cologia i la sintaxi ; Ics dues darreres tenen un aspecte morfol6gic i un altre

de semantic o significatiu.

El capitol vi os dedicat a l'estudi del problema en els congressos de lin-

giiistes de Paris i de Londres i a la seva situaci6 actual. Al primer dels dits

congressos, que s'ocupa ampliament del tema, domina una tendencia conser-

vadora, partidaria de mantenir la separacio. Els criteris que foren expressats

en aquest sentit es basaven, essencialment, en alguna de les segiients dualitats :

mot/oraci6, mot/frase, forma/significaci6, langue/parole o sistema / progressi6

en el text. Totes les posicions presenten, certament, dificultats : la possible

coincidcncia de mot i oraci6, en la primera ; els mots compostos o frases fetes,

en la segona ; ]a inconveniencia de separar forma i funci6, en ]a tercera ; la

interfercncia de langue i parole, etc. Mall-rat tot, l'oposici6 mot/frase sembla

esser la m6s justificada, puix que, si mes no, hom pot considerar els mots,

com fa Martinet, com a unitats compostes mes estables que les frases.

L'autor acaba el seu 4libre dedicant una especial atenci6 a les teories expo-

sades per Togeby i Otto. La del primer, la trobem en la seva Structure imrna-

nente de la langue franyaise (Copenhaguen 1951), sobretot. Es basa en la dua-

litat fonamental sistema / progressi6 en el text, de que parla Hjelmslev, que es

correspon amb la morfologia i amb la sintaxi - si mos no, d'una manera

aproximada -, i en 1'existencia d'una tercera part, o morfosintaxi, de que

parlava tambe Brondal, que es refereix a les dues anteriors des del punt de

vista del contingut. En l'obra d'Otto (Stand and Auf_gabe der allnemeinen

Sprachwissenschaft, Berlin 1954) trobem una triple divisio basada en la frase,

el mot i el so, cadascun dels quals es estudiat des del doble punt de vista de

la langue i la parole ; ]es parts que horn obto s6n subdividides, per altra banda,

segons que llur objecte sigui la forma o la funci6.

Tal coin ens havia anticipat en el sen llibre, Llorente s'inclina per la unitat

de la gramatica, i troba injustificada ]a distincio entre morfologia i sintaxi,

que admet, aixd no obstant, per a finalitats practiques. Segons horn ha pogut

adonar-se pe] contingut de l'obra, aquesta no solament afecta el problema espe-

cific alludit suara, sing necessariament la concepci6 de la gramatica i adhuc

de la Iingfifstica en general. Sense pretendre de discutir acf aquest problema,
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i en relacio amb 1'objecte de la lingiiistica, hom podria distingir, ens sembla,
entre l'aspecte material del llenguatge i l'aspecte significatiu, propi de les
categories grarnaticals i de les unitats 1exiques. Aquestes darreres poden osser
independents de la forma i son objecte de la semantica en el sentit estricte
d'aquest mot. L'estudi de les formes significatives es, certaurent, el veritable
camp de la gramatica, des de les mes basiques i generals, com son el nom, el
temps, etc., fins a les d'un valor mes aviat lexicologic, com son els deferents
tipus d'adjectius, etc. Respecte al problema concret de les relations entre mor-
fologia i sintaxi, la posicio del Sr. Llorente sembla bastant raonable : la dis-
tincio metodoldgica ha de basar-se, d'acord amb el que d6em abans, en la
dualitat mot/frase.

El llibre del Sr. Llorente, que conto al final una Amplia bibliografia i
an Index onomastic d'autors molt i til, reflecteix una exceptional erudicio i un
entusiasme encomanadis pels temes que tracta. Nomes podrfem retreure-li una
certa manta de metode i de precisio en alguns casos . Aixf, potser les diferents
posicions respecte a la concepcio i la divisio de la lingufstica podrien haver
estat distribuides d'una manera mes clara i ordenada. Creiem tambo que les
nombroses cites en alemany haurien d'haver estat traduides per motius obvis.

Desitgem sincerament que l'interessant llibre del Sr. Llorente trobi un
ample ressd i susciti entre nosaltres la publicacio de nous estudis sobre els
temes generals de la lingiifstica, que tant apassionen en alguns paisos, com al
nord d'Europa i als Estats Units, i que tenet - i tindran, sobretot - una
extraordinaria repercussio en el camp de la investigacio positiva i de l'ense-
nyament.

Josep RocA i PONS

ANTONIO TOVAR : Estudios sobre las Primitivas ienguas hispdnicas. Buenos
Aires, Universidad de Buenos Aires : Facultad de Filosoffa y Letras
Instituto de Filologia, 1949. 248 prigs.

El Prof. A. Tovar, llancat des de fa anys a l'estudi linguistic dels materials
epigrafics i d'aitres fonts antigues dels pobles primitius de la Peninsula Ibcrica,s'ha proposat, amb aquest llibre, de fer -son paraules seves- .un poco analto en el caminoD (p'ag. 7). Era convenient. Dedicat amb passio a aquestaIloable tasca, en 1'assoliment de la qual han coincidit nous intents de lecturai interpretacio de testimonis antics per diversos estudiosos, aixf com novesinterpretacions sobre la vida i les migrations dels antics pobles la llenguadels quals es tracta d'estudiar, aixi com, encara, els naturals canvis en la manerade veure els problemes per part del mateix autor del llibre, no hi havia resmes procedent que aquest mirar enrera, recapitulant el cami recorregut, refle-xionant sobre els passos possiblement donats, si no en fals, almenys no en elsHoes que horn ara, des del punt assolit de maduresa, considerava els mesjustos. Aixd es aquest llibre de Tovar : I'aplegament de treballs, dipersos percircumstancies de llur publicacio, peril concebuts tots d 'una manera unitaria,i revisant-los, per tal de donar-los la versio mes definitiva al moment de lluredicio de conjunt. La revisio s'imposava, ultra per alld que hem dit, per la pre-caucio amb que Tovar ha anat treballant, sense voler explicar tots els fets desdels primers instants . L'estat actual dels sews estudis li permet d'afirmar, amb
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