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1'autor a resultats interessants, com el referent a l'arag. quie Ito. Pel que fa

referencia al catala, pero, 1'autor ha tingut en compte poca bibliografiia i mes

aviat endarrerida, pero, en canvi, ha fet recerques de primera ma subre alguns

textos.
Les petites reserves apuntades' no redueixen de cap manera l'interes i la

importancia d'aquest estudi, testimoni de la maduresa adquirida per la roma-

n1stica escandinava en general i per l'escola formada a Estocolm al voltant

del professor Gunnar Tilander en particular.
Jordi CARBONELL

DIEGO CATALAN MEN&DEZ PIDAL : La escuela lingifstica espanola y su concep-

ci6n del lenguaje. Madrid, Editorial Gredos, 1955. 170 gags. (BRH, 11/22).

Durant els darrers anys lean estat publicades algunes obres, escrites en

castella, que reflecteixen l'interes d'uns quants joves investigadors pels temes

generals de la linguistica. Hom pot recordar, sobretot, els llibres d'Alarcos i

de Llorente i el volum dedicat a Martinet, sota el titol Estructuralisrno e historia,

editat per la Universitat de La Laguna, a cura del Sr. Catalan.

L'autor del llibre que ens proposem de comentar ens diu que, a partir de

les ensenyances de dos grans mestres de la filologia espanyola, R. Menendez

Pidal i A. Alonso, s'ha proposat d'exposar les orientacions fonamentals del

que ell anomena ila escuela linguistica espanola .. Afegeix que l'obra aspira

tambe a esser una eintroduccion a la Ciencia del Lenguaje, sobre ]a base del

espaiiol ,. Creiem sincerament que tant el titol com el subtitol no son els mes

adequats al contingut del llibre. Respecte al primer , ens semblaria millor de
parlar de l'escola de Menendez Pidal, en un sentit una mica diferent. La deno-
n1inaci6 d'sescuela linguistica espanola, ens fa pensar en una orientacio peculiar
de la linguistica, amb un cos de doctrina mes o menys independent. Malgrat
1'extraordinaria importancia i la transcendencia de l'otra de Menendez Pidal i
de l'apor.tacio brillantissima d'A. Alonso, no creiem que pugui parlar-se d'escola
espanyola en el sentit indicat.

Tampoe no ens sembla encertat el subtitol, perque una introducci6 a la
ciencia del llenguatge no pot prescindir de referir-se a les modernes tendencies
estructuralistes, de les quals, per altra banda, el Sr: Catalan es un excellent
coneixedor. Ultra aixo, horn ha publicat treballs ben notables sobre el castella
d'acord amb algunes de les tendencies alludides, alguns dels quals han estat
escrits per fildlegs hispanics.

Llevat de les observacions que ens hem permes de fer, el Ilibre to un
innegable interes, no solament perque hi son exposats pensaments dels dos
grans mestres esmentats sobre problemes linguistics , sino tambe perque es
escrit ainb remarcable ordre i claredat i, encara mes, perque l'autor ens hi
explica sovint la seva posicio, ben fonamentada, sobre els dits problemes.

En el primer capitol del Ilibre - La herencia linguistica: el sistema conven-

Per al catala nomes han estat tinguts en compte textos medievals (Blanquerna, Mun-
taner , etc.).

3. EI fet que ens hagim adonat de la duplicaci6 de notes d'igual referencia a les
pi gines 9 i 44 no fa sin6 testinioniar 1'interes amb que hem llegit aquest treball.
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cional de signos - hom fa refer6ncia al caracter arbitrari del signe linguistic,
proclamat per Saussure , i hi son assenyalades les limitations que suposen,

per una banda , el simbolisme fdnic, i, per l'altra , la motivaci6 associative dins
el sistema de la llengua . En realitat , ambd6s fets no constitueixen una veritable
limitaci6 a la doctrina de Saussure , que els coneixia i valorava , b6 que - reco-
neguem-ho - no donava prou importancia al primer.

El segon capitol estudia Normas varias en pugna: la lengua como energfa
viva. En parlar de la famosa antinbmia saussuriana languelparole , 1'autor hauria
pogut referir- se a una obra ben notable escrita en castella : Sistema , norma,
habla, d'E. Coseriu , publicada per la Universitat de Montevideo, en ]a qual,
d'acord amb altres lingiiistes , com Hjelmslev i Lodge , es defensada l'existPncia
de la norma entre langue i parole.

En el tercer capitol - La voluntad expresiva : raz6n del cambio lingiifs-
tico - el Sr. Catalan posa en relleu Terror de Saussure en no reconcixer el
caracter finalista del canvi linguistic , tal com . afirmen molts investigadors
moderns, com Wartburg , l'escola fonoldgica de Praga , etc. A continuaci6, i
sota el titol Individuo y colectividad en la creaci6n linguistica , hom recull una
encertada visi6 d'A. Alonso sobre la llnita o contraposici6 dels factors personal
i social en 1'evoluci6 linguistica , els quals , en llur acci6 reciprocament comple-
mentAria , condicionen la dita evolucib. Aef caldria tenir en compte, aixb no
obstant , les diferPncies entre els canvis foni tics i els semantics , sobretot. El
parallel que 1'autor fa entre aquests fets i ]a propagaci6 de la poesia tradicional ,
sobre la base de les investigations de Men6ndez Pidal , ens sembla particular-
ment encertat i exacte.

L'extrema lentitud del canvi linguistic , de que Men6ndez Pidal ens parla
en els seus insuperables Orfgenes , es posada en relleu al capitol seguent , enfront
de la posici6 de 1'anomenada escola francesa , segons la qual el canvi s'opera
d'una generaci6 a l'altra.

S6n ben remarcables els capitols seguents - que tracten successivament
de les forces impulsores de la norma neoldgica i de les forces conservadores de
la norma arcaitzant , de l'estat latent i del substrat , de la diferenciaci6 espacial
i de la formaci6 d'unitats lingiiistiques . Entre altres encerts de 1'autor , recordem
la importancia atribuida a la correccib purista , d'acord amb les ensenyances
del gran mestre de la filologia hispanica , i tamb6 la concedida a la llengua
escrita, contra els qui defensen un excessiu exclusivisme de la parlada , de cars
a la investigaci6.

Josep Roca i PONS

Don Miguel de Unamuno y la lengua espanola . Discurso inaugural del curso
acad6mico 1952-1953 , por MANUEL GARCfA BLANCO . Universidad de Salamanca,
1952. 6o pegs.

En aquest discurs el senyor Garcia Blanco ha escomi s un tema de signifi-
caci6 tan suggestiva com 6s 1'actitud d 'Unamuno envers la llengua espanyola.
Es limita , peril , a uns pots punts : explica les tasques docents que duia a
terme Unamuno des de la seva catedra i indica la influPncia exercida per ell
entre els seus deixebles , amics i collegues . D'altra banda , remet els lectors que
s'hi interessin a l'estudi m6s ample de Fernando Huarte Morton El ideario lin-
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