
RECENSIONS

BERTIL MALMBERG: Nya vagar inom sprakforskningen. Stockholm, Svenska Bokfor-

laget, 1959. - Versio castellana: Los nuevos caminos de la linguistica. Mexic, Si-

glo XXI, 1967. 252 pags.

Aquesta es, sens dubte, una de les millors obres d'iniciacio a la linguistica mo-

derna apareguda els darters anys. Cal remarcar, d'antuvi, que hi son estudiades mol-

ter doctrines, diferents, naturalment, en llur orientacio. Altrament, l'autor sap do-

nar-nos una idea molt adequada dels temes estudiats, d'una manera simple, pero fidel

a les posicions exposades . Una objeccio que podria esser feta a aquest manual -i a

d'altres de semblants- es una certa manca de consegiiencia en la distribucio dels

temes, puix que, junt a alguns que es refereixen a moviments i doctrines determi-

nats, d'altres ho fan a les deferents parts de la linguistica. Aixo seria mes justificat

si fos fet d'una manera sistematica : per exemple , comencant pels ternes teorics i

seguint pels historics . Pel que fa als deferents capitols, algun sembla massa hete-

rogeni: per exemple, el titulat Ferdinand de Saussure y la Escuela de Ginebra.

El Estructuralismo. Horn hi troba, com una mena d'apendix de Saussure i de Pes-

cola de Ginebra -be que se'ns digui que en son mes o menys desvinculats- fi-

gures corn Firth, Guillaume, Tesniere, Glinz, etc. En realitat, algunes d'aquestes

figures requerien una major -i mes independent- atencio, corn Firth o Guillaume.

Ens adonem , tambe, que els temes teorics o sistematics es refereixen a la fonetica

(i a la fonologia ) i a la semantica , pero no a la gramatica (en el sentit de la morfo-

sintaxi ). No pot estranyar-nos, tractant-se d'un especialista en fonetica de fama mun-

dial, que els ternes que es refereixen a aquesta part de la linguistica siguin els mes

reeixits . t s curios , en aquest sentit, que en l 'esmentat capitol que inclou 1'estructura-

lisme -que tambe es propi d'altres figures o doctrines estudiades fora del dit capi-

tol- l'autor ens digui que aquest tema es desenvolupat d'una manera molt mes

completa en una altra obra seva titulada Linguistica Estructural y Comunicacidn

humana ( traduccio al castella de l'original ), en la qual, pero, els temes fonetics o

fonologics tenen una preponderancia extremada. Finalment, es llastima que el llibre

no tingui un index i una bibliografia orientadora.
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