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D'acord amb la recensio esmentada i d'altres treballs 2 hom pot dir que Chomsky
sobrevalora el paper de Port-Royal en considerar els precedents dels tres punts in-
dicats darrerament i, per tant, no to en compte d'una manera adequada altres prece-
dents, anteriors a Port-Royal. Pel que fa a la tradicio d'una gramatica universal, es
molt important, certament, la grammatica speculativa medieval, que havia d'esser
coneguda al segle xvii, be directament, be a traves d'Escalfger. Ultra aixo, hom pot
afegir un precedent tan prbxim i alhora tan important corn el de Campanella. Res-
pecte a la famosa dualitat estructural que Chomsky proposa, cal recordar 1'activa
controversia que hi hague, abans de Port-Royal, entre diferents representants del
saber sobre allo que, d'alguna manera, es propi de la ment d'una manera universal
i la seva correspondencia en 1'expressi6 lingiiistica particular: la ratio enfront de
1'oratio per als logics, entre els quals hom ja havia cercat una correspondencia entre
les categories logiques -naturalment, universals- i les gramaticals que es relacio-
nen amb elles. Hom pot trobar precedents importants, tambe, durant el periode
renaixentista, en figures tan conegudes com Escaliger o Ramus; per exemple, es
ben segur que la doctrina de la distincio entre el discurs intern (verbum mentis)
i 1'extern (verbum oris) influi, en aquest aspecte, en la doctrina de Port-Royal.
Tambe sobre el problema de l'innatisme poden trobar-se precedents, per exemple,
en discussions relacionades amb aquest tema poc abans d'esser publicades les pri-
meres obres de Descartes.

Malgrat algunes de les afirmacions que hem fet sobre les relacions entre la tra-
dicio medieval i Port-Royal, aquesta no pot esser considerada com una continuacio
de la primera. Hi ha moltes diferencies, estudiades en 1'esmentada obra de Padley,
en el capitol final; entre elles, per exemple, les relacions que els modistes feien del
modus essendi del mon extern i el modus intelligendi o manera com el dit mon
es percebut i interpretat per la ment, no es troben en la doctrina de Port Royal.

D'acord amb 1'extensa i documentada recensio de Salmon, a la qual ja ens hem
referit, cal dir que, amb les anteriors considerations, no pretenem de negar la im-
portancia de Descartes amb relacio a les idees indicades de Chomsky i tampoc no
seria just de negar la gran aportacio de Port-Royal en aplicar, dins un esperit i un
estil netament cartesians, moltes velles idees a la llengua francesa.

Josep ROCA I PONS

BERNARD COMRIE: Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Re-
lated Problems. Cambridge, Cambridge University Press, 1976. (<Cambridge Text-
books in Linguistics>>). 142 pags.

Aquesta obra, segona de la colleccio assenyalada, es un estudi molt aprofundit
i informatiu sobre el tema, escrit d'una manera entenedora i atractiva, amb fre-
quents referencies a moltes i diverses llengues.

A la Introduccio l'autor ens dona una definicio amplia: <<Aspects are different
ways of viewing the internal temporal constituency of a situation. Despres, es re-
fereix als punts de vista semantic i formal i, tambe, a la terminologia, que consi-
dera, amb rao, molt confusa.

2. Ens sembla especialment important 1'obra de G. A. PADLEY, Grammatical Theory
in Western Europe, 1500-1700. The Latin Tradition (Cambridge, Cambridge University
Press, 1976).
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COMRIE: <<ASPECT>>

Al primer capitol son estudiats els aspectes perfectiu i imperfectiu. El primer
no es caracteritzat ni per la limitacio en la durada de l'accio ni pel seu acabament
o resultat -tot i reconeixer la importancia d'aquests fets en moltes llengues (es-
pecialment el segon)- sing per 1'expressi6 pura i simple de l'accio. El segon ho
es per la referencia explicita a 1'estructura temporal interna d'una situacio. Potser
el contrast alludit no es explicat d'una manera prou precisa, pero aixo es dificil
en una consideracio general. A continuacio s'estudien els aspectes mes afins a l'im-
perfectiu, entre els quals el progressiu no es, potser, prou caracteritzat en la seva
relacio amb l'imperfectiu. Hom pot observar, en llengues com el catala, el valor
totalment imperfectiu de la forma progressive (estar mes gerundi), enfront de la
forma simple, al futur, i la quasi identificacio que pot donar-se entre els dos as-
pectes a l'imperfet i al present d'indicatiu entre les formes progressives i les sim-
ples corresponents. Despres, l'autor assenyala la incompatibilitat, en general, entre
les formes progressives i els verbs estatius.

Al capitol segon hom estudia els contraltos objectius. El primer es el de 1'acci6
durativa enfront de la puntual o de durada minima. La duracio, certament, es es-
sencial a la imperfectivitat, pero es compatible amb la perfectivitat. El segon es el
de l'accio telica enfront de 1'atelica segons impliqui o no un terme en la seva rea-
litzacio. No es compren perque Lautor considera duratives ambdues classes d'accions:
aixo fa que hagi de considerar separadament les que impliquen un terme pero no
son duratives. El tercer es el de la situacio dinamica enfront de 1'estativa. L'autor
reconeix que, en molts casos, les distincions indicades son dificils de precisar. Po-
drfem fer uns comentaris semblants als precedents sobre les classes de verbs que
solen establir-se d'acord amb els esmentats criteris.

Al capitol tercer es estudiat el perfet, en el sentit d'una situacio que es produeix
com a resultat d'una accio previa anterior. En son estudiades tambe les deferents
classes (el resultatiu, el passat recent, el d'una situacio persistent, etc.). Es conegut
el proces historic, recordat per 1'autor, que porta 1'expressi6 d'un estat a la d'una
accio passada. Horn remarca l'afinitat entre el perfet i alguns verbs estatius. Igual-
ment, es posada en relleu la relacio del perfet amb altres aspectes. No sembla gaire
justificada, potser, la presencia del futur prospectiu en aquest capitol.

Al capitol quart son comparats els conceptes d'aspecte i de temps i hom remar-
ca el caracter imperfectiu del present. Tambe es parla d'una previsible restriccio
del perfectiu no passat al futur. En rus, l'imperfectiu es relaciona morfologicament
amb el futur, pero hi ha, al seu costat, un futur perifrastic imperfectiu, que recor-
da, en certa manera, l'assenyalat per a llengues com el catala. Hom indica, despres,
la limitacio temporal d'alguns contraltos aspectuals, com el ben conegut del perfet
i de l'imperfet d'algunes llengues. Segueixen considerations sobre el present nar-
ratiu, les oposicions de temps i aspecte combinats, etc.

El capitol cinque es dedicat a 1'expressi6 de l'aspecte, que pot esser morfolo-
gica (la prefixacio i la sufixacio de les llengues balto-eslaves) o sintactica (les cons-
truccions amb verbs auxiliars sobretot). Trobem molt adequat el que ens es dit
sobre la combinacio del present i del passat en el perfet. Els verbs que signifiquen
«esser» i <<tenir>> ban tingut, certament, un paper important en la dita combinacio.
Pel que fa a 1'expressi6 estativa, ens ha plagut de veure la distincio entre l'estat
contingent i l'absolut.

Al capitol siso -el darrer- trobem les oposicions entre membres marcats i
membres no marcats. Entre els diferents criteris per a relacionar ambdos membres
de les oposicions, els morfologics, sobretot, poden reflectir una situacio passada
ja superada. En general, el membre no marcat sol esser el mes frequent i el menys
estricte, puix que pot expressar, a vegades, el mateix que el seu oposat. Horn no
compren per quo el passe defini del francos -i, per tant, el preterit catala o cas-
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tells- son considerats membres no marcats, puix que es l'imperfet el que pot
esdevenir perfectiu i no a ]a inversa. Hom estudia el terra, despres, des del punt
de vista de la semantica, de la morfologia, de la neutralitzacio, de la fregiiencia i
del context.

Al final del llibre trobem un apendix on son estudiats -potser massa suma-
riament- els sistemes aspectuals de nombroses llengues. La bibliografia citada per
a cada llengua es massa reduida en alguns casos. Tambe trobem massa reduida, en
un altre apendix, una exposicio de les aportacions mes recents en l'estudi de 1'as-
pecte. Una bibliografia general i un index clou l'obra, que considerem -ens plau
d'insistir-hi- molt valuosa i extraordinariament util per a l'estudios.

Josep ROCA I PONS

RAM6N PIREIRo LOPEZ, A lingoaxe e as lingoas. Vigo, Real Academia Gallega -
Editorial Galaxia, 1967. 52 pags.

El present opuscle recull el discurs que 1'autor llegi amb motiu de la seva recep-
cio publica com a membre de la Real Academia Galega el dia 25 de novembre
de 1967 (pags. 9-36), aixi com el discurs de resposta a carrec de Domingo Garcia-
Sabell (pags. 39-52). El parlament de Pineiro s'inicia, com es de costum en aquests
casos, amb l'esbos biografic de Manuel Banet Fontenla, la vacant del qual ha estat
cridat a ocupar (pags. 9-12), per endinsar-se tot seguit en una densa dissertacio
sobre el tema triat (pags. 13-36). Tot partint de la constatacio que la reflexio en-
torn del llenguatge ha esdevingut un dels fenbmens culturals caracterfstics del nostre
segle i un punt de confluencia de les diverses disciplines humanes -filosofia, lin-
giifstica, sociologia, etnologia, antropologia, etc.-, Pineiro destria el llenguateg hums,
en el seu sentit propi -la comunicacio verbal-, d'altres sistemes de comunicacio
que poden rebre mes adequadament el nom de codis -el llenguatge animal o les
diverses menes de llenguatges artificials o derivats-, aixi com del metallenguatge
-entes en la seva accepcio habitual en logica o en el sentit del llenguatge universal
o de la semibtica en tant que llenguatge unificador de les ciencies, com proposaven
als anys 30 els impulsors de la IEUS. El punt de mira de Pineiro es, doncs, ben
clay: l'especificitat del llenguatge hums; i encara s'aclareix mes quan rebutja la con-
sideracio del llenguatge en ell mateix, del llenguatge en tant que objecte -tfpica
dels corrents linguistics imperants al llarg d'aquest segle- i es decanta cap a la seva
consideracio en tant que dimensio humana. En altres mots, Pineiro adopta un punt
de mira antropologic, similar al postulat pel darrer E. Benveniste, basat en la defi-
nicio de 1'animal hums com a homo loquens. El llenguatge, la paraula, es allo que
diferencia 1'home dels animals. Aixf, per la paraula 1'home s'allibera de la seva
dependencia sensorial de la realitat, de la seva dependencia temporal del present,
de la seva dependencia instintiva de l'especie i de la seva dependencia psicologica de
la collectivitat. En virtut de la funcio simbolitzadora de la paraula aquestes depen-
dencies esdevenen relacions, el medi -la dada objectiva- esdeve mdn -el qual
es una creacio de 1'home. La paraula no es pas un reflex objectiu de la realitat:
n'es una objectivacio simbolica. I 1'home, alhora intern i extern a la natura, queda
compres dins aquesta objectivacio simbolica; l'home s'apropia d'aquesta realitat na-
tural mitjancant la paraula -aixo es, mitjancant l'objectivacio simbolica d'aquella-
i ensems tambe per la paraula crea una nova realitat, que anomenem cultura. No
es pas estrany que la reflexio entorn del llenguatge hagi vingut sovint del camp
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