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tants. Potser convindria advertir que la paraula Paramus (pag. 71), tot i
I'origen indigena d'aquest mot no llati, que ha perdurat a traves d'aquesta
llengua fins als nostres dies, es nogensmenys indoeuropea (cf. scr. pararnk-).'
Ens estranya que en tractar de la monoftongaci6 d'ae (pag. io ss.), 1'autor
no esmenti els treballs d'E. G. Sillier i WE. H. Sturtevant. Per als versos
]leonirns (pag. 182), al costat de 1'obra de Descroix, cal tenir en compte els
treballs de K. Strecker, W. Meyer, L. Traube i, encara, el llibre centenari
d'E. du Meril. Es inexacte (pag. 177) que les composicions d'assumpte sepulcral
de Marcial siguin redactades en liendecasillabs : aquest metre es mes aviat rar
en les peces funeraries del poeta (exs. : V 37, VI 28), que les redacta normal-
ment en distics elegiacs (exs.: 188, V 34, VI uS i 52, VII 96, IX 30, X 50, XI 91).

Miquel Doic

FERNANDO LAzARO CARRETER : Las ideas lingiiisticas en Espana durante el

siglo A VIII . Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1949. 294 Iags•
(RFE, Anejo XLVIII.)

El Prof. Fernando LAzaro Carreter ens ofereix , en tres parts , una visi6
molt exacta i minuciosa del panorama que presenta Espanya, al segle x%,iii,
des d'un punt de vista linguistic : la primera part es refereix als problemes
generals del Ilenguatge, la segona ens parla de ]a lluita que hague de sostenir
l'espanyol amb el Ilati per a inlposar-se, i ]a tercera Cs un estudi de Ia situaci6
del primer durant l'esmentat segle.

El Ilibre coinenca amb el capitol .Origen y naturaleza del signo hablado.,

que conte una explicaci6 detallada de la situaci6 general dels problemes

linguistics teorics despres del Renaixement i una adequada relaci6 ainb les

idees filosofiques modernes. L'autor remarca la importancia que horn ha atorgat

sempre als problemes del llenguatge i la transcendencia de les posicions plato-

nica i aristotClica sobre la relaci6 entre signe i cosa significada a traves dels

segles. El Cristianisme planteja i d611a soluci6 al problema de 1'origen, pero

adinet les dues actituds esmentades quant a la natura del Ilenguatge. El pro-

blema dels universals, tan debatut durant l'Edat Mitjana, apareix, natu-

ralment, en estreta connexi6 ainb aquestes preocupacions. is sabut que la

soluci6 nominalista fou recollida per Locke i exagerada per Condillac. Horn des-

taca, dins el Renaixement espanyol, la figura de Francisco Sanchez de las

Brozas, que exerc] una influencia tan gran fora del seu pals. El Brocense,

com subratlla el Sr. LAzaro, aspira a establir una correlaci6 entre gramatica

i logica, amb la qual cosa s'anticipa a la profunda preocupaci6 que suscita

aquesta questi6 mes endavant a Europa. La posici6 platonica s'aferma ainb

el Renaixement, be que no elimina del tot l'aristotclica. A finals del segle xvri,

]a filosofia cartesiana triomfa plenament. El llenguatge, amb la filosofia de

le- slums, s'explica com una invenci6 progressiva. Locke, Leibniz i Condillac

pressuposen en I'liome la facultat de classificar les coses en ge'neres i especies

i. Veg. A. TOVAR, Estudios sobre his primitlvas lenguas liispdnicas (Buenos
Aires 1949), 196, U. i.
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i inventar noms generals. Rousseau, en canvi, no creu en aquest apriorisme
intellectual. L'autor estudia seguidament les solucions espanyoles de 1'epoca.
L'escolasticisnte estava desprestigiat i la influencia de Franca era poderosa.
Feijoo adopta una posicio mcs aviat aristotclica quant a l'origen i la natura del
llenguatge, en la creacio del qual, segons ell, tenen an paper important les
forces instintives. El P. Martin Sarmiento creu en ]es Ilengues naturals :
Homes Deu, afirma, podria crear una llengua artificial. Mayans i Siscar parla
de la revelacio diving del llenguatge i diu que la llengua primitiva devia esscr
molt prdpia. Segons A. Piquer, Deu ens ha donat el do del llenguatge, pet-6
el fet material de la invencio dels signes es huma. Forner es hurla dels teorit-
zadors francesos i accepta 1'explicaci6 biblica. Jovellanos, en canvi, malgrat
la seva provada ortodoxia, afirma que nomes ]'home ha rebut de Den la
facultat de parlar. En Arteaga i Hervas trobem una recta interpretacio cristiana.
Un problema menys fonantental que preocuph els teoritzadors de l'elx ca fou
el dels sinonims. En aquest aspecte cal rentarcar la figura del catala A. Cap-
many, el qual es mostra partidari de ]a diversitat nomes quan respon a una
base conceptual. En general, 1'abund ancia de signes corresponents a an con-
cepte finic es interpretada coin a senyal de decadencia. Horn es preocupa molt,
tambe, de la questio de l'idioma primitiu i de la filiacio de les Ilengues.
Un idioma unic primitiu que per successives disgregacions havia produit totes
les ]lengues era una posicio que solament podia sostenir-se des d'un punt de
vista cristia. Les solucions racionalistes explicaven Ia multitud de Ilengues
existents per la mateixa individualitat de llur creacio. Tanmateix , era la pri-
mera posicio la que, amb tot, feia possible i'aparicio de ]a ciencia comparatista.
Els escriptors espanyols dels segles xvi, xvit i principis del xviti creien tots
en l'hebreu corn a llengua primera, La diversitat era deguda a la dispersio de
Babel. El P. San Agustin afirma que l'espanyol procedeix de Tribal, i el
P. Larramendi considera el base format directament per Deu i corn una de
les setanta,ciues Ilengues .primitives i matrius. Ulna mica allunyats d'aquestes
fantasies trobem Feijoo i d'altres. -Segons Mayans, cap llengua de les que es
formaren no perdura, a causa de la confusio biblica ; ell accepta la distinci() de
Ilengues nratrius i derivades d'aquestes de Scaligero, i la desaparicio de la
primera llengua a Babel. Malgrat tot, Mayans i Hervas se' ns mostren cola
els millors linguistes del segle a Espanya ; el 1'. Sariniento es bastant con-
tradictori. is coneguda ]a importancia que s'ha donat al P. Hervas, considerat
corn a iniciador del metode comparatiu. Segons ell, cap de les ]lengues formades
a Babel no subsisteix en la forma primitiva. Proposa l'estudi dels costums,
races, etc., la qual cosa, afirma, ha de portar- nos a l'esclariment de les relacions
entre els pobles i ]es ]lengues. Accepta el caracter divi del llenguatge, peril ncga
la teoria (Puna matritt primitiva. Per a Hervas: I'essencia d'una llengua cal
cercar-la en la seva peculiar morfologia i sintaxi. Finalntent, cal recordar
1'encertada valoracio que el gran lingiiista del segle xvlll fa de ]'element
fonic i la seva perduracio quan es adoptada una llengua estrangera . El pro-
blema d'una llengua general no podia mancar en aquestes discussions . Cal rc-
codar, aci, els assaigs de Dalgarno, Leibniz, etc., ]a ressonancia dels quals
no fou gran a Espanya. El P. Sarmiento vol establir una nomenclatura do
solidesa universal per als objectes reals, i parteix de series paralleles de nu-
meros i essers, sense allunyar-se massa dels sistemes proposats per Wilkins,
Dalgano o Leibniz.

La segona part de 1'obra es dedicada a estudiar les relacions del llati
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i del castella a traves del segle xviii . L'autor subratlla l ' aparent antinomia
del Renaixement, el qual, per una banda, enalteix el retorn a la llengua
classica i, per l'altra, afavoreix 1'6s de les llengues vulgars. ll'antuvi, 1'Es-
(rlesia presta suport a les llengues vulgars, pero despres rectifica, preocupada
pel caire que prenien moltes obres noves escrites en aquestes llengues. Coin a
llengua doctrinal, segueix dominant el llatf. Les noves grainatiques vulgars
romanen allunyades de 1'especulaci6 teorica i son pures adaptacions de les
llatines, les quals prenien un caire cientific i filosofic. Finalment, pero, Ia rao
i la lugica s'imposen, tambe, a les primeres. Mayans es declara contra 1'en-
senyament de la gramatica en llatf, encara que considera aquesta llengua i
cl grec indispensables ; afirma clue primerament cal aprendre la gramatica
do la llengua propia ; la gramatica de Mayans, escrita en castella, provoca
inoltes discussions. En el capitol titulat eEl espatiol frente al latin,, el Sr. La-
zaro destaca la lluita que el primer hague de sostenir per a imposar-se, la
qual cosa comenca en els inedis no oficials. Feijoo dona 1'exemple. Forner, per
la seva banda, satiritzava 1'tis excessiu del llati. Malgrat la posicio dels jesuites,
favorable al llati, sorgeixen veus favorables a la llengua romanica dins el mateix
orde : el I'. San Andres i, sobretot, Masdeu. Hervas, en canvi, defensa el ]latf.
Mayans ocupa un hoc destacat en aquesta empresa a favor de la llengua roma-
nica, la qual te, encara, adversaris coin Capmany i Jovellanos. L'origen llati
del castella s'explica sempre correctament ; no obstant, hom no coneix 1'exis-
tencia d'un llati vulgar coin a font immediata de les llengues romaniques.
Els filolegs catalans son, certament, els primers de la peninsula que s'adonaren
d'aquest fet, conegut de molt temps ensa a Italia. Bastero i Llio reflecteixen
una idea molt difosa llavors per Europa : 1'existencia d'un idioma romanic
intermedi entre el llati i les parles vulgars. A continuacio I'autor assenyala
]a importancia de l'aparicio de la gramatica de Gayoso (1743) i la primera
de 1'Academia (1771), les quals no serueixen, pero, les idees modernes d'aquell
moment, o sia el logicisme. Els estudis teorics de gramatica tingueren ben
poca importancia durant el segle illustrat.

La tercera part constitucix una detallada historia de la llengua durant
aquell segle. Se li presentaven tres problemes : la liquidacio del barroc, la
pressio francesa i la substitucio del llatf en el camp facultatiu. En relacio
anlb el primer aspecte, l'autor assenyala 1'exaltaci6 de ]a llengua del xvI,
que comenca ja a finals del xvii i s'esten fins a la primera meitat del xviii.
R. Menendez Pidal ha estudiat, com recorda el Sr. Lazaro, la posicio antibarroca
contra la dificultat i l'obscuritat. El gallicisme eomenca a inquietar. L'Aeadeinia,
peru, no reacciona encara. Ho fa, en canvi, Feijoo. Respecte al concepte de
vttlgarisuie, aquest es considerat per l'Acadcmia com la corrupcio del llenguatge
literari i cortesano. Un fet important es, tambe, la degeneracio barroca de
I'oratoria sagrada, que perdura fins a la segona meitat del segle xviii. La in-
troduccio del neoclassicisme fou un fet artificial, afirma el Sr. Lazaro. Al sen
trioulf total s'oposa eel sentimiento nacional herido continuamente por la
actividad polftica francesa y el desprecio de sus escritores)l. La influencia de
les noves idees fou, amb tot, molt forta. La preocupacio per 1'exactitud arriba
a menysprear la metafora. La Poetica de Luzan tin^gue, tambe, repercussio lin-
giiIstica. El darrer capitol de l'obra estudia el neologisms i el purisme. L'autor
distingeix entre dos corrents : casticisme i purisme ; el primer es una forta
activa, que es proposa de ressuscitar el passat linguistic nacional ; el se-on t46
un caracter m,es aviat passiu i s'oposa a l'admissio de nous mots procedents
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d'altres Ilengucs o (1C creaclb personal. Aquesta 111terpretaci0 s'aparta, doncs,parcialment, de les de Murlett i A. Alonso.
L'obra del Sr. Lazaro es de la maxima utilitat per al coneixement del

se-le xvrri a Espanva, no solament des dun punt de vista linguistic, sinU
des d'una perspectiva ]nes general. Horn treu la inl.pressio quc aquest seglcsoviet tan bescantat mereix l'atencio sollicita que li ha dedicat l'autor, del
qua] remarquenl, per altra Banda, el hell estil i la claredat expositiva, (Inccontribucixen a I'interes amb quc hom Ilegeix l'obra.

Josep Roca i PONS

Etitll.ro ALAPCOS L1.ORAC11: Graniatica estructural (segdrr la Escuela de Co-
pen)tague y con especial ateuciOlt a la lengua esparola). Madrid, Editorial
Gredos, 1951, 12h pagS. (BRH, III/1.)

El Sr. Emilio Alarcos, bon concixedor de les teories de ]a moderna lingiiis-
tica i a ]a vegada autor d'importants treballs filologics castellans, ha fet ell
aquest ]]fibre una exposicio clara i completa de les idees fonanrentals de 1'es-
tructuralisme linguistic de Copenhagucn i, encara mes, ha assajat una interes-
sant adaptaciO a la llengua castellana d'aquesta teoria, especialment en el
que afecta el verb.

L'autor to en compte, sobretot, ]es obres i els treballs del gran ]in,g;iiista
dares L. Hjelmslev, figura principal de 1'escola de Copenhaguen, i, quant al verb,
l'obra de Jens Holt Etudes d'aspcct («Acta Jutlandicas, XV/2, 1943).

Les idees essencials de Hjelmslev son exposades en una obra fonaincntal,
escrita en dancs per l'illustre lingiiista, de ]a qual ha parlat A. Martinet
(Au sujet des Fondements de to the°orie lini,,uistiquc de Louis Hjelmslev,
BSLP, XLII (1942-45), 19-42). Anteriorment a I'aparicio d'aquesta obra, el
nrateix autor havia ja publicat nombrosos treballs i estudis parcials, dels quals
el treball que comentem ens ofereix ter index. En el primer capitol, «I)e la
gramatica normativa a la gramatica estructuraln, el Sr. Alarcos recorda que
quan horn eerca un fonament teoric al llenguatge, resulta una gramatica logica,
posicio erronia que contenia, pero, una part de ra(, puix quc pressuposava una
consideracio sincronica o estatica dAs fenomens idioulatics i una afirnracio
(I'una constant a traves de les multiples variacions linguistiques. Vinguc, dcs-
pres, 1'anomenada gramatica historica, ]a qual, con] ]'anterior, represeuta una
lingiiistica transcendent. 11lancava ]a lingiiistica immanent, que cs el quo
aconsegui Saussurre, segons el qual la veritable gramatica es sincronica.
1'osteriorrnent hom ha profunditzat en les idees de Saussurre i ha assajat
d'explicar ]'estructura i el funcionament del,; sistemes que constitueixen les
]lcngues, la qual coca ha portat a la fundacio (I'una pancronia o metacronia
en quc s'exposen lcs lleis generals de les dites estructures i funcionanrents.
El contingut del se.-on capitol es pot deduir pel sell titol, uLa lengua, sistenla
de signor),. El sistenia estu constituit per una serie d'unitats organitzades,
entre les quals es Bona una clara interdepen(Kncia. Cal partir de la distincV)
de Saussurre entre significant i significat, 1'associaci6 dels quals dona per
resultat e] signe. Tambe horn pot dir que aquest es l'associacio d'una forma
d'expressi6 i una forma de contingut. La descripcio i analisi de ]a Ilengua
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