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terra entre Wartburg i Vossler, Coseriu ens diu que cap de les dues hipdtesis

no pot Esser acceptada integrament, puix que, en certa manera, son unilaterals.

Aquest canvi, per exemple, ha d'esser inclds entre els molts canvis linguistics

motivats per les noves necessitats expressives suscitades pel cristianisme. Aixb,

certament, tenint en compte la feblesa del futur llati i el fet de caracter ge-

neral sobre la formaci6 del futur de que ens parla Vossler. Malgrat la consis-

tencia d'aquesta interpretaci6, 'hom s'inclina a veure en els fets que addueix

Wartburg - la feblesa alludida del futur llatf i l'existencia o, mes ben dit,

la coexistencia d'una forma aprofitable (habere + infinitiu) - un grau d'evi-

dencia rues convincent o, si m6s no, mes immediat. Dones be, hom pot acollir

1'explicaci6 de Coseriu i, en certa manera, Adhuc la de Vossler, com a punt

de partida per a una verificaci6 m6s profunda i detallada. El terra 6s, natu-

ralment, d'una gran complexitat, i Them escollit perque exemplifica amb

exactitud la posici6 de Coseriu.
Afortunadament, l'editorial Gredos ens ha ofert, fa poc temps, la publicaci6

d'un llibre de Coseriu, que conte dos dels seus rues importants assaigs

- Sistema, norma y habla i Forma y substancia en los sonidos del Jenguaje -,

dels quals hem parlat ja en aquesta revista.' Aquest fet contribuira, probable-

ment , que les obres del gran linguista siguin aviat conegudes com mereixen

entre nosaltres.
Josep Rote i PONS

ROMAN JAKonsON - MORRIS HALLE : Fundamentals of Language . S-Gravenhague,

Mouton and Co., 1956. 88 p'ags.

El nom de R. Jakobson - actualment professor a la Harvard University -

6s universalment conegut. El del seu collaborador en aquesta obreta ho 6s

menys ; es tracta, peril, d'un distingit investigador, professor de l'Institut de

Tecnologia de Massachusetts. Malgrat el titol del Ilibre, aquest es refereix

nomes a problemes d'ordre fonologic, en el sentit de les escoles de Praga i

americana. La primera part estudia alguns problemes basics. Hom estableix

els conceptes d'oposici6 i contrast (els fonemes inicials dels dos mots se.-dents,

per exemple pas i cas, formen una oposici6, i els dos del mot pi estan en

contrast). Hom estableix, tambe, la dualitat message/code, que equival, par-

cialment, a la saussuriana languelparole. Per als autors, cal distingir entre

fon6tica i fonologia - la Phonemics americana -, peril cal afirmar tamb6 la

interdependencia entre ambdues. El mot Phonology t6 un sentit global, que

pot emprar-se per a l'estudi conjunt de les dues disciplines alludides. Potser

seria bo, d'acord amb Eli Fischer-Jorgensen, d'adoptar el mot fonemica en

les llengues romaniques tamb6 en el sentit en que horn ent6n ara la fonologia

i deixar aquest darrer mot per a l'estudi global alludit suara . Si m6s no, aixd

evitaria complicacions i confusions. Respecte al concepte de fonema, Jakobson

i Halle refusen, amb raons sblides, la posici6 psicoldgica i la ficcionista

d'alguns autors americans, segons la qual el fonema seria una ficci6, peril
fitil com a instrument de treball. Tamb6 6s atacada la posici6 radicalment

distribucional d'alguns linguistes, com Hjelmslev. De fet, 6s practicament im-

1. Cf. ER, V (1955-56), 162.
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possible d'aplicar aquest mPtode integrament. L'unica soluci6 6s, doncs, de
no perdre de vista 1'intima connexi6 entre els sons i els fonemes.

D'acord amb el criteri assenyalat de relaci6 estreta entre fonctica i fono-
logia, en el capitol segon 'horn estudia la sillaba i les distincions fonamentals
que poden establir-se entre els fonemes, d'acord, en general, amb els prin-
cipis que exposa Trubetzkoy en la seva obra fonamental.

La segona part, signada nom6s per Jakobson, porta el titol Two Aspects
of Language and two Types of Aphasic Disturbances.. Es tracta d'un interes-
santissim estudi de transcendencia medica i psicologica.

Malgrat el gran inter6s del llibre, el titol, tal corn d6iem abans, no respon
adequadament al contingut, i les dues parts de que consta no formen, potser,
un conjunt prou unitari. Al final del llibre horn pot trobar una selecci6
bibliografica.

Josep RocA i PONS

DAMASO ALONSO - Jos9 M. BLECUA : Antologla de la poesla espanola : Poesta
de tipo traditional . [Madrid, Editorial Gredos, 1956.] LXXXVI + 264 pigs.
(BRH, VI/3).

Jos* M . BI)CUA : Floresta lirica espa_nola. [Madrid ], Editorial Gredos, [19571.
604 pigs. (BRH, VI/9).

L'Editorial Gredos ha afegit des del 1955 una nova secci6 a la seva excel-
lent BRH; es 1'AntologIa hispdnica que pret6n d'oferir al public una selecci6
de tota la literature espanyola i hispano-americana dels sews orfgens fins avui.
Un dels primers volums d'aquesta serie' 6s 1'Antologfa de la poesia espanola:
Poesla de tipo tradicional, amb la qual Damaso Alonso i Jos6 Manuel Blecua
- indubtablement els dos millors coneixedors actuals de la poesia espanyola -
inicien una tria general i ampla de tota la poesia espanyola i hispano-americana ;
des de fa molt de temps horn t6 anunciat el segon volum (Poesla medieval) i,
segons les nostres noticies, Blecua ja t6 preparada una bona antologia del
segle xvI, tan desconegut de la majoria de gent.

La Poesla de tipo traditional s'obre amb un prefaci de Dimaso Alonso
(En el p6rtico de una antologia de la poesla espanola, pigs. ix-xxviii), quo
amb el seu acostumat lirisme i subjectivisme parla de les descobertes d'antics
i nous poetes - har^as, poesia de tipus tradicional, G6ngora, Quevedo, Ksuspi-
rillos germanicos. del segle xix, etc. - fetes per les generations del nostre
segle. Blecua escriu una documentada introducci6 - una mica confusa en
algun moment -, que 6s una mise au point de tots els problemes referents
a la poesia tradicional ; alguna vegada adopts una actitud una mica massa
.d'escola., d'adhesi6 a les teories de Men6ndez Pidal, especialment en tractar

I. Entre els altres volums hi ha una s6rie de pagines, escollides pels mateixos
antors, de Carmen Laforet, Julio Camba, Camilo Jos6 Cela, Wenceslao Fernandez
F16rez, Vicente Aleixandre, Ramun Men6ndez Pidal, Ram6n G6mez de la Serna,
Pedro Lain Entralgo, Juan Ram6n Jin.6nez, Juan Antonio de Zunzunegui , i algunes
altres antologies : Jost Luis CANO, Antologia de la nueva poesla espanola ; FRANCISCO
GARCfA PAv6N, Antologfa de ct4entistas espanoles contempordn os ; DkAASO Aloxso,
Gdngora y el iPolifemos , z vols.
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