
I. ROCA I PONS

Creiem que, qualsevol que sigui la posici6 critica que hom adopti davant
l'estructuralisme linguistic, aquesta obra es indispensable per a tots els qui
s'interessen pels problemes i per les direccions de la lingufstica moderna.

Josep RoCA i PONS

ROBERT LAno : Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language
Teachers. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1957. 142 prigs.

Entre les nombroses obres publicades als Estats Units dedicades, sobretot,
als mestres de llengues estrangeres, l'obra que comentem ocupa un lloc ben
destacat. El seu autor 6s, actualment, el cap de ]'Institute of Linguistics and
Languages de la Universitat de Georgetown a Washington i es reconegut com
un dels linguistes mes notables del pats.

Com en altres obres d'aquest tipus, hom es basa en els resultats de la
lingufstica moderna per a 1'ensenyament de (llengues estrangeres. L'autor in-
sisteix en un fet obvi, pero que fins ara no ha estat tingut en compte d'una
manera sistematica i consequent : 1'estudiant d'una llengua estrangera t6
problemes i dificultats especffics, derivats dels habits contrets en ]a llengua
pr6pia. Gaire'oe tota l'obra tracta de la manera corn s'han de comparar les
llengues, de cara a la finalitat practica indicada. Les comparacions entre ]'angles
i el castelli hi son particularment frequents. Hom es refereix a la comparaci6
dels sistemes f6nics, les estructures gramaticals, els sistemes lexics i els sis-
temes d'escriptura. Finalment l'autor afegeix un capitol sobre la comparaci6
entre cultures distintes en relacio amb el llenguatge.

L'obra del senyor Lado, escrita amb una gran claredat i organitzada d'una
manera coherent, es fa indispensable per a tots aquells qui es dediquen a I'en-
senyament de llengues estrangeres, per6, ultra aixd, a traves de le- compara-
cions indicades, hom hi troba, exposades amb precisi6, idees generals i fona-
mentals de la lingufstica americana moderna.

Josep RocA i PONS

CHARLES F. HOCKETT : A Course in Modern Linguistics . New York, The

MacMillan Co., 1957. 622 p6gs.

Aquest Ilibre i el de Gleason An Introduction to Descriptive Linguistics'
son conegudissims als 1,stats Units i son emprats en molts cursos d'iniciacib
a la lingiiistica general. L'obra pertany a ]a direcci6 estructuralista que
s'inicia en el pals esmentat amb Sapir i, sobretot, amb Bloomfield. La primera
part, sota el tftol .Phonologys, es dedicada a la fonetica i a ]a •Phonemicss,
]a qual Cs ]'equivalent parcial de ]a fonologia en el sentit de 1'escola de Praga.
La morfologia i la sintaxi son estudiades d'acord amb el criteri divisionista
america. Per morfologia hom ent6n l'estudi dels morfemes i la manera com
aquests formen els mots. La sintaxi s'ocupa de les maneres en que els mots
i els morfemes suprasegmentals - 1'entonaci6, sobretot - es combinen en les
frases. No ens sembla encertat ni respon a un criteri general el fet d'incloure

1. Cf. pag. anterior.
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entre la fonologia i la gramatica - morfologia i sintaxi - la aMorphopho-
nemics,, aff a la morfonologia de Trubetzkoy, que estudia les modifications
sistematiques que experimenten els morfemes per motius fbnics o morfoldgics
(per exemple, -s, -os en el morfema que expressa el plural dels noms en catala).
1~s sabut que, d'acord amb la terminologia americana, les variants fonematiques
s'anomenen alofons, i les variants morfoldgiques d'un mateix morfema, alomorfs.

En la impossibilitat de fer un estudi detallat de l'obra, aprofitem aquesta
avinentesa per a remarcar la manca de contacte en les nostres latituds amb
les tendencies mes modernes de la lingufstica, sobretot l'americana. Tambe es
lamentable, peril, el caracter exageradament exclusivista d'aquesta darrera.
Cal tenir en compte 1'extraordinaria transcendencia que aquestes noves tenden-
cies han tingut als Estats Units en 1'ensenyament de les llengues.

Josep ROCA i PONS

EMILIO PERUzzI : Saggi di linguistica europea. Salamanca, Instituto Antonio
de Nebrija : Colegio Trilingiie de la Universidad (CSIC), 1958. Io6 gags.
(aTesis y Estudios Salmantinos., X.)

Els diversos estudis inclosos dins aquest volum es basen en el principi
de la convergencia de les llengues europeus i en el fenomen de la progressiva
formacio d'un lcxic europeu, lloc coma de la lingufstica contemporania. El tema
es, per a qualsevol estudios dels problemes de la llengua, i especialment per
al romanista, realment apassionant ; Emilio Peruzzi el tracta amb evident
competencia i amb notable proliferacio de fonts, d'arguments i de compa-
rances, que, sense deixar cap raco de l'ambit europeu, s'estenen ben sovint als
dominis asiatics i, especialment, als americans. El llibre consta de dues parts,
dedicades a 1'europeisme linguistic i a 1'europeisme locucional. La primera,
de caracter introductori, glossa el fenomen des dels sews origens i a traves
dels diversos trets del seu desenrotllament ; la segona conte tres assaigs concrets
sobre locucions que acusen un criteri o nies d'europeisme.

El concepte d'europeisme linguistic es analitzat, amb gran cura i precisib,
com un tipus de comunitat de llengua cap al qual tendeixen, assolint un ca-
racter peculiar i unitari, els pobles de cultura europea, gracies a llur parentiu
de civilitzacio accentuat i dirigit per les eficaces condicions de la vida contem-
porania. D'on, acudint, potser abusivament, a un terme oriund de la geo-
grafia lingufstica, Peruzzi es pot referir a la constitucio i a la creixenca d'un
complem d'isoglosses que permeten de considerar els idiomes europeus com
un grup ben definit, mes enlla de llurs possibles diferencies tipoldgiques i
genealogiques, dins el camp d'una pura classificacio cultural : un grup, en
suma, capac de delinear una Europa lingufstica, es a dir, un tipus linguistic
europeu, tal com es pot assenyalar una cultura o una civilitzacio europea.
Aquesta evolucio linguistica, be que sembli 1'estadi d'un llarg proces, es
avui el resultat d'una general cosmopolititzacio de la vida, determinada per
la velocitat del progres, pel desenrotllament de la tecnica i de la ciencia,
per la revolucio industrial, per 1'incessant millorament de les comunicacions,
per la interdependencia de l'economia universal i per la socialitzacio de la
cultura. Com a exemples transparents del fenomen, Peruzzi descriu acl i alla
la historia de certs prefixoides, com tele-, micro-, anti-, els quals han tingut
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