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FRANCIS P. DINNEEN, S. J.: An Introduction to General Linguistics. New York,
Holf, Rinehart and Winston, Inc., 1967. 452 pags.

Entre les obres d'iniciacio a la lingufstica aparegudes a Nord-America durant
els darters anys, aquesta ocupa un lloc destacat gracies a un seguit de qualitats que
la caracteritzen. Primerament, es molt positiu que en un llibre d'aquesta mena pu-
blicat als Estats Units hom dediqui una atencio especial a doctrines europees, poc
conegudes i apreciades a Nord-America. L'obra conte una part sistematica molt breu,
i tot seguit comenca 1'estudi historic fins arribar a les doctrines mes recents. En la
part sistematica alludida trobem a faltar alguna atencio a la lexicologia. Al final, son
comparades algunes de les teories exposades en un epileg, que, com tota l'estructura
del llibre, constitueix una nota original. El fet que la part sistematica no aparegui
barrejada amb la historica es, tambe, un caracter positiu d'aquesta obra d'iniciacio
a la lingufstica. En ambdues parts, els temes son presentats amb claredat i d'una
manera ben organitzada, sense oblidar cap aspecte important de les doctrines ex-
posades.

La principal objeccio que hom pot fer a aquest llibre es, potser, una falta de
consegiiencia en el desenvolupament historic, quan, despres de referir-se a la teoria
lingufstica medieval i als modistes (la qual cosa hauria pogut fer-se unitariament),
en comptes de seguir amb el Renaixement, ens trobem amb tftols corn Etimologia,
Gramatica prescriptiva i Gramatica traditional i lingufstica moderna. D'aquesta ma-
nera, els segles xvi, xvli i xvIli no son estudiats d'una manera parallela als inte-
riors, a partir de l'antiguitat classica. En la part dedicada a les tendencies modernes,
es digne d'elogi que sigui dedicat a Firth un capitol. Llastima, pero, que una figura
corn Guillaume, per exemple, no rebi el mateix tracte.

Assenyalem, encara, els exercicis que segueixen al final de cada capitol, junt a
una seleccio bibliografica. Al final, una bibliografia general sistematica -que no es
gaire comuna en obres d'aquesta mena- i un Index molt ben fet augmenten 1'in-
teres i utilitat d'aquesta obra, la qual continuara essent una gran ajuda per als
estudiosos, encara que no hagi pogut incloure, a causa de la data de la seva aparicio,
alguns dels corrents mes recents, especialment els que deriven de la gramatica
generativa.
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P. H. ROBINS: A Short History of Linguistics . London-New York, Longman, 1967.
248 pags. («A Longman Paperback) - Versio castellana . Madrid, Paranim-
fo, 1974.

Aquesta breu historia de la lingufstica es altament recomanable. L'autor es un
especialista de reconeguda fama en el seu camp i, sobretot, es considerat com un
gran investigador de la teoria gramatical de l'antiguitat grega i romana i de l'Edat
Mitjana.1 Talment com aquesta obra d'iniciacio, ha adquirit una gran acceptacio
i justa fama la seva obra sobre lingufstica general, tambe de caracter introductori.2
Es digne d'elogi, en totes les obres de Robins, el seu esperit molt ponderat, pero

1. Ps especialment recomanable Ia seva obra Anciant and Mediaeval Grammatical
Theory (London 1952).

2. General Linguistics . An Introductory Survey (Bloomington , Indiana University Press,
1964). Hi ha una traduccio castellana d'aquesta obra.
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