
RECENSIONS

FiTNA i o LAZARO CARRETER: Diccionario de terrninos filoldgicos. 2.a ed. aumentada.

Madrid, Editorial Gredos, 1962. 443 pags. (BRH, 111/6.)

Prop de deu anys despres d'eixir a Ilum la primera edicio d'aqucst Diccionario

(cf. ER, IV, 1953-1954, pags. 289-291), ens plau de donar la benvinguda a aquesta

segona edicio, notablement millorada i augmentada (la tercera i la quarta en son

simples reedicions, amb la correccio d'errors evidents corn el que, a ]'article catala,

incloia el lleidatd i el valencid dins el rossellones). L'autor ha pogut tenir en compte

ara les obres de terminologia linguistica de Pei-Gaynor, Newal-Ristow, de Felice,

Hamp i d'altres, aparegudes amb posterioritat a la data de la primera sortida del
llibre; d'altres contribucions, en canvi, posteriors a 1962, com, per exemple, La
Linguistique (1969), dirigida per A. Martinet, el Dictionnaire de Linguistique (1973),
de J. Dubois i altres, no han estat tingudes en consideracio en la tercera ni en la
quarta edicio. En aquests darrers quinze anys han estat impulsats nous metodes d'in-
vestigacio (gramatica generative, socio-linguistica, etno-linguistica, etc.), amb la in-
corporacio d'una nova terminologia, tan aclaparadora i de vegades tan pot consoli-
dada que no es estrany que el Sr. Lazaro Carrcter deixi passar on temps abans
d oferir-nos una obra mes amplia, amb el nombre d'entrades potser duplicat.

L'acreixement de ]'obra, respecte a la primera edicio, es remarcable: s'acosten
a set-cents els articles nous i d'altres son perfeccionats o matisats. Entre els nous,
trobem definits action, escritura acrofonetica, afronegrismo, agina, aimara, alegoria,
alexia, alomorfema, alosema, al6tropo, amdrico, etc. -nomes per a citar-ne alguns
de la lletra A-, mots que exigien un hoc dins un diccionari d'aquest caracter.
Alguns termes darrerament incorporats constitueixen una temptativa d'adaptacio de
mots parallels d'altres Ilengues, corn (forma) acortada, de I'alemany, alofono, alomor-
fema, de ]'angl'es, etc. Una part considerable d'articles de la primera edicio son ob-
jecte d'una definicio mes acurada, expurgada d'inexactituds (vegeu cataldn, des de
la tercera edicio), o enriquida amb un bon nombre d'addicions (vegeu acento, amb
precisio de les seves varietats, o alemdn, que, en ]'actual redaccio, ofereix una visio
mes acabada dins els limits imposats pel caracter sintetitzador de l'obra).

Aquest llibre del Sr. Lazaro Carreter, amb la seva copiosa informacio i la cla-
redat de les seves definicions, esta prestant utilissims serveis als romanistes i, de
fet, s'ha convertit en una eina de treball imprescindible en mans dels joves estudiants
i estudiosos de Filologia i Linguistica. Som conscients de la magnitud de 1'esforq
de l'autor, digne de la gratitud de tots aquells qui naveguen dins les aigues - no
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sempre Glares - de la Linguistica. Les observations que seguiran (relatives mes aviat
a aspectes tradicionals de la ciencia lingufstica) no son mes que una prova de 1'in-
teres amb que hem consultat el seu Ilibre. Pretenem de cridar 1'atenci6 sobre alguns
mots absents de 1'obra per si, una vegada passats pel sedas de Ia critica de 1'autor,
aquest considera convenient d'encabir-ne qualcun dins una nova edicio que no tri-
garem a veure, car aixi ho fan pensar i desitjar la importancia i la utilitat de l'obra.

Es lloable el criteri d'establir les equivalencies dels termes castellans en altres
Ilengues (frances, angles, alemany). Es de doldre que 1'autor no s'hagi decidit a
incloure-hi l'italia, encara que aquesta Ilacuna ve suplida, on part, per la presencia
d'alguns termes emprats per linguistes italians amb una accepcio especial (per ex..
ilusi6n etimol6gica, clisis, concretion o concrelizaci6n, degeneraci6n, desdoblamiento
sildbico, etc.). Potser hom hauria pogut anotar els termes francesos equatif, discour:;
direct, langues parentes i consonantification corresponents a comparativo de igualdad.
ez:tilo directo, parentesco de lenguas i consonantizaci6n. El dialecte santonges cor-
respon al fr. saintongeais i no saintongeois (s. v. frances), distraccio que ja observa-
vem a la primera edicio. De gerninaci6n s'addueixcn dos equivalents on frances, re
doublement i reduplication; caldria, pero, detallar que aquest darrer nomes s'usa
per a indicar la repeticio completa del mot. A romanes es podria adjuntar ]a forma
s,daptada de 1'italia, romaiiolo, que hem vist usat on algunes obres de Linguistica.

Dins la terminologia d'ordre fonetic notem I'absencia dels segiients mots: fone-
tismo, conjunt de fonemes d'una llengua (inclos al Diccionari de ]'Acad'emia); sila-
bismo, sistema d'escriptura on cada signe representa una sillaba; sigmatismo, amb cl
sentit de modificacio d'una consonant que tendeix a l'articulacio s; asigmktico, carac-
teritzat per l'absencia de sigma (per ex., norninativo asigmktico); interior, referent
a un fonema que es troba dins el cos d'un mot, per oposicio a final o inicial, termes
que, per altra banda, apareixen a] seu hoc alfabetic corresponent. Ates que s'incloa
intervocklico, no estaria de mes afegir-hi interconsonkntico, aixi com preconsondn-
tico, o sia, so que precedeix una consonant. Es podrien introduir heterofono (con-
traposat a hom6fono) per designar elements grafics similars que representen sons
diferents; digrafo, sinonim de digrama, grup de dues lletres que representen un so:
?iiperdorismo, fenomen que consisteix a posar a per e, frequent entre els escriptors
grecs que escriuen en doric; silencio, pausa on 1'cmissi6 d'un conjunt de fonemes;
transition, pas dels organs fonadors d'una posicio a una altra; post velar, so articulat
amb acostament de ]a llengua a la part posterior del vel del paladar; ortoepia, que
es el mot que dona ]'Acad'emia en hoc de ortoepeya, registrat pe] senyor Llzaro
Carreter. Palindromo, que figura a] Diccionari de ]'Acad'emia, podria afegir-se com a
sinonim de capicua. Al costat de cerraz6n, fora util la presencia de cierre, que pot
reemplacar sovint aquell mot, del qual no convindria abusar. Potser seria escaient
d'incloure mirnaci6n, terme dels assiriolegs per indicar una m final (no radical) carac-
teristica dels noms i d'algunes formes verbals de l'acadic antic. Tambe ompliria an
buit l'adaptacio del fr. phonogenique sota fonogenico, aplicat a la veu agradablc
d'oir despres de gravada o sentida per radio.

Es incompleta la terminologia fonetica referida a trets especifics de Ilengues
allunyades, no romaniques, com les germaniques (fractura, fenomen d'assimilacio
que afecta sobretot les vocals; per ex., e + i > i), les llengues eslaves (akamie i
okamie son, on rus, fenomens que indiquen respectivament la confusio o la distincio
de a i o atones i serveixen per a una divisio dialectal), les Ilengues precolombines
d'America (consonantes heridas, on maia, consonants explosives acompanyades d'una
oclusio de ]a glotis) o les Ilengues semitiques (en hebreu, consonantes preformantes i
aformantes, les que s'afegeixen respectivament al comencament o al final de les
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arrels per formar derivats ; consonantes quiescentes , les que nomes es pronuncien
acompanyades de punts vocals).

Entre els signes grafics no esmentats , notem 1 'antilambda , que s'usava abans en

comptes de les cometes , i 1'asterisco que, en Linguistica , quan precedeix un mot, sol
representar la seva reconstrucci6 hipotetica ( per ex., * a c u t i a r e).

El Prof . Lazaro Carreter ens fa una presentaci6 sintetitzada de les principals
llengiies, amb llurs caracteristiques mes sobresortints i llurs principals dialectes.
Creiem , peril, que en aquest punt la informaci6 hauria d'esser mes completa i pre-

cisa, sigui en articles , sigui en allusions orientadores . L'estudi6s agrairia algunes

notes informatives sobre aquestes llengiies o dialectes : elamita, Ilengua antiga parlada

a l'Asia Menor (Zagros, Luristan i Khuzistan actuals), amb monuments antics des del

tcrcer millenni ; hurrita, llengua sufixant que s'estengue per Mesopotamia i Seria sep-

tentrionals , d'emparentament obscur i que, a mitjan primer millenni , es continua en

I urarteo o halde d'Armenia , parlat abans de la penetraci6 del grup indoeuropeu;

(lenguas) nil6ticas, familia de llengiies negro - africanes parlades a ] a conca del Nil

i a la regi6 dels Grans Llacs; nubiense, ne bico, nuba o berberi, llengua nil8tica sep-

tentrional , dels antics regnes cristians de Nubia; numidico , libic de les inscripcions

trobades a la regi6 de Cartago. I~ s estrany que horn no citi salon ni anglosaj6n. Es

podria donar cabuda tambe a protogermknico, o germanic comu, i a proton6rdico

o tronc comu de les llengiies nordiques . Al costat de provenzal podria figurar occi-

tano, terme darrerament forca dif6s.
La divisi6 dialectal podria esser mes Amplia en aquests casos: Del grup ilirico

revesteixen importancia els dialectes tosco i guego, si s6n correctes aquestes adapta-

tions del frances tosque i guegue. Dins del grup malayo-polinesio, subgrup indonesio,

at costat del tagalo citat, es podria fer menci6 del malgache, parlat a Madagascar per

una poblaci6 de 5 milions , i del visaya, de les Filipines , parent del tagal i marcat per

la influencia espanyola . Entre els dialectes de l'arameu , a mes del siriac, que se

cita, es podria alludir at mandeo ( fr. mandden ), que es un dialecte oriental de major

puresa que el siriac, com tambe at samaritano, afi a 1'arameu galileu, que era la

llengua d'una barreja etnica d'habitants de 1'antic regne israelita del Nord i de

presoners que Sargon II hi va installar per substituir els israelites deportats ; despr.s

del cisma del 408 a. J.C., constituiren un grup religi6s isolat de ]a resta dels jueus.

Com a dialecte cananeu es podria citar l'ugaritico. La consulta del mot fenicio no

ens d6na gaires claricies remetent-nos a camito-semiticas; notern tambe l'absencia d'un

dialecte fenici important , el punico, propi de Cartago , que, a partir de la ruina d'aquesta

ciutat, es diversifica i dona floc at neopunico , influit pel Had i que probablement no

s'extingi fins a la conquesta dels Arabs ( s. vii). A Particle servo-croata , tambe ano-

menat stokaviano, caldria fer allusi6 , encara que breu , als seus dialectes ekaviano, ika-

viano i jekaviano . Seria util tambe d'ampliar la informaci6 referent at turc i als seus

dialectes : per ex., que l'uguz es l'antecessor del turc de Turquia o osmanli, del turcomano

i de l'azeri; el turcomano, parlat at Turkmenistan sovietic per prop d 'un mili6 de perso-

nes i escrit en caracters cirfllics; l'uigur es el turc de l'Asia central ; l'uzbek o osbck

es un altre dialecte turc parlat a l'Uzbekistan per cinc milions de persones , provi-

nent de la llengua literaria djagathai , escrit primer en caracters arabics i avui cirillics,

molt diferent dels altres dialectes turcs i marcat per una forta influencia persa. Una

mo.alitat India no rebutjable , a incloure dins Particle indo-iranio , es el rajasthani,

parlat per divuit milions d'habitants del Rajasthan i part occidental de Madhya

Pradesh.
Heus aci d'altres termes corresponents a aspectes varis de la Linguistica i que,

a parer nostre, haurien d 'esser objecte d'una menci6 en aquest Diccionario : antiguo,
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referit a l'estat antic d ' una ]lengua ( trances antiguo , espanol antiguo) i medio, a
1'estat intermedi entre I lengua antiga i moderna (trances medio); escrito i hablado,
entesos com a modalitats escrita i parlada d 'una llengua ( ingles escrito , ingle.s hablado);
rtistico, varietat vulgar d 'una llengua ; glagolitico, alfabet derivat de 1'escriptura grega,
usat en eslau antic i despres reemplacat pel cirfllic ; tifinagh, alfabet modern dels
tuaregs ; guna, veu sanscrita que indica el grau del vocalisme de Farrel , intermedi
entre el normal i el reforcat o vriddhi ; letras serviles, iletres emprades en crab i
altres llengues semitiques per a formar , amb el radical , els temes dels verbs, els generes.
etc.; papirologo , investigador versat en ] a lectura i interpretaci6 dels papirs; (pre-
sente) atemporal o intemporal, el que no expressa una situaci6 actual de temps, sing
una idea general ; cuatrial es podria afegir a dual i trial, car en certes llengues s'usa
per indicar un grup de quatre; diglosia, coexistencia en un mateix pals de dues
llengues diferents amb caracter hegemonic de Puna sobre l'altra, o, parlant del grec,
coexistencia de dos estats - un culte i l'altre popular - d'una mateixa llengua;
disfasia «perturbaci6n del lenguaje caracterizada por mal empleo de las palabras y
construcci6n defectuosa>> (Casares); debitivo, mode que, en baltic, expressa l'obligaci6;
delativo, cas que, en llengues ugro-fineses, indica el moviment 'baixar de'; precativo
o deprecativo, mode, mot o frase per expressar tin prec; posposicion, acci6 de posar
un element gramatica] darrera una paraula determinada, i pospositivo, aplicat a un
clement que cs posposa al mot regit (en llati, gratia pot esser una preposici6 posposi-
tiva); preposicional o prepositivo, oracio o grup dc mots introduits per una preposicio;
sublativo, cas de les llengues ugro-fineses que indica un moviment des de sota; supe-
resivo, cas de les llcngiies ugro-fineses que indica l'estat del que esta a sobre; abun-
dancial, adjcctiu derivat que expressa abundancia (per ex., pedregoso); (complernento
de) privacidn, que indica ]a cosa o la persona sense la qual es fa una accio; natural
i analitico, es podrien afegir a (orden de la palabras) logico; (adverbio) relativo, cl
que to valor do relatiu (fr. ou); (articulo) contracto, cl que resulta de ]a contraccio
de ]es preposicions a i de amb ]'article (cast. al, del; fr. au, du, etc.); (ablativo del
conipaiiia, es podria agregar a comitativo; sujeto multiple, el subjecte format de di-
verses paraules; supercompuesto, lhgica adaptaci6 del frances surcoinpose (fr. cuand
j'ai eu fini...); polisintesis, fenomen caracteristic de les lleng[ies anomenades poli-
s;ntctiques; onomasticon, col•lecci6 de noms de lloc, de persona o tccnics; thesaurus
o tesoro, nom d'un recull 1exic d'una llengua; esquizografia, alteracio de la ]lengua
escrita caractcritzada per ]a juxtaposici6 incoherent de termes reals o imaginaris;
geolinguistica es un sinonim practic de Geografia Linguistica; geosinonimo, mot
sinonim d'un altre pero dins sistemes dialectals diferents (en catala, sorra i arena,
per ex.); germanistica, eslavistica, ciencies que estudien les llengues i literatures ger-
mhniques i eslaves respectivament ; regionalismo , paraula o gir propi d'una regi6; arago-
nesismo, paraula o expressi6 propia dels aragonesos, o be introduida dins una altra
]lengua, espccialment el castella o el catalii; a galicismo caldria afegir-hi l'accepci6
'idiotisme propi del frances'; ennoblecimiento de sentido, evoluci6 d'un mot cap
a un significat melioratiu; envilecimiento de sentido, evoluci6 del significat d'un
mot vers on caire pejoratiu . Corn que, quan s'escau, s'especifica el nom de I'investi-
gador que ha encunyat un mot nou ( vegeu superestrato, adstrato), a Particle sema-
siologia es podria afegir: «creado por Reisig ( 1839)». Ates tambe que 1'autor, amb
molt bon sentit pedagogic , exemplifica sovint les definicions, caldria fer-ho tambe en
el cas de la imela.

Per altra banda, les referencies no tenen sempre 1'extensi6 que caldria o no
queden prou Glares . No ajuda gens el lector que vol saber l'emparentament del persa.
] a mancanca d'aquest mot al seu h oc alfabitic respectiu ; es el mateix cas de crema.
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Per informar-nos d'ambdos mots cal consultar indio-iranio i dieresis, respectivament,
peril sense que el llibre ens hagi guiat en la recerca. Hi ha algunes altres falles en les
referencies: fenicio envia a camitosemitico, pero aci no se'n parla gens; romani
remet a gitano, on aquell brilla per la seva absencia; a paronomasia s'addueix el
sinilnim annominaci6n que, en floc de figurar at seu ordre alfabetic, apareix sota

hi forma Ilatina annominatio; a (dativo) expletivo hom remet a dativo, on no es

parla d'aquest concepte; hom podria posar sufijal (base) com a article, remetent a

tema; a rombnico o romeico caldria addicionar romaico, mot preferible (gr. rhomai-

,;os) que, per altra part, es ahludit a ]'article demotico; falta indirectivo, remes a

acomodativo; mattes esta mat placat, puix que li correspon anar darrera malayo-

polinesio.
Seria convenient d'adoptar una norma fixa sobre el genere de certs termes.

Zeugma s usa en masculi (s. v. zeugma i adjuncion), mentre ]'Acad'emia el fa femeni.

Wau apareix indistintament sota el masculi (s. v. wau) i sota el femeni, (s. v. digamina).

Aquestes notes, potser massa llargues i de valor desigual, tenen per mobil el

desig del Sr. Lazaro Carreter (pag. 14) de veure millorat el seu llibre amb les indi-

cacions critiques dels sous collegues. Totes les nostres observacions no fan minvar In

valua indiscutible del llibre comentat, el qual, en ]a nova edici6, sera basic i utilis-

sim per familiaritzar-se, amb guiatge clar i segur, amb la terminologia filologica i lin-

giiistica.
JOAN VENY

ANDRI MARTINET: Elements de linguistique generale. Paris, <<Collection Armand

Colin)>, 1961. 224 pagines. 6.a reimpressi6, 1971. - Versi6 castellana revisada: Madrid,

Gredos, 1972. (BRH, 111/13).

A. Martinet, sens dubte una dc les figures mes
derades de la lingiiistica moderna, ens exposa el seu
problcmcs d'aquesta en una forma breu i clara.

importants i alhora mes pon-
pensament sobre els principals

Ens plau, sobretot, el capitol dedicat a la fonologia, molt complet i precis. Els

qui no coneixen encara les idees fonamentals de la moderna fonologia, en el sentit de

1'escola de Praga o de la Phonemics americana, podran facilment iniciar-s'hi amb

aquestes pagines de Martinet.

Com diu el mateix autor en el seu prefaci, les idees que ens exposa en relaci6

amb la gramatica - en el sentit de morfologia i sintaxi - son mes noves i menys cone-

gudes. El concepte de monema dc que ens parla l'autor respon, en general, at de

morfema d'acord amb l'escola americana, la de Praga i molts altres linguistes euro-

peus. Per aixo, sobretot, no ens sembla encertat d'emprar un mot diferent. La du-

plicitat entre monemes gramaticals o morfemes - en el sentit mes estricte del con-

cepte - i monemes lexics o lexemes respon a una tradicio europea, sobretot fran-

cesa i, amb independencia de la nomenclatura, ens sembla ben vista. La divisi6 que

1'autor fa entre alto que ell anomena morfemes -o monernes gramaticals- no re-

sultara, probablement, tan clara at lector. Segons Martinet, els dits morfernes s'ano-

menen modalitats si tenen caracter determinant, com 1'expressi6 del plural en ca-

talc. Per altra

que funcionen

mentalment, a

massa ]luny.

banda, els determinants poden esser tambe lexemes, com els mots

com a adjectius. L'analisi d'aquestes idees, que iesponen, fona-

tendencies molt acusades en la lingufstica moderna, ens portaria

tambe, que son ben remarcables les pagines dedicades a 1'estudiEns cal dir,
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