
un gran lingüista

EMU BENVEMSTE IN MBVIORIAM
per Joan A. Argente

E. Benveniste ha mort a París el dia 3 d’oc- 
tubre de 1976. El seu traspàs s’ha esdevin
gut després de set anys d’una llarga ma
laltia que havia significat pràcticament la 
fi de la fecunda activitat creativa i inves
tigadora d'un dels lingüistes i indoeuropeis- 
tes més significats d'aquest segle. No ha 
deixat mai de colpir-me la tragèdia íntima 
d’aquest home que, havent fet del llenguat
ge la clau interpretativa i el fonament de 
la natura humana, s’ha vist privat de l’ús 
de la parla als darrers anys de la seva 
vida.
La «tríade capitolina» de la «lingüística-i- 
filologia» (remarco la conjunció) del se
gle xx —el polonès J. Kurylowicz (n. 1895), 
el rus R. Jakobson (n. 1896) i el francés 
E. Benveniste (1902/1976)1— s’ha esberlat, 
doncs, pel punt físicament més feble. Per 
evitar les ires, divines o humanes, que 
aquesta mena de metàfores mitològiques, 
les quals amaguen sens dubte un judici de 
valor, poden atreure, potser fóra més fàcil 
convenir que E. Benveniste i J. Kurylowicz 
eren fins fa poc els dos mestres indiscuti
bles i indiscutits de la lingüística indo
europea, i, ensems, els indoeuropeistes que 
havien assolit una projecció més remarca
ble i més universal dins el camp de la lin
güística general. Qualsevulla que sigui la 
versió més adient a la veritat (la primera 
podria, potser, reflectir una valoració ex
cessivament personal; la segona, ho dubto), 
de totes dues valoracions es deriva que la 
comunitat dels lingüistes, en tant que co
munitat científica, acaba de perdre un dels 
seus membres més il·lustres.
No és pas pel plaer de jugar amb els nú
meros màgics que he esmentat Kurylowicz 
i Jakobson en aquesta nota sobre Benve
niste, sinó perquè, entre altres coses, tots 
tres pertanyen a una mateixa generació i 
tots tres han viscut prou anys i amb l'es
perit prou despert per a ésser testimo
nis d'excepció d’una època força atrafe
gada i innovadora per a la història de la 
lingüística. Tots tres són hereus de la tra
dició lingüística del segle xix, i han viscut, 
en major o menor mesura, la primera «cri
si de fonaments» —oberta per F. de Saus- 
sure— i la recerca de nous camins, i, altra 
volta, la crisi iniciada a mitjans de la dè
cada dels cinquanta per N. Chomsky, crisi 
de la qual no han estat, ben entès, prota
gonistes, però que han intentat comprendre 
i explicitar des de llurs pressupòsits meto-

1. Prego al lector de concedir-me que la selec-
ció obeeix a uns criteris relativament objectius 
i de perdonar-me el marge d’arbitrarietat que 
imposa tota mena de selectivitat.
2. I no de F. de Saussure, com ha escrit algun 
gasetiller. (La dada és cosa provada, però, a més, 
la mera consideració de la cronologia relativa dels 
dos lingüistes ens ho demostra: els cursos pro- 
fessats per de Saussure a París van del 1881 
al 1891; d’altra banda, el tres cursos de lingüís-
tica general professats a Ginebra van del 1907 
al 1911. Benveniste tenia, aleshores, de cinc a vui: 
anys. Fou, en efecte, com ho havia estat de Saus-
sure, un «nen prodigi», però no contra natura.)

dològics. És, doncs, ultra llur projecció uni
versal, aquesta «contínua joventut» o aques
ta «acumulació d’experiències» allò que els 
fa particularment interessants per a una 
comprensió adequada dels darrers cinquan
ta anys de la lingüística.
Deixeble d’A. Meillet,2 el darrer sistemati
zador de la lingüística comparada i el trans
missor eficaç de moltes de les idees de 
F. de Saussure,3 Benveniste es formà dins 
la «vella escola», dins el «positivisme» que 
havia afaiçonat la lingüística europea al 
llarg del segle xix, particularment a partir 
del darrer terç, amb l'escola dels Jung- 
grammatiker. Jueu, nascut a Síria i format 
a França, la seva tasca professional es des
envolupà fonamentalment a l'École Pra- 
tique des Hautes Études, a partir de 1927, 
i al Collège de France, a partir de 1937, on 
va succeir al seu mestre. Això li permetia 
una llibertat que possiblement li hauria 
minvat la universitat.4
Si cap comparatista posterior a Meillet i a 
de Saussure no pot sentir-se estrany a llur 
influència, en el cas de Benveniste cal afe- 
gir-hi una estreta col·laboració amb el mes
tre (c/., per exemple, l'edició conjunta de 
la Grammaire du vieux perse). Ultra això, 
cal reconèixer el deute a M. Bréal, el veri
table introductor de la gramàtica compa
rada a França —a través de la traducció 
de l’obra cabdal de F. Bopp i de la seva 
càtedra a l'École des Hautes Études— 
(per exemple, en l’anàlisi del sistema pro
nominal, base de les reflexions filosòfiques 
de Benveniste sobre la subjectivitat en el 
llenguatge). D’aquesta manera, es pot res
seguir una tradició que es remunta, en dar
rer terme, a la gramàtica racionalista fran
cesa del segle xvn. Fóra injust, però, de 
limitar les influències rebudes al camp res
tringit de la lingüística o a l'època de for
mació. Sense necessitat de recórrer a l'em
premta de Hegel5 i per citar un sol exem
ple, són interessants les remarques de 
Benveniste al tema dels «enunciats perfor- 
matius», desenvolupat inicialment dins el 
marc de la filosofia del llenguatge corrent 
per l’escola d’Oxford, molt especialment per 
J. L. Austin.6 *
Lluny, doncs, de tancar-se dins aquell posi

3. El suposat mestratge de F. de Saussure pas-
sava, doncs, pel sedàs d’A. Meillet. El mateix 
Benveniste afirma l’escassa influència que exercia 
de Saussure durant els anys de la seva formació: 
«C'est un homme qui a agit surtout après sa 
mort» va declarar a P. Daix en un interviu apare-
gut a «Les Lettres Françaises» (juliol de 1968).
4. Com ell mateix declara a P. Daix.
5. La influència de Hegel en la lingüística estruc-
tural ha esdevingut gairebé un tòpic després que 
ho hagués remarcat A. Alonso i ho haguessin 
reconegut R. Jakobson, Benveniste, etc. Segons 
que sembla, la font directa en fou el llibre de
V. He n r y  Antinòmies Lingüístiques. Seria inade-
quat, però, qualificar l’argumentació estructura-
lista de «mètode dialèctic».
4. C/. «La philosophie analytique du langage»,
recollit a Problemes de Linguistique Générale, Pa-
rís, 1966.

tivisme que, segons els seus propis mots, 
no anava «més enllà de la constatació», 
Benveniste va saber projectar d’una forma 
no gens trivial les reflexions epistemològi
ques i les conquestes metodològiques —adés 
fruit col·lectiu d'una època, adés resultat 
d'una elaboració personal— sobre l'anàlisi 
comparativa o sincrònica de les dades em
píriques, alhora que fonamentava aquelles 
reflexions en l’observació atenta d’aquestes 
dades, tot barrant el pas, d’aquesta ma
nera, a l’especulació gratuïta. Val a dir, 
però, que tampoc no es va deixar abasse
gar per la desmesurada preocupació pel 
«mètode» i la «descripció» que durant dues 
dècades es va emparar de la lingüística. 
El seu interès no s'exhauria ni en el detall 
ni en l’elegància de l’anàlisi lingüística, 
sinó que el menava al desvetllament de la 
natura humana a través del llenguatge, i a 
ia concepció d'una «antropologia» o «cièn
cia general de l’home» que trobava la base 
en l’anàlisi lingüística, ultrapassant, doncs, 
el concepte de «semiología» establert per 
de Saussure i apropant-se més i més a la 
concepció chomskiana de la lingüística com 
«una part de la psicologia cognitiva». Ben 
mirat, la qüestió no és pas nova, sinó més 
aviat «clàssica»; l’originalitat de Benveniste 
potser estigui a encarar-la mitjançant l'es
tudi de les homologies sistemàtiques exis
tents entre fenòmens estrictament estruc
turals —el sistema pronominal, l’aparell 
formal de l’enunciació, la jerarquia de sis
temes sèmics, les relacions de derivació, 
etcètera— i determinats temes clàssics del 
pensament filosòfic: subjectivitat vs. objec
tivitat, l'ésser i el temps, l'home i la socie
tat, la natura i la història, etc. Aquesta 
línia de pensament tot just encetada no 
acaba en ella mateixa, no aboca en una 
metafísica sense sortida, sinó que abasta la 
dimensió històrica del problema: si el llen
guatge estableix les condicions i els fona
ments de la natura humana, aquesta na
tura se'ns mostra, en darrer terme, idèntica 
a la història, ja que el llenguatge «fa» la 
història. En aquest sentit és cabdal la seva 
aportació al coneixement de les «institu
cions indoeuropees» a partir de l’anàlisi i 
la comparació de certs «mots claus». ’ 
L’aplicació dels nous mètodes d'anàlisi es
tructural dóna els seus fruits tant en el 
camp de les llengües modernes com en 
el de les antigues. Vegeu, per exemple, les 
respectives anàlisis de les relacions d’auxi- 
liaritat (o del perfet perifràstic) en francès, 
en llatí antic, o en hitita, la més antiga de 
les llengües indoeuropees.8 *
Les possibilitats d’expansió del mètode com
paratiu a famílies lingüístiques altres que 
la indoeuropea són remarcades de bon co-

7. Le vocabulaire des Jnstitutions Indo-européen- 
nes, dos volums, París, 1969. I altres articles de 
reconstrucció lèxica aplegats dins els dos volums 
dels PLG.
8. Hittite et indo-européen, París, 1962, cap. III, 
i «Structure des Relations d’Auxiliarité», Acta Lin-
güistica Hafniensa, IX, núm. 1, pp. 1-15, Copenha-
guen (recollit dins PLG II).
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mençament per Benveniste. Si se'm permet 
una interpretació, probablement l'interès 
darrer d’aquests estudis consistia per a ell 
—com per a Bréal— en la possibilitat de 
bastir-hi un sòlid edifici de «lingüística ge
neral», o potser millor de «gramàtica uni
versal», ja que, en efecte, és en aquest 
terreny on conflueixen els diversos interes
sos presents dins l'obra de Benveniste.
Un aspecte particularment crític del seu 
pensament és el que desenvolupa en una 
sèrie d’articles, el primer dels quals fou 
presentat al IX Congrés Internacional de 
Lingüistes, celebrat a Cambridge, Mass., el 
1962. En aquests articles, a partir de la no
ció de «nivell d’anàlisi lingüística» i de 
la definició dels conceptes «forma» (com 
«la capacitat d'un element d’ésser analitzat 
en elements del nivell immediatament infe
rior») i «sentit» (com «la capacitat d’un 
element d'integrar-se en una unitat del ni
vell immediatament superior»), posa de 
manifest les limitacions intrínseques del 
mètode «estructuralista», incapaç de retre 
compte d’una manera adequada del nivell 
«categoremàtic» o sintàctic. En efecte, un 
tret fonològic s’integra, amb d'altres trets, 
en una unitat superior que és el fonema; 
un fonema s’integra, amb d’altres fonemes, 
en un morfema; un morfema s'integra, amb
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d'altres morfemes, en un mot; un mot s'in
tegra, amb d'altres mots, en un sintagma;9 
un sintagma s'integra, amb d'altres sintag
mes, en una oració... Però una oració no 
s’integra, amb d’altres oracions, en una 
unitat superior, sinó en una unitat del ma
teix nivell, i. e. en una altra oració. D’aquí 
que el nombre d'oracions d’una llengua na
tural sigui infinit i que la sintaxi no es 
pugui concebre com l'inventari de les ora
cions d'una llengua. Aquesta limitació defi
neix dos tipus d'anàlisi diferents, que ell 
va anomenar, respectivament, «anàlisi se
miòtica» i «anàlisi semàntica». A la primera 
l’investigador es planteja la pregunta: «Tal 
element, ¿és o no és significatiu en la llen
gua X, i. e. pertany o no al repertori d’uni
tats de la llengua en qüestió?» Això és: 
l’investigador discerneix el conjunt d’ele
ments distintius de la llengua. Mentre que 
a la segona, l'investigador hauria de respon
dre a la pregunta: «Quina és la significació 
de l'element (o la cadena d’elements) en 
qüestió?» Per a Benveniste, la separació en
tre les dues aproximacions és tal que arri
ba a postular l’existència de «dues lingüís
tiques» diferents, segons el tipus d’anàlisi 
que adoptin, malgrat que, a més de dife
rents, siguin complementàries. Les dues 
aproximacions coincideixen, òbviament, amb 
la lingüística «taxonòmica» i la «generativo- 
transformacional». És ben sorprenent —i 
reconfortant— d'observar que en produir-se

9. Uso el mot, no en el sentit saussurià, sinó en 
el sentit que li atorga Ruwet, Introduction à la 
Grammaire Générative, París, 1968, això és, com 
a traducció de l'anglès phrase. Cal advertir que 
existeix una dissimetria entre el nivell dels trets 
fonologies i la resta: mentre que un sol element 
pot ésser ensems un fonema, un morfema, un 
mot, un sintagma i una oració —per exemple, és 
corrent respondre a una observació amb la inter-
rogació /...?, forma que pot ésser considerada des 
d’aquells diversos nivells—, no hi ha cap tret 
distintiu que constitueixi, per ell mateix, un fo-
nema.

la «revolució chomskiana» existeix algun 
vell lingüista experimentat, com el nostre 
autor, que no hi fa escarafalls: no sola
ment perquè era més conscient de la limi
tació estructuralista, sinó perquè ja en co
neixia una gran part de la solució 10 (dei
xant de banda la qüestió de la formalitza
ció —la qual qüestió era, en canvi, l'única 
que hi veien i criticaven, sense entendre-hi 
un borrall, altres prohoms del gremi).
No voldria estar-me de comentar un darrer 
punt sobre el qual he llegit no fa pas gaire 
manta bestiesa: pel que fa a la polèmica 
sobre la natura del signe lingüístic, Benve
niste no es va revoltar contra ningú, ni va 
capgirar la idea que se'n tenia. Simplement 
es va limitar a aclarir una confusió de 
plantejament que, honradament, és difícil 
de creure que hagués comès de Saussure, 
malgrat que dues pàgines del Cours de Lin- 
guistique Générale hi hagin donat peu. En 
efecte, d'una banda es fa difícil de conci
liar el pretès convencionalisme radical im
putat a de Saussure amb la resta del Curs, 
i, de l’altra, cal advertir l’ambigüitat amb 
què usa el mot arbitrari. Ara bé, allò que 
és interessant de recordar és que en afir
mar la necessitat que presenta per al par
lant la relació significant-significat —com fa 
Benveniste—, alhora que s’emfasitza la di
mensió històrica i cultural de la llengua, 
s'estableix també una llei, una regularitat 
estructural que, a despit de la seva aparent 
trivialitat i manca de generalitat, consti
tueix un pressupòsit essencial a tota teoria 
gramatical, anterior o posterior a Jc, i és 
que les associacions entre determinades se
qüències fòniques i determinades significa
cions són constants.

JOAN A. ARGENTE

10. Remeto el lector a les diverses anàlisis de 
Benveniste que es poden considerar «transforma- 
cionals», almenys en un sentit intuïtiu, recollides 
dins PLG i PLG II.

El símbol Olímpic 
representa moltes coses, 
però, sobretot, un lliurament 
constant a l'ideal de lluita per 
la perfecció. Aquesta és la 
Promesa Olímpica.

És, també, la Promesa 
de Canon. Canon és l'eina 
fotogràfica de 35 mm més

rfh
La cambra oficial 
de 35 mm 
dels Jocs 
Olímpics 
del 1976

Canon

perfecta que pot produir la 
tecnologia actual.

I en el futur com en el 
passat, la promesa de Canon 
es mantindrà mentre l'orgull 
de la realització sigui un valor humà 
que mereixi d'ésser mantingut.

Canon. Un símbol és una 
promesa.
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