
Tesi doctoral d’Anna Isabel Peirats Navarro. —L’Spill de Jaume Roig: edició crítica i
estudi, dirigida pel Dr. Albert G. Hauf, Universitat de València, llegida l’11 de gener de 2002.
—La tesi, en dos volums i un CD-Rom, es proposa oferir un text de l’Spill lliure dels errors
transmesos per les edicions de l’obra, i sistemàticament anotat segons criteris filològics en
sentit ampli que permeten analitzar-lo a partir dels referents culturals, històrics i literaris en
què s’insereix, pas previ a qualsevol intent d’interpretació que, com aquest, pretengui expli-
car-ne l’ambigüitat del contingut i incorporar les principals aproximacions crítiques al seu es-
tudi. El primer volum conté la introducció, dividida en una «Part literària» i una «Part codi-
cològica». Aquella situa l’Spill en el context de la literatura didàctica medieval i l’analitza des
de doblets interpretatius del tipus moralitat / comicitat (que permet contrastar la influència de
l’estructura formal del sermó amb l’ambigüitat amb què són tractats alguns tòpics de la litera-
tura didàctica), medicina del cos / medicina divina (que inclou tant les al.lusions professionals
del Roig metge com la metàfora mèdica aplicada a la redempció humana) i antifeminisme /
immaculisme (apartat en què se segueix el ressò del debat sobre la Immaculada Concepció a
través de l’addició d’uns versos anònims a les edicions cinccentistes); en aquest darrer sentit,
s’estudia la influència en Roig del Matheolusde Jean de Lefèvre. El bloc «literari» de la in-
troducció es tanca amb l’estudi lingüístic de l’obra. La «Part codicològica» estableix les línies
principals de la transmissió textual de l’Spill a partir del manuscrit únic conservat (Biblioteca
Apostòlica Vaticana, ms. Vat. Lat. 4806, que Bastero ja coneixia) i els testimonis impresos, i
aclareix alguns aspectes de la història de les primeres edicions. El segon volum de la tesi con-
té l’edició crítica i anotada de l’Spill, acompanyada d’índexs, d’un rimari i, ja en format CD-
Rom, de concordances del text. [M. T. S.]

Tesi doctoral de Vicent-Ferran Garcia Perales.—El 29 de gener de 2002, a la Univer-
sitat de València, Vicent-Ferran Garcia Perales va llegir la seva tesi sobre Atlas Lingüístico de
la Península Ibérica (ALPI): edició i estudi del País Valencià, dirigida pel Dr. Emili Casano-
va Herrero. L’autor fa una edició dels materials inèdits de l’ALPI referents tant a l’àrea cata-
lana com a la castellana del País Valencià, convertits pacientment en un arxiu informàtic; co-
teja les respostes del Qüestionari amb les dades publicades al primer i únic volum; destaca la
utilització de gran part dels materials catalans de l’ALPI pel Diccionari català-valencià-bale-
ar i compara els resultats de tres enquestes amb les dutes a terme recentment per l’autor de la
tesi. Aquest elabora també una col.lecció selectiva de mapes de símbols que faciliten la con-
sulta dels materials i, a més, dóna a conèixer molta documentació inèdita relativa a la gestació
d’aquesta ambiciosa obra geolingüística els materials de la qual van anar de València a Bar-
celona per a passar definitivament a Elx. [J. V.]

Tesi doctoral de Francesc Bernat i Baltrons.—El 22 de febrer de 2002 es va llegir a la
Universitat de Barcelona la tesi de Francesc Bernat i Baltrons, La fonètica dels parlars baleà-
rics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals, dirigida pel Dr. Josep Moran i Ocerinjaure-
gui. L’autor, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona,
fa una caracterització dels parlars baleàrics a partir de les notes manuscrites de Milà i Fonta-
nals, conservades en el Fons Milà de Santander, preses generalment d’informadors cultivats
de les Balears. Bernat fa una valoració positiva de la faceta de dialectòleg de Milà interessat a
descriure la llengua com és i no com ha de ser. [J. V.]
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