
menys en alguns aspectes —perquè la denotació abstracta es torna referència concreta— i molt més
en d’altres —perquè comporta una integració en un context comunicatiu amb agrupacions d’in-
ferències i pressuposicions—; i això encara al marge dels usos tròpics (metafòrics, metonímics...),
dels jocs de mots o els usos figurats o irònics, que només consten a les intuïcions dels parlants, però
no, o només molt rarament, als diccionaris convencionals.

Cal assenyalar també que l’obra té totes les característiques d’una introducció, distribuïda en
tres parts: a la primera s’exposa la importància del component semàntic en un sistema de processa-
ment i com s’hi integra; la segona part tracta del que s’anomena la ‘reducció polisèmica’ o deter-
minació i tria automatitzada de l’accepció amb què compareixen els mots en textos oberts, i la ter-
cera presenta les estratègies del ‘motor d’inferència’ que estableix, si més no, les pressuposicions,
és a dir, almenys les conseqüències semàntiques que comporta la construcció textual. Tot il.lustrat
amb una bona pila d’exemples representatius.

Una altra cosa que m’ha sorprès gratament és la bibliografia, extensa, amb una magnífica co-
bertura temàtica quasi tota en francès. Les entrades en l’inevitable anglès es redueixen a alguns
clàssics no menys inevitables, com ara J. Pustejovsky, A. Wierzbicka i algun altre, juntament amb
alguna traducció, com ara de B. Russell. Això ens fa pensar que potser (encara?) no és tan necessà-
riament inevitable el recurs, si més no exclusiu, a l’anglès.

RAMON CERDÀ

Universitat de Barcelona

MARTINES PERES, Vicent (2001): Obres de mossén Corella, Madrid, Gredos.

La recent aparició del llibre Obres de mossén Corella, a cura de Vicent Martines, en l’editorial
Gredos, suposa una aportació decisiva en l’àmbit de la crítica textual corelliana, caracteritzada per
un oblit generalitzat fins ben entrat el segle XX, amb els pioners estudis i edicions de Miquel i Pla-
nas (1913) i S. Guinot (1921).

Amb aquest llibre, Vicent Martines presenta ara una traducció al castellà de les obres profanes
de Roís de Corella. El treball minuciós de l’editor, que ha sabut conciliar el vessant de la traducto-
logia amb la filologia i, sobretot, amb l’edició de textos, segueix una metodologia filològica sis-
temàtica, que ha permés una fixació de la traducció castellana el més fidel possible al text català.

A la dificultat que implica la traducció de qualsevol text medieval s’havia d’unir, en aquest cas,
el peculiar ús de la prosa de Corella, els recursos estilístics diversos que impliquen una sintaxi força
elaborada, així com la recurrència a un lèxic artitzat que en més d’una avinentesa exigia l’elecció
de l’accepció més intel.ligible en castellà, però també més transparent a l’original. Aquest punt de
partida feia implícita la consulta reiterada dels repertoris lexicogràfics castellans, la collatio i trans-
cripció de les lectures òptimes entre els diferents textos de les edicions catalanes, així com l’anota-
ció crítica d’aquells vocables o expressions que presenten divergències o especificacions semànti-
ques d’ús diferent o inexistent en la llengua actual.

La traducció dels textos profans de Corella és precedida per una introducció en què Vicent
Martines estudia, mitjançant un estil àgil i concís, aspectes de la biografia de Corella en el context
d’una època de transformacions i influències italianes, així com una presentació força exhaustiva de
la bibliografia crítica dels estudis més representatius, com els de T. Martínez, A. Annicchiarico, A.
Hauf, S. Cingolani, entre altres, com a base per explicar l’estudi de les fonts més destacables en les
obres de Corella, sobretot de la tradició clàssica i humanista, que justifica l’ambigüitat en l’ús d’u-
na literatura com a teràpia, o la comprensió del missatge moralitzador en els escrits corellians de
temàtica no religiosa.

Tot amb tot, aquest nou treball de Vicent Martines, a més de presentar un compendi raonat i in-
tegrador de la tradició crítica corelliana existent fins els nostres dies, ha contribuït a millorar la
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comprensió ecdòtica del text original, però sobretot a facilitar la lectura de les obres de Corella,
inaccessibles per a aquells lectors estudiosos i iniciats en l’estudi dels textos medievals més in-
fluents i dinamitzadors de l’àmbit hispànic.

ANNA I.PEIRATS

Universitat de València

MOREU-REY, Enric: Els nostres noms de lloc.Palma, 1999 [1982]: Moll.

L’Editorial Moll va publicar la segona edició de l’obra Els nostres noms de lloc d’Enric Mo-
reu-Rey, que ha estat una de les figures capdavanteres en l’estudi de la toponímia —i, des d’un punt
de vista més general, de l’onomàstica— catalana i el fundador, l’any 1980, de la Societat d’O-
nomàstica, que l’any 2002 celebrarà el seu XXVIII è col.loqui, en aquest cas a Ciutadella i Maó.

Aquesta segona edició manté bàsicament l’estructura i el contingut de la primera edició, publi-
cada per la mateixa editorial l’any 1982, si bé s’hi han incorporat algunes ampliacions realitzades
pel mateix autor en el que va ser una de les darreres feines abans de la seva mort.

Els nostres noms de llocés un estudi de la toponímia catalana a partir dels orígens lingüístics
dels topònims i correspon a una ampliació de l’obra que Moreu-Rey va publicar —per mitjà de la
Unió Excursionista de Catalunya— l’any 1965 amb el títol Els noms de lloc, la qual ja presentava
a grans trets la mateixa informació i ordenació que la darrera versió.

Es tracta, doncs, d’una reedició que permet tenir accés a una obra clàssica —altrament avui in-
trobable a les llibreries— sobre la toponímia catalana, editada anteriorment l’any 1982 a partir d’un
material ja publicat el 1965, que no conté, però, gaire informació nova respecte de la seva primera
edició. En aquest sentit, sí que sobta, però, la divergència entre la forma del cognom de l’autor que
apareix a la coberta —i que correspon a l’emprada tradicionalment per aquest—, Moreu-Rey, i la
forma que consta a la portada interior, Moreu Rei, que sorprèn, creiem, no solament respecte de la
pràctica, sinó també de les idees del mateix autor.

JOAN ANTON RABELLA

Oficina d’Onomàstica de l’IEC
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