
Tesi doctoral de Joan Soler i Bou. — El 9 de febrer de 2004, Joan Soler i Bou va llegir
la tesi doctoral Definició lexicogràfica i estructura del diccionari, dirigida per Joaquim Rafel
i Fontanals. L’objectiu del treball és sistematitzar, a través de l’anàlisi de les darreres aporta-
cions metodològiques, l’expressió del significat mitjançant la creació d’una metallengua de
definició que redueixi al mínim les desviacions estructurals i metodològiques de les defini-
cions.

En els darrers anys, s’han fet aportacions importants a la lexicografia, tant des del punt de
vista teòric com del pràctic, gràcies, sobretot, a la incorporació dels mitjans tecnològics en
aquest camp. Com a conseqüència d’això, el resultat del treball lexicogràfic ja no és, necessà-
riament, la producció d’un diccionari concret sinó que s’entén com la constitució de grans ba-
ses de dades sobre el lèxic que poden ser utilitzades per a la posterior elaboració de diversos
tipus de diccionaris, ja siguin per a ús humà o computacional. Aquest fet obliga el lexicògraf
a un major rigor metodològic.

La proposta de Soler per a la creació d’una metallengua de definició representa la síntesi
de dos intents de sistematització de les definicions lexicogràfiques. D’una banda, els intents de
redacció de diccionaris amb vocabularis controlats; de l’altra, la proposta d’Uriel Weinreich,
basada en l’estructuració del vocabulari definidor en diversos nivells. El resultat del treball és
un conjunt de 1.089 mots —que agrupen 1.172 accepcions—, presentat en forma de dicciona-
ri, que podria ser la base de la metallengua de definició dels diccionaris catalans. Aquest con-
junt de mots —que, seguint Weinreich, anomena Nivell 0— concentra les desviacions inevi-
tables de la definició lexicogràfica: la circularitat i la redundància.

La tesi, doncs, alhora que representa un avenç en la tècnica de la definició lexicogràfica
des d’un punt de vista teòric, obre una nova perspectiva per a la creació de nous diccionaris de
la llengua catalana. [J. M. D.]

Defensa de la tesi doctoral Lo Quart del Canon d’Avicenna: Estudi de les febres i l’o-
rina i edició del text, de Concepció Cerdà Micó. — Dijous 22 d’abril de 2004, es va defen-
sar, al Departament d’Història de la Ciència i Documentació de la Facultat de Medicina i
Odontologia de la Universitat de València, la tesi doctoral titulada Lo Quart del Canon d’Avi-
cenna: Estudi de les febres i l’orina i edició del text, elaborada per Concepció Cerdà Micó sota
la direcció de Josep Lluís Barona Vilar, catedràtic d’història de la ciència de la Universitat de
València. Atès el caràcter interdisciplinari de la tesi presentada, el tribunal avaluador estava
format per doctors procedents de diversos camps del saber —la medicina, la farmacologia, la
història de la ciència i la filologia: Joan Micó Navarro, titular d’història de la medicina de la
Universitat de València, que actuava de secretari; María José Báguena Cervellera, titular
d’història de la medicina de la Universitat de València; Joan Veny Clar, catedràtic emèrit de dia-
lectologia de la Universitat de Barcelona i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans; Joan Esplugues Requena, catedràtic emèrit de farmacologia de la Universitat
de València i membre de la Reial Acadèmia de Medicina, i Joan Riera Palmero, catedràtic
d’història de la ciència a la Universitat de Valladolid, que actuava com a president. Aquest
tribunal va atorgar a la tesi presentada per Concepció Cerdà Micó la qualificació màxima:
excel.lent cum laude per unanimitat.

La tesi Lo Quart del Canon d’Avicenna: Estudi de les febres i l’orina i edició del text edi-
ta i estudia, seguint el mètode filològic, els capítols relatius a la febre i a l’orina de la traduc-
ció catalana anònima del segle XIV Lo Quart del Canon d’Avicenna (manuscrit 568 de la Bi-
blioteca Nacional de París-Richelieu, 166 folis), la qual fins ara romania inèdita. Es tracta de
l’única traducció romànica existent o conservada d’aquesta obra, fet que concorda amb la pre-
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