
JOAN TORRUELLA I CASAIVAS i JEREMY N. H. LAWRANCE

UN PROJECTE D'ARXIU INFORMATITZAT DE TEXTOS
CATALANS MEDIEVALS: ALGUNES NORMES *

1. Introducci6

1.1. Al Departament d'Espanyol i Portugues de la Universitat de
Manchester, juntament amb la Universitat Autonoma de Barcelo-
na, hem posat en marxa durant els dos ultims anys un projecte
informatitzat d'Arxiu de textos medievals catalans amb vista a confec-
cionar un fons de textos apte per a una serie d'analisis informatiques
que pretenen acostar-nos amb major precisi6 a la interpretaci6 i orga-
nitzaci6 de les dades paleografiiques, textuals i linguistiques proporcio-
nades pels manuscrits originals. Les analisis comencen, generalment, per
la confecci6 de Ilistes estadistiques de paraules (indices verborum) i
concordances.' Les aplicacions d'aquestes concordances van des de les
mes simples, com per exemple la detecci6 d'errades en el text transcrit
o 1'elaboraci6 d'un glossari, fins a operacions tan complexes com la
collaci6 dels diversos mss. o families de mss. d'un stemma codicum per

* La intervenci6 de Joan Torruella en aquest projecte ha estat gracies al
suport de la CIRIT.

1. Per a una orientaci6 general vegeu els fibres introductoris de Hockey
1980 i Oakman 1984, ps. 69-87, Concordances (per a les referencies completes de
les citations vegeu la bibliografia al final ). La llista de concordances de textos
medievals hispanics a 1'abast dels estudiosos ja 6s llarga, pero fins ara tan sols
tenim notfcia d'algunes poques en el camp catala, com la d'Ausias March (FLAM
1962) i la del Specudum at loderi (SOLOMON 1986), en microfitxes. Nosaltres les
tenim preparades per als textos del Canconer 9 de ]a Biblioteca de Catalunya
( segles xv-xvi), de les Guerres ptiniques de Francesc Alegre (1472).
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a una edicio critics? Per mitja de les concordances tambd es poden

fer estudis d'estil quantitatius (estilometrica), que ens donen fonaments

per a establir autories dubtoses, estudiar el lexic o usos linguistics de

determinats autors o investigar la rima i la metrica d'un text o de mds

d'un text poetic.' La darrera fita que es podria assolir, pero, seria la

compilacio d'un corpus de materials lexicografics quc servis per a 1'ela-

boraci6 posterior d'un diccionari historic del catala medieval, a l'estil

dels que ja s'estan preparant en altres Ilengues romaniques, com per

exemple (per citar nomds els que hem tingut mds en compte per als

nostres treballs) el Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO), de

l'Accademia della Crusca, i el Dictionary of the Old Spanish Language

(DOSL), a la Universitat de Wisconsin-Madison, o, per a la llengua mo-

derna, el Diccionari del catald.4

1.2. Per descomptat, la situacio del catala en aquest sentit ds molt

avantatjada respecte a la del castella, ates que ja comptem amb els

tnonumentals diccionaris historics (ds a dir, basats en la documentacio

historica de cada paraula) d'Alcover-Moll i de Coromines 5 Nogensmenys,

es pot repetir d'aquests el que digu6 J. J. de Bustos Tovar en parlar del

Diccionario critico etimoldgico de la lengua castellana de Coromines,

que, tot i concedir-li el merit d'un gran esforc individual, observa que,

almenys per a investigacions concretes, <no es suficiente para tener

garantia absoluta en las documentaciones de los vocablos» 6 Aquesta

2. Hockey 1980, ps. 144-163, <Textual Criticism»; Oakman 1984, ps. 113-

138, <<Textual Editing with a Computer*.

3. Hockey 1980, ps. 79-100 (<<Vocabulary Studies, Collocations and Dialec

tology») i 122-143 (<<Stylistic Analysis and Authorship Studies*); Oakman 1984,

ps. 139-171, <<Stilistic Analysis*. Pel que fa al camp especialitzat de la metrica,

vid. Hockey, ps. 168-188 (<<Sound Patterns>>) i, per algunes observacions de molt

interes metodologic, Avalle 1979, ps. 65-83.

4. Sobre el primer, vid. Avalle 1979. El DOSL de Wisconsin ja 6s forca

avancat: vid. Faulhaber i altrcs 1984; Mackenzie 1986; i Burrus 1986. Volem

manifestar el nostre agraiment al professor d'Arco Silvio Avalle, de l'Accademia

della Crusca, per les seves llicons personals, i a John J. Nitti, de la comissio edito-

rial del Dictionary, per la seva ajuda i suport al nostre projecte, i sohretot per

haver-nos cedit l'us del seu programa de concordanca MICROCONCORD. Sobre el

Diccionari del catala contemporani, vegeu Particle de Rafel 1987.

5. Alcover-Moll 1930-1962; Coromines 1980.

6. Contribution al estudio del cultismo lexico medieval, annexos del <Boletfn
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garantia es precisament la que a la llarga oferiria un arxiu del tipus que
descriurem. Per exemple, als dos primers folis que hem sotmes a una
analisi de la traduccio d'una obra italiana de Leonardo Bruni feta pel
mercader i conseller barceloni Francesc Alegre 1'any 1472, trobem la
paraula bergada, <grup de bandolers>>, que pot contribuir a la llarga
consideracio de 1'etimologia d'aquest mot enilestida per Coromines.' De
la mateixa manera, al primer foli del Canconer L de la Biblioteca de
Catalunya trobem la paraula moncenguer, variant de monconeguer <<men-
tidor> , «fallac> , no enregistrada ni per Alcover (vii, 341) ni per Coro-
mines (v, 588), usada en un desplazer o sirventes del pare d'Ausias
March; 8 i quatre folis mes endavant, i'adjectiu (e)strun, <<malvat?»,
que no hem trobat a cap vocabulari catala, usat en un altre sirventes del
seu oncle 9

1.3. Amb la finalitat, doncs, d'aportar documentacions mes com-
pletes d'aquesta mena, un projecte com el nostre es proposa entrar de
manera llegible per ordinador un corpus textorum de tots els textos,
literaris i no literaris , escrits en llengua catalana des dels origens fins
als manuscrits i incunables del segle xv. La formacio d'un tal corpus,
pero , suscita una serie de questions que s'han de solucionar abans de
comencar , i que es la nostra intencio tractar en aquest article . La veri-
tat es que la utilitat dels resultats de qualsevol analisi computacional

de la Real Academia Espanola>>, xxvni (Madrid 1974 ), p. 19 (citat per Pellen
1978-1979, ps. 15-16).

7. Barcelona , Biblioteca Universitatia , ms. 85, Guerres puniques , foli 2r (vegeu
«exemple 3>>, 1.9, mes avail); Coromines 1980, Ii, ps. 769-771 . Al text italic es
Ilegeix: <certe brigate di Italiani >> ( Ceruti 1878, p. 5).

8. Pere March , << Yo•m meravell>>, 1. 20, foli 1v (vegeu <<exemple 1* mes avail`;
d'altres mss. porten mensongier ( H°, Bibl. Catalunya ms. 7, el mes antic i apro-
vencalat), monceguer ( J, Paris, Bibl . Nationale , ms. esp. 225 , darreries del segle xv,
forca catalanitzat ), i un monsoneguer hipermetric ( P, Saragossa, Bibl. Univ.,
ms. 184 ). Com es ben sabut la histbria d'aqeust mot es complexa; es interessant
notar que la forma monsoneguer < *mentionicariu apareix a les Vides de sants
roselloneses ; pero Coromines comenta que aquesta <<tendencia a assimilar en o una
e pretonica davant o o u accentuades ... gairebe mai no apareix a 1'Edat Mitjana»
(Coromines 1971, p. 296, 4 13).

9. Jaume March, "Quan eu cossir>>, 1. 13, foli 5v: <<persona s truna>>, que
Pages ( 1949, p. 34 ) tradueix com << personne mechanic>>. Aparentment no to a veure
amb els substantiu provencal estrun (<< courage, effort; desir , offectin ; a .r , tot;
per gran - , vite, rapidenrent, impetueusement>>, segons Emil Levy).



484 Joan Torruella i Jeremy N. H. Lawrance

depc'n finalment no tant de les dades produides per la computadora

(output), sing de la qualitat de les dades subministrades a la compu-

tadora (input), que han de ser fidedignes per elles mateixes, i aptes (per

la seva homogeneitat, ordenacid, completesa) per a una interpretacid

posterior. En aquest sentit, podriem adoptar corn a emblema amonesta-

dor una frase ja gairebe proverbial entre els practicants anglo-saxons

de la informatica: <<Garbage in, garbage out>> (<<disbarats endins, disba-

rats enfora>>). Formar un arxiu amb normes improcedents pot impli-

car, per ser breus, perdre anys en una feina que, una vegada descobertes

les seves febleses, no necessitaria nomes alguns retocs i algunes revi-

sions sins que s'hauria de refer de cap i de nou. El problema esdeve

mes greu a causa de 1'immens volum de dades que es poden obtenir amb

la informatica. Ja 1'any 1977 adverti d'aquest perill el director del

TLIO, D'Arco Silvio Avalle, quan digue que l'us de 1'ordinador

per fer diccionaris era <<una grande illusione», perque la <crescita verti-

ginosa delle informazioni fornite dai calcolatori>> havia posat en crisi tots

els projectes lexicografics informatitzats.'° l;s tan facil caminar a recules

amb la computadora com amb metodes mes tradicionals -i fins i tot

amb molta mes rapidesa.

1.4. La primera decisid que hem pres per crear l'arxiu es, potser,

la mes controvertible. A diferencia d'alguns projectes en aquest camp,

ens sembla aconsellable partir d'edicions critiques dels textos, i no de

transcripcions estrictament paleografiques. Aixo no vol dir que totes les

edicions critiques serveixin per al nostre arxiu; per formar el corpus no

ens interessen les reconstruccions basades en la confrontacid dels diver-

sos mss. d'un stemma codicum lachmania. Pero facilment poden servir

les edicions critiques basades en un ms. unic, o fins i tot en dos o

tres ms., sempre que n'hi hagi un de base i que mitjancant 1'aparell

critic sigui facil emmarcar les aportacions dels altres mss. al ms. base."

El punt essencial, per tant, es transcriure nomes un ms. Pero ho fem

10. Avalle 1979, ps. 43-45.

11. Contra 1'us del metode lachmania en el tractament de textos que han

cle fornir la base per a un arxiu informatitzat s'expressa tambe Avalle 1979,

p. 58, alludint als perills d'introduir formes conjecturals: <<La seule solution

scientiliquement correcte dans ce cas [i.e. de la confeccio de concordances] sera

donc d'analyser non pas le monument litteraire en tant que tel, mais le document

qui nous l 'a transmis, daps son integrite.>>
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segons unes normes que b donin l'homogeneitat necessaria, i amb les

correccions imprescindibles de les faltes i errades del copista. Ens

allunyem, per tant, dels criteris establerts pel Dictionary of the Old

Spanish Language, per exemple, que pretenen conservar totes les par-

ticularitats grafiques, ortografiques, i d'imposici6 i compaginaci6 de les

planes del document original per facilitar les referencies i Ics comprova-

cions posteriors. Tot i reconeixent els seus merits, ens sembla que

aquest metode no esta mancat d'inconvenients. En primer lloc, conser-

ver intactes a la transcripci6 totes les errades, males lectures i capritxa-

des dels escrivans medievals comporta el perill sensible d'introduir-hi

<paraules fantasmes>> que despres entren forcosament als indexs, i es

necessari treure-les manualment mes tard; sembla mes raonable i mes

segur que l'editor del propi text se n'ocupi (vegeu § 3.2). D'altra banda,

el sistema del DOSL exclou i'us de textos ja impresos per editors mo-

derns; nosaltres creiem que aixo representa una perdua innecessaria i,

per tant, lamentable, dels progressos sovint molt solids de la filologia

catalana anterior. Per aixo de moment admetem l'tis d'edicions mo-

dernes sempre que aquestes segueixen el criteri de reproduir fidelment

una determinada font manuscrita o incunable, no d'oferir una «recons-

trucci6>> editorial. Aquest procediment de rec6rrer a edicions modernes

pot facilitar enormement les feines preliminars, i en general mes labo-

rioses, de la formaci6 de darxiu, ja que es possible donar a llegir auto-

maticament un text ja impres amb 1'ajuda d'un aparell optic o scanner.'2

Els textos aixi processats necessiten una «preedici6>> o intervenci6

manual per depurar-los d'errades i adaptar-los a les normes que descriu-

rem mes avail. Pero justament un dels avantatges mes importants de

l'ordinador es la possibilitat de millorar els textos mitjangant les ana-

lisis computacionals. La flexibilitat dels textos electronics permet que,

una vegada reunit el corpus, aquest es pugui anar revisant i millorant

indefinidament.

12. Sobre aquesta maquina, vegeu el breu comentari de Galloway 1981.
Nosaltres hem aprofitat una maquina d'aquest tipus propietat de la universitat de
Birmingham per llegir una edicio mecanografiada de les Guerres ptiniques de Fran-
cesc Alegre, amb excellents resultats . Sembla que el TLIO tambe fa servir edi-
cions impreses.
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2. Cataleg dels manuscrits i altres fonts

2.1. Un primer pas es el de definir els limits d'inclusio de l'arxiu.
Corn ja hem esmentat, interessen en principi tots els textos des dels
origens de la Ilengua catalana fins al comencament del scale xvt, no tan
sols literaris sing tambe pertanyents a altres camps de 1'escriptura (car-
tes, sermons religiosos, croniques, obres juridiques, tractats cientifics,
etc.). Cal ditingir entre la data del text (o sigui, de la composicio ori-

ginal) i la del document (manuscrit o impres) que ens conserva el text
i que pot ser posterior; s'admetran mss. i edicions posteriors al 1500
d'un text escrit abans d'aquesta data, en els casos en que no disposem
de cap document anterior. Aquesta distincio entre text i document es,
en efecte, primordial, i es mantindra al Ilarg de tot aquest article.

2.2. Quant als origens, en teoria cal partir dels primers documents

on trobem paraules que ja es poden qualificar de catalanes, encara que

sigui enmig de textos llatins o occitans. A la practica, pero, la giiestid

es mes complexa. En principi, quedaran exclosos textos en proensales

escrits per autors catalans (com, per exemple, les poesies dels trobadors
fins a Cerveri de Girona, fl. ca. 1275); pero de vegades, donada Ia

barreja catalano-occitana d'alguns textos, es dificil mantenir on criteri

consequent d'exclusions i d'inclusions." De moment, doncs, prenem com

a punts de partida nocionals el fragment de la traduccio catalana del

Forum ludicum (segle xiir?) i les Homilies d'Organya (segles xii-xiii)

per a la prosa, i els Rims de Ramon Llull (m. el 1316) per a la poesia.14

Respecte als textos anteriors, s'haura de recorrer al sent' per decidir 1.1
seva inclusio o no.

2.3. Aixo ens acara amb la necessitat de confeccionar un cataleg

informatitzat de tots els documents (manuscrits i impresos que tard o

d'hora hagin d'entrar (encara que no necessariament integres: vid.

13. Cal notar, per exemple, qua Russell-Gebbett 1965, § 32, ps. 106-107,
inclou un poema del trobador Cerveri de Girona, precisament <<because of its
relative lack of Provencal traits> .

14. Per a una discussio sobre aquest problema, vegeu les nodrides pagines,
amb bibliografia exhaustiva, de Nadal i Prats 1982: <<Provencal i catala», ps. 194-
205; <<Els primers textos escrits en Ilengua catalana>>, ps. 255-266; i <<Llull, "crea-
dor del catala literari">>, ps. 301-329.
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§ 3.2, mes avail) a 1'arxiu.15 Cada document haura de ser representat per

una fitxa on constaran les dades que el classificaran dintre d'uns para-

metres quc permetran posteriorment, mitjancant un programa d'or-

dinador, fer i'estudi sincronic i diacronic de les concordances corres-

ponents. Aixi, una vegada entrades aquestes fixes al cataleg informatit-

zat, els documents arxivats es podran triar per autors, per epoques, per

zones linguistiques,16 o per generes; i, en combinaci6 amb les concor-

dances que se'n deriven, es podran fer sondeigs per categories d'una o

mes paraules, fent possibles les combinations entre aquests camps: l'us

d'una categoria gramatical per determinats autors, o una paraula en un

genere especific durant una epoca determinada i dintre d'una localitzaci6

geografica concreta, i altres semblants.

2.5. Per aixo es important que aquestes fltxes portin les dades

enumerades a la taula 1 - fitxes del cataleg (vegeu tambe 1' <Exemple 4»

al final). Per adaptar-les als metodes computacionals, la numeraci6 ara-

biga (1-13) ha de ser mantinguda rigorosament, registrant amb la indi-

caci6 d'un «0» aquells casos on la informaci6 sigui desconeguda (excep-

te en el cas del num. 2), i amb signe d'interrogaci6 les dades conjec-

turals.

15. Aquest cataleg s'assemblara aixf a la Bibliography ol Old Spanish Texts

(BOOST) de Madison (Faulhaber i altres 1984) i a la Bibliogralia delle edizioni

a stampa dei testi sottoposti a spoglio ad use del TLIO (ES) de l'Accademia della

Crusca (Avalle 1979, ps. 13-28), que ens ban servit de models en molts punts.

Per a ]a bibliografia dels textos catalans, avui disposem de l'obra meritoria (perb

encara insuficient per als nostres objectius) de Concheff 1985, que obeeix les

normes de la BOOST.

16. Som conscients de la problematica especial que presenta el catala antic

cn aquest aspecte, perque l'ortografia unificadora de la cancelleria anava depurant

cada vegada mes els textos de trets dialectals; com apunta Coromines, <<la literatura

en prosa, des de les Homilies d'Organya i el corpus lullia fins a Tirant lo Blanc,

al llarg d'uns tres-cents anys i en una produccio diversa i de les mes copioses,

presenta un llenguatge uniforme , amb molt escassa evolucio cronologica; pero

encara hi crida molt mes l'atencio 1'absencia de variants dialectals, absentia que

is total si prescindim de min6cies sense cap relleu, i que a mes solament poden

trobar-se en els brevfssims textos primitius i en algun autor valencia del segle xvu

(Coromines 1971, ps. 276-277). Amb tot, creiem convenient incloure una entrada

a la fitxa per indicar l'origen geografic del text, encara que en molts casos nomes

sera possible situar-lo, a grans trets, dintre la zona occidental o oriental.
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3. L'arxiu de textos i les normes de transcripcio

3.1. Els textos s'entraran a 1'arxiu en estreta rclacio anrb les entra-
des del cataleg. Aquests seran els <<textos mestres>>, als quals s'apli-
caran totes les analisis descrites mes amunt (§ 1.1-2). La seva qualitat
es, per tant, primordial. Oakman resumeix terminantment el punt:

Editorial decisions made before any text is prepared for input will
ultimately determine the success of the project. The scholar must
choose a suitable structure to represent his text and must decide how
the machine will treat variants, homographs, and other tricky problems.
Initially he should not begin a concordance without having an autho-
ritative edition on which to base it. ... It a concordance cannot be
based on an accepted text, it is probably better left unpublished.»"

3.2. Creiem innecessari entrar tots els documents de cada text; no-
mes cal triar aquell que millor representi la tradicio textual corresponent.
A mes a mes, l'editor del text haura de corregir les errades de la copia,
depurant 1'edici6 critica de totes les formes i paraules que es poden consi-
derar «paraules fantasmes> . Cada esmena d'aquest tipus s'indica amb
signes especiales (vid. § 3.10, i taula 111, 8, mes avail; n'hi ha un cas
a l'<<Exemple 2>>, vets 15 i nota 37); d'aquesta manera les formes que
no tinguin autoritat manuscrita aniran clarament distingides o excloses
dels indices verborum i de les concordances. Pel que fa als casos on la
classificacio tematica presenta dues branques derivades d'un mateix
arquetipus, totes dues proveides de certa autoritat, caldra incloure les
variants o, si son molt diferents, transcriure un document pertanyent a
cada branca. Un cas important d'aquesta situacio es el dels canconers,
on molts dels textos es repeteixen en nombrosos documents, pero sem-
pre amb combinacions uniques. En aquest cas, d'acord amb la practica
establerta per Dutton per als cancioneros castellans, no queda mes remei
que transcriure' ls tots integres i no trencar-los en poesies individuals."

3.3. Ara be, el problema de preparar textos de la qualitat men-
cionada mes amunt implica, a mes de les operacions editorials esmen-
tades, dues questions de transcripcio: la d'imposar normes adequades

17. Oakman 1984, p. 70. Tambc, en el mateix sentit , Pellcn 1978-1979.
18. Dutton 1982.
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a 1'ordinador i la de mantenir uns criteris filologicament convin-

cents. Pel que fa als criteris filologics, es ben sabut que hi ha hagut

una gran diversificacio en la tradicio catalana, que va des del lliberti-

natge d'una regularitzacio total fins a la mortificacio d'una rigorosa

fidelitat a la lletra manuscrita, sense cap norm alitzacio.19 Avui dia,

pero, s'ha arribat a un acord sobre el punt mes important, resumit per

Rubio ja el 1927: <<Els diversos sistemes avui en is coincideixen tots

en la necessitat de respectar les particularitats grafiques dels mss.>>20

Nosaltres tambe considerem basic aquest criteri. Aixo vol dir que els

canvis editorials es limitaran nomes a la correccio d'errades evidents,

respectant 1'ortografia de 1'escriva en els altres casos.

3.4. La grafia dels escrivans, com a resultat de la regularitzacio im-

posada per la cancelleria de la corona d'Arago que feu de l'ortografia

catalana la mes unificada i sistematica de l'Europa medieval, no pre-

senta dificultats d'interpretacio (corn les que son frequents a les sibilants

del castella, per exemple), sing nomes en el cas del valor fonetic de les

abreviacions paleografiques, i de les lletres i-j i u-v. Seria desitjable

normalitzar aquestes ultimes segons el so que tenien antigament, pero

per fer aixo cal imposar una diferenciacio tipografica inventada, com

es ben sabut pels bibliografs, per Gian Giorgio Trissino 1'any 1524;

dit d'una altra manera, els escribes medievals no tenien grafies especials

per a /dz/ ni per a /v/?' Per tant, sovint es presentaran casos foneti-

cament dubtosos o impossibles de resoldre avui, corn per exemple

seua/seva. Anthony Bonner addueix altres exemples corn ara abreu-

jar/abreviar, o io, que es transcriu normalment jo, pero que s'escriu

inequivocament yo a determinats mss. lullians.22 Per aixo la practica

19. Aramon i Serra 1955.
20. Rubi6 1927, p. 309 (aquesta nota constitueix una ressenya a Roques

1926). El mateix criteri ha estat adoptat pels editors d'<<EIs Nostres Classics*,
i per la majoria dels editors dels nostres dies, fins i tot a les edicions de divulgaci6.

21. McKerrow 1910. Durant l'edat mitjana els signes semblants a les nos-
tres j i v eren nom6s variants grafiques de i i u; es a dir, aquestes variants
s'utilitzaven no per distingir els fonemes sing nomes per facilitar la lectura, per
exemple quan la i i la u anaven precedides o seguides de certes lletres que a
1'escriptura gotica es podien confondre: ni, in, iii, i ui eren quasi indistingibles
de la m; per tant, s'escrivia nj, in, iij, vi.

22. Bonner (inedit), p. 7, nota 17. L'article resumeix les discussions deta-
llades sobre nommes d'edici6 de dues sessions de la Comissi6 Editora de la
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usual de modernitzar aquestes grafies segons el so modern no es sempre

satisfactoria. En el primer dels casos adduits, Bonner suggereix que es

posi una de les dues solucions al text (abreviar), i l'altra (abreujar) a

l'aparat critic si es creu convenient. En l'altre, proposa que es norma-

litzin tots els casos en jo o yo d'acord amb 1'ds mes frequent del copista.

Nosaltres acceptem solucions d'aquesta mena per alleugerir la lectura,

encara que pensem que seria mes logic escriure sempre u o i, prescindint

totalment de v i de j. De totes maneres, a les nostres concordances trac-

tem aquestes ultimes dues lletres exactament corn si foren u i i en l'ordre

alfabetic (vid. 1'<<Exemple 5>>). Pel que fa a les abreviacions, les reso-

lem segons l'us modern; quart es possible, les resolucions s'indiquen

posant en cursiva les lletres no representades al document.

3.5. Amb aixo ens sembla que queda assentada, almenys en termer

generals, la questio del trasllat literal del document. Resten sense resol-

dre, pero, dos aspectes que, tot i que no afecten ]a interpretacio de les

grafies, si que afecten la seva representaci6 tipografica. Efectivament,

els unics punts que encara causen divergencies en aquest sentit entre els

editors moderns segueixen sent el de l'accentuacio i el de la separacio

dels mots aglutinats, aspectes evidentment molt delicats. Justament son

aquests dos punts els que mes afecten les nostres normes. La paraula

es la unitat basica per a totes les analisis computacionals partint dels

indices verborum. En consegiiencia, la separacio i la distincio de parau-

les es un punt fonamental.23 Per altra part, la computadora es incapac

de distingir sense diacritics entre series de paraules homografes, com

per exemple:

Nova edicid de les Obres de Ramon Llull celebrades a Valencia (1986) i al Rai-

inundus Lullus Institut de l'Albert-Ludwigs-Universitat de Friburg de Brisgbvia

(1987). Agralm al professor Bonner 1'amabilitat d'haver-nos proporcionat el text

mnecanografiat de la seva ponencia i altres suggeriments molt utils.

23. Cl. Pellen 1978-79, p. 19: <<L'ordinateur ne peut intervenir qu'une Lois

le texte normalise en mots et, si possible, en mots distincts pourque les homogra-

phes ne soient pas (toes) confondus. A ce niveau de l'informatisation se pose Ic

probleme de la pre-edition. Le choix est simple: en cas d'homographie, on bien

l'on marque certains termes pour les diferencier des formes concurrentes, ou bien

i'on se contente du decoupage primaire en mots et l'ordinateur assimile le a de

HIABER et la preposition, le substantif entrada et le participe passe de ENTRAR.N
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si (condicional ) / si (afirmatiu)
den (nom cardinal ) / deu (verb) / Deu (nom religios)
mes (conjuncio) / mes (participi ) / mes (adverbi ) / mes (substan-

tiu) / mes ( possessiu aton)

Per aixo, per trobar solucions a les questions d'accentuacio i de separa-

cio de paraules que siguin aptes per a les tecniques computacionals,

sense que desvirtuin la filosofia filologica, hem cregut oportu adoptar

tins criteris corrents entre els editors de textos provencals, tot i que

s'allunyen dels usos normals entre els editors catalans, la majoria del

quals en aquests dos punts solen seguir les normes fabrianes.

3.6. Respecte a 1'accentuaci6, ens proposem un criteri forca sim-

ple: usar accents nomes tonics als mots polisillabs aguts acabats en

vocal, vocals mes -s, -en, o -in (es a dir, a tots els mots aguts que porten

accent segons l'ortografia moderna), i a determinats monosillabs. L'tis

nomes de l'accent tonic (en forma de 1'agut) pot semblar xocant a pri-

mera vista, i adhuc fou qualificat d'<<absurd>> per Aramon Z' El nostre
raonament prove dels principis establerts per Roques ja l'any 1926, i
generalment acceptats pets filolegs romanics, segons els quals els accents

no han de ser usats per indicar el grau d'obertura o tonicitat de les
vocals sing nomes corn a <diacritics* (o sigui, elements de diferenciacio
entre homografs).n De fet, aquest criteri acaba de ser adoptat, en linies

generals, per Bonner, en la Nova edicio de les Obres de Ramon Llull, i
<lefensat amb arguments i exemples que ens semblen prow convincents.26

24. Aramon i Serra 1955, p. 265: <<No s'ha arribat, pero, a un total acord
cu la questio d'accentuacio, ... en la qual ens trobem davant tres tendencies:
1) horn deixa cls textos sense accentuar; 2) horn accentua, absurdament, els poli-
siHabs aguts, amb accents nomes aguts; 3) horn accentua plenament, a la moderna.>>
Aquesta divisio es encertada, pero ell esta a favor de la tercera tendencia, que
rebutgem per les raons esmentades mes avail; per altra part , la primera queda
exclosa per ser poc apta per a l'ordinador. Corn es veura, adoptern la segona,
pero amb una lieu modificacio que to a veure amb els monosillabs.

25. Roques 1926; Rubio 1927, p. 311, sembla estar-hi d'acord: <<En la questio
dels accents, horn defuig de prejudicar la valor oberta o tancada de les vocals,
decidint-se solament per 1'accent tonic en els aguts.> Per l'adopcio de les normes
de Roques a altres llengues romiiniques, vid. Foulet i Speer 1979, ps. 58-73. Les
usa per at catala, per exemple, Pages 1949; Russell-Gebbett 1965 (amb modifica-
tions que nosaltres tambc acceptem parcialment, ps. 50-52 de la introduccio); i Coro-
mines 1971, ps. 276-362.
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3.7. Discrepem de Bonner, pero, tal i com hem dit, nomes en un

punt, que to a veure amb 1'accentuaci6 dels monosillabs, que ell prefe-

reix deixar sense l'accent <<corn a element de diferenciacio» del qual

parlen els gramatics 27 En realitat, es quasi impossible fer concordances

sense 1'ajuda d'aquest tipus d'accent diferenciador, ates que aquests

monosillabs homografs acostumen a ser molt usuals en catala (si/si,

es/es). Sense diacritics, la maquina els classifica tots sota el mateix

«lema>>, obligant-nos despres a recorrer manualment tota la concordanca

i a agrupar-los per significats. Aqui no hi ha cap rise de perjudicar la po-

sicio de l'accent tonic ni la qualitat de la vocal. Per tant, mantenim

1'accent diacritic en la majoria dels casos esmentats per Antoni Badia i

Margarit (usant nomes, es clar, l'accent agut). Inclus a la seva llista de

trenta-nou casos n'hi afegim alguns altres d'especifics del catala medieval,

corn per exemple les grafies de les formes monosil-labiques del verb

haver on manca la hac etimologica, totes les quals es poden confondre

amb mots frequentissim: per tant, escrivirn e, as, a, etc., per diferen-

ciar-los de e (conjuncio copulativa), de as (per es), de a (preposicio),

etc. Donern la llista a 1'apendix, una Ilista que no preten ser exhaustive:

els editors n'hi pollen afegir d'altres sempre que posin la rota corres-

ponent al principi.

26. Bonner (fined.), ps. 3-5. El savi editor de Llull apunta les dificultats de

mantenir els criteris fabrians de cara a les variacions dialectals de pronunciacio,

les quals per exemple presentarien molts casos de rims imperfectes si horn accen-

tues a la moderna; i sobretot assenyala la «falsa impressio de seguretat>> que pot

donar l'accentuacio de formes tals corn anassem, voliets, justicia, els quals podien

pronunciar-se antigament, segons suggereixen la tonica provencal, l'etimologia lla-

tina, la rima i els parlars dialectals d'avui, anassem, voliets, justicia. Bonner

addueix arguments parallels per rebutjar 1'6s de la dicresi (p. 9, nota 27; i nota

tambe el cas de deia, feia/deia, feia, ps. 3-4) i I geminada amb punt volat (p. 10,

nota 28), les quals nosaltres tambe rebutgem.

27. Bonner, p. 9: uTampoc no sembla aconsellable accentuar monosillabs amb

la idea d'evitar possibles confusions. Dubto que el context no ens mostri facilment

si hem de llegir a corn a preposici6 o verb, es com a pronorn o verb, to com a

pronorn o verb; en canvi accentuar monosillabs ens plantejaria els mateixos pro-
blemes que hem intentat evitar.>> No veiern que hi hagi «problemes», pero, si no
s'utilitza l'accent corn a indicaci6 del grau d'obertura de la vocal. Sobre 1'accent
«com a element de diferenciacio», vid. Badia Margarit 1962, § 75, i, ps. 116-118,
que dona una llista de 39 paraules, en la seva majoria monosillabs, que porten
aquesta mena d'accent en el catala modern.
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3.8. Passem , doncs, a la giiestio de la separacio de paraules agluti-

nades. Aqui les normes que proposem s'aparten menys de la practica

normal , i tenen el suport , a mes, de la Comissio Editora de la Nova

edici6 de les Obres de Ramon Llull, de la Comissio Editora d'Eixime-

nis, de Rubio, d'Aramon, i de molts altres editors. Es tracta del pro-

blema de transcriure grafies tan usuals als documents corn lanima, quell,

miamor , men, donam , emparals, jaus , en una forma que deixi ben

clara per a l'ordinador la separacio en paraules distintes. Amb aquesta

finalitat , doncs, usarem:

el guionet segons l'tis de la llengua moderna a les combinations de

pronoms febles i verbs, i tambe abans de la consonant /z/, d'ori-

gen provencal i representada pels escrivans catalans indiferent-

ment amb una -z, -t, -d o -s, que s'usava , sobretot en poesia, per
evitar el hiatus de que, qui, ne, o e amb la vocal segiient 28

1'apbstrof per indicar les aglutinacions dels proclitics i mots forts

amb perdua d'un element de la primera paraula ( 1'anima, qu'ell,

mi'amor).

el punt volat per indicar les aglutinacions dels enclitics o dell mots

forts amb perdua d'un element de la segona paraula (me-n,

dona.m, emparals).

3.9. Decidides aquestes dues questions, les nostres normes no ofe-
reixen mes particularitats , corn es veura a les taules 2 i 3.29 Les dividirn

28. Per a l'occita, vid. Smith i Bergin 1984 , § 2.8, p. 22: <<In order to
avoid hiatus, a few words optionally have a final dental consonant : e(t), ez, ed
`and', a(d), az 'to', o ( z), oz `or ', que(z ), qued `that', all probably pronounced with
/z/. Thus, we usually find ae leis* `and her' but often << ez ieu>> `and I'». Nosaltres
en aquest cas escrivim e-z ieu ; el sintagma sol representar -se pels editors proven-
Sals (que no tenen el guionet ) amb el punt volat e•z ieu , pero no es tracta d'un
cas de reduccio vocalica, i per aixo pertany clarament al camp del guionet. Per
a alguns exemples , vegeu la nostra transcripcio d'unes cobles de Pere March mes
avall (<< exemple 1>>, vets 2 i nota 34).

29. Hem pres com a base de les nostres normes, a mes de l'obra ja citada
de Bonner , Ies notes de la Comissio Editora d 'Eiximenis , Observacions sobre trans-
cripcid i presentaci6 de textos ( inc'dit ); agralm a la professora Lola Badia la seva
amabilitat per haver-nos donat una cbpia d'aquestes Observations . Hem tingut
a ma tambe 1'obra molt valuosa de Mackenzie 1986.
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en dos apartats . El primer, i el mes important , es refereix a la transcrip-

cio o representacio de les grafics i sons del ms. original ( taula 2: normes

de transcripcio ), prenent coin a base primordial una fidelitat rigorosa

al text antic , excepte en els casos esmentats als quatre paragrafs prece-

dents. El segon apartat de les nostres normes es limita a la prescntacio

del text, es a dir l'us de diversos signes convencionals a 1'hora de

fixar el text critic per indicar afegits editorials , divisions introduides

amb la finalitat de facilitar les referencies , canvis de foli, etc.

3.10. Les normes de presentacio ( taula 3 ) tracten dels signes edi-

torials . Amb els parentesis angulars <> s'indiquen les divisions edito-

rials del text ( capitols, paragrafs , numeros de pagines, numero de poe-

ma, numero d'estrofa , i altres ) que s'afegeixen coin a referencies per

als lemes de la concordanca . El claudators [I indiquen els afegits i les

esmenes editorials , que no ban d'apareixer a la concordanca corn a

lemes, pero si coin a context d'altres lemes. Aixi aconseguim que, per

a les finalitats del diccionari i d'altres analisis lingiiistiques , no entri

cap paraula que no consti al document original. ( Noteu, pero , que sem-

pre s'emmarquen paraules senceres , mai parts d'una paraula , per be que

nomes hi hagi una lletra conjectural .) D'altra banda, els caracters I ^ scr-

veixen per emmarcar rubriques , glosses marginals posteriors , reclams a

altres parts del text que no es vulguin fer entrar a la concordanca Di

corn a referencia ni corn a lema ni corn a context . Es possible fer una

concordanca a part de tot el que hem inclbs dintre d'aquests caracters;

per aixo es normal emmarcar aixi paraules o cites en altres idiomes per

evitar confusions entre mots homografs corn dona, domina llatins, per

exemple. Es important que tots aquests signes s'utilitzin nomes per a

les finalitats indicades.

4. Preparacio dels textos

4.1. Coin exemples de 1'aplicaci6 de les normes , posem a continua-

sio algunes mostres breus de transcripcions que hem fet nosaltres. Les

primeres dues ( Exemples 1 i 2) es prenen de Barcelona , Biblioteca de

Catalunya , ms. 9, Canconer Aguilo iii (L ), del segle xv , folis lr i 47v-

48r; son extrets de dues poesies , un sirventes moral de Pere March

i un maldit prou cru de Joan Berenguer de Masdovelles . L'cxemple en
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prosa ( Exemple 3 ) prove de Barcelona , Biblioteca Universitaria , ms. 85,
folis 2r-v, i representa el principi d'una traduccio feta per Francesc

Alegre 1'any 1472 de Les guerres puniques , de 1'humanista florenti

Leonardo Bruni3° Com hem dit abans , respectem les particularitats
grafiques dels manuscrits . Fern servir 1'accent tonic als monosillabs homo-

nitns i als polisillabs aguts, i l'apostrof, el guionet, i el punt volat a les

aglutinacions ( hem comentat en nota alguns casos de divergencia amb
les normes modernes ). Les abreviacions les indiquem en cursiva. Hem

fet servir els caracters <> per indicar les divisions editorials del text,

necessaries per localitzar dintre del text els lemes i les cites de la con-

cordanca . Al primer exemple , <N x> es refereix al numero del poema,

<A x> al nom de 1'autor , i <L 1> a l'inici de la numeracio de les

linies de la unitat de referencia . Aixi per exemple , 1'6ltima paraula de

]a segona estrofa del poema de Pere March, malesa , to com a referen-
cies: <N 1 , A P. March , L 16> . Noteu, tanmateix, Ns dels carac-

ters € 1 per emmarcar la foliacio antiga del manuscrit , que no volem

fer entrar a la concordanca . A les nostres transcripcions la barra ver-

tical I serveix per indicar el canvi de foli.

5. Conclusici

5.1. Un projecte de les dimensions de 1'arxiu de textos catalans
medievals no pot ser fet, evidentment, nomes per un grup de gent o

per una institucio. Per tant, es preten que sigui fruit de la collaboracio
de diverses persones i institutions; a mes, invitem tots els interessats
a trametre'ns els textos (informatitzats o no) de qualsevol document
medieval que puguin estar transcrivint per qualsevol ra63t Pero, com

30. Per al text florentf, vid. Ceruti 1878.
31. En el cas que els textos tramesos siguin informatitzats, tenim unes peti-

tions tecniques que s'haurien de seguir. Si es possible, el text ha de ser entrat en
discs compatibles IBM-PC/AT (es a dir, DOS) i en caracters ASCII; en aquest
sentit, cridem I'atencio dels editors de programes de tractament de textos sobre
alguns comandaments especials per a treure els caracters-ESCAPE dels fitxers
emmagatzemats. Finalment, si s'utilitza el guionet per a trencament de paraules
a final de ratlla, cal que no sigui el mateix que s'empra per a separar mots agluti-
nats. Normalment els programes de tractament de textos ofereixen ja mes d'un
tipus de guio/guionet; altrament, es pot usar el car tcter de subratllar (-).
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que hem format les nostres normes principalment per a l 'us dels editors

del nostre equip , amb mires a imposar l'homogeneitat necessaria, ens

hem esforcat alhora a fer-les aptes per a qualsevol edicio, informatitzada

o no. Esperem , per fi , que altres filolegs catalans considerin les normes,

tal vegada per a adoptar - les; aixi es podria anar introduint la unifica-

cio de criteris transcripcionals que ara per ara falta al mon de la filologia

catalana medieval.
5.2. L'arxiu de textos catalans medievals sera a 1'abast de tots els

estudiosos interessats en qualsevol de les moltes questions a les quals

aquest arxiu podra respondre , i ohert a totes les investigacions que es

puguin fer en aquest camp . Els usuaris podran demanar la informacio

que vulguin sempre i quan el seu us no perjudiqui els drets de propietat

intellectual dels editors dels textos . Donem , doncs, a mes de la nostra

adreca geografica , 1'adreca informatica on poden dirigir-se totes aquelles

persones interessades en el projecte o tots aquells collaboradors que tin-

guin alguna cosa a questionar : MFPXXJL@UK.A.C.UMRCC.CMS

(accessible via xarxa electronica JANET, Rutherford Appleton Gate-

way).
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EXEMPLES, TAULES, APENDIX, BIBLIOGRAFIA

Exemple 1

<,N 1>
<A P. March

<L1>

JHS

Mossen P. March
[foli 1r]

Yo.m 32 maravell / " corn no•s ve qui huylls ha,
E cel qui-s 34 ou / perque no vol entendre,
E qui no sab/ perque no vol apendre.

4 E cell qui pot / e sap, corn be no fa,
E valent horn / que fassa gran aulesa
Per foil plaser / qui dura pauch momen,
E de senyor / qui pert cor de sa gen

8 Per crueltat / o per mal'averesa35
E tinch per foil / qui no guarde hon va

E paubres horn / qui trop vulla despendre,
E tot vassall / qu'ab senyor vol contendre,

12 E lo bon horn / qu'ab foil senyor st6,36
E cell qui fay / joventuts en vellesa,
E qui a foil / cornane regimen,
Ne-s a malvat / fembre, forca, n'ergen,

32. Avui s'escriuria yo'm; el punt volat s'usa per indicar In proclisi (vegeu
§ 3.8, <<norma 2>)).

33. Aquesta virgula medieval s'usava en textos poetics per marcar el tall del
vers. Escau conservar-la per distingir facilment els versos on el tall no correspon
a la cesura, com 4, per exemple (vegeu tambe 1, 4, 10, 12 i 15 del poema de
Masdovelles, que empra molt aquests desviaments metrics per subratllar el to
violent del seu maldit).

34. El guionet indica la -s epentetica, provencalisme per evitar el hiat (vegeu
la nota 28, mEs amunt). Cl. ne-s, 15; mes endavant, a la mateixa poesia , veurem
e-z (vets 31, no editat aqua).

32
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16 Car lo mal horn / cove de far malesa.
Senyor falleix / qui trop streny la ma

Al servidor / a qui la degra stendra,
E puja cell / a cuy degra dexendre,

20 E consell cre / d'om moncenguer e va, [foli lv]
E done loch /a lenga trop encesa
De mal perlar, / diffaman e minten.

Exemple 2

<N 30>
<A J. B. Masdovelles>

Lo dit Masdovelles

<L1>
[foli 47v]

Anuig mostrau / haver, quc us vulla be:

Hon feu semblant / en vostra continenca.

Ffollia feu, / segons ma conaxenca,

4 E vull-vos dar / raho, que ja la sce:
Vos valeu poch / de ley e de quirat,
E res en vos / bo trobar no-s poria;
Vilana sou, / plena de modorria,

8 Al natural / tira us la calitat.
Qui-us dix que fos / de vos enamorat

Manti que may / no us ami una•stona,

12 Car tot ho veig / avol, vil e tacat;

E malcontent / fora tostemps de mi,
Si un punt sol / a vos hagues amada,
Qui us sou, per seny / qui us [fall],'' abandonada

35. L'apostrof indica 1'enclisi (vegeu § 3.8, < norrna 2o); en cat. mod. mala
avaresa ( avaricia).

36. is problematica 1'accentuaci6 d'aquest mot. S'escriu corn a monosfllab
(probablement per afany de cultisme; cf. streny, 17), pert metricament 6s bisfHab,
i per aixo ho indiquem amb l'accent.

37. fall: fan ms . Els claudators emmarquen 1'esmena ( paraula sencera, no la
lletra canviada); per tant, la conjectura fall no apareix a la concordanca corn a
lema (vegeu 1'aexemple 5», p. 1), perb si als «contexts».



Un projecle d'arxiu in/ormalllzat 499

16 En mal perlar , / exint fora cami.
Si pensau gens / d'on axiu, ne da qui,

Ni cows trobau, / atraviada tacanya,
Alsant Los ells , / manejant la pastanya,

20 Conaxereu / que.n vos no ha res fi;
Ans es dolent / e mes que no-s pot dir; [foil 48r]
Mas sta us be / lo mordre de la brida,
E corn ab full / tirau com caramida

24 La gent, pensant / los degau abellir.

Exemple 3

<-IP 6>
[foli 2r] Acaba to prolech. Comenfa to Libre e capitol primer de les

ocasions qui causaren la guerra primera entre los romans e
cartaginesos.

La primera guerra punica es la primera guerra qui fou entre•l
5 poble roma e lo cartagines ; grandissima per mar e per terra,

hague principi de certas novitats de Mecina, de que
comptarem al present fent-nos algun poch arrera per millor e
pus clara noticia.
En lo temps que Agatocle senyoreja la Sicilia, certas bergades

10 de italians de la encontrada de Capua, conduits d'ell, en Sicilia
lonch temps militaren. Apres mort de Agatocle, trobant-se
aquests italians en Mecina e parent-los lo siti de la ciutat molt
bell 'e I aterra ornatissima e riquissima , moguts de cobdicia de
animo, prengueren consell la ciutat ocupar e tenir per lur.

15 Ordenada donchs secretament la cosa, esperat temps, no fent
alguna guardia Los ciutadans , ans de ells com de amichs fiant,
sobtadament prengueren armes e corregueren la terra fent
esforc per les places e per los lochs sovint abitats de mercaders
e gentils homens , matant los mesquins mecinesos sensa

20 deffencio . La occisio fo grandissima , per co que lo assalt fou
impensat e quants ne pogueren aconseguir ne mataren , que fou
quasi lo tot dels ciutadans . Los qui scaparen de tanta tenpes-
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[foli 2v] tat, lancant-se per to mur e fugint per les portes, I d'ells foren
perseguits e dispersos, e axi leugerament foren senyors de la

25 terra. Les dones e donzellas, las casas e la roba com a ells
plague retengueren per lur. En aquest modo ocupada ]a ciutat
de Mccina, en ella se afermaren per continua habitacio.

<P 7
Aquesta axi gran celaritat no punida ni venjada com

esdevenir-se sol, no molt apres part un semblant inconvenient

en la ciutat de Rigols, asats vehina de Mecina ab tot que de
patit brae de mar sia divisa. Per co que en to temps que Pirro
passa en Italia, los de Rigols, dubtant la sua puxanca,
demanaren ajuda al poble roma per guardia de la terra, e fou-
los atorgada una legio romana. La legio era en aquell temps

quatre milia homens a peu e a cavall docents.

Exemple 5

Fitxa del catdleg

1. 0000

2. ALEGRE, FRANCESC
3. Guerres puniques
4. 1472 (colofo)
5. Barcelona (central: <<vulgar catala», foli 71v)
6. Traduccio de Leonardo BRUNI ARETINO, La prima guerra car-

taginese , cronica en prosa florentina ( al seu torn, traducci6

del grec de Polibi)
Vegeu Antonio CERUTI, La Prima Guerra Punica: lesto di lingua

riprodotto su un codice a penna dell' Ambrosiana (Bolonya, Gae-

tano Romagnoli , 1878; reimpressio fotomccanica, 1968).

7. Barcelona, Biblioteca Universitaria, ms. 85 (olim 81-1-12; Xn-

2-25; 43; 406; ex-convent de Sant Josep, Barcelona)



Un projecte d'arxiu informatitzat 501

8. La primera guerra punica
Prefacio ( folic 1 -4): `Almagnifich Cavaller e maior germa Mossen
Anthoni de Villatorta , Prefacio de ffrancesch alegra en lo trasladar
de la primera guerra punica : Aquell desig qui de plaureus a molts
obliga vi Acabada es la taula del present libre hon departit per
capitols distinctament apar. Text ( folis 5-71v ) Prolech de Leonart
Areti en lo libre de la primera guerra punica compilat per ell de
altres libres antichs. Creuran forca molts que yo vaia L/i aban-
donar la terra. ffi dela Primera guerra punica acabada traduir en
vulgar catala aiudant aquell interminat comenc e fi qui nostrets
fets be comencats endressa. A xv. de juny del Any Mil quatre-
cents setanta dos. Deo gracias.

9. 1-71v
10. ca . 1475-1500
11. Italia?

12. Ed . Joan Torruella i Casaiias, 1987
13. Inedit.

N. ANTONIO , KBHVu, 344 ; VILLANUEVA , Viage, xviii , 239; F. MI-
QUELL ROSELL, Inventario general de mss. de la Biblioteca Univer-
sitaria de Barcelona ( Madrid 1958 ), I, 100-10; Ruiz I CALONJA,
Histbria de la lit . cat., 195-197 . Hi ha un altre ms. a Nova
York, Hispanic Society of America, ms . HC, 387 /4327 ( ca. 1500):
Charles B. FAULHABER , Medieval Manuscripts in the Library of the
Hispanic Society of America: Religious, Legal, Scientific , Historical
and Literary Manuscritps, 2 vols. ( Nova York, Hispanic Society
of America , 1983 ), I, xxxv )), 428-442, § 438.
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Taules

Taula 1. Fitxes del cataleg

1.

B.

2.

Numeracio de l'entrada
El numero assignat al document pels editors del Cataleg

Descripcio del text:

Cognom i nom de 1'autor (en el cas que es deconegui l'autor, es
posa <<Anon.»; en casos d'atribucio dubtosa, es posa <atrib.» des-
pres del nom)

3. Titol de dobra (en forma regularitzada pels editors del Cataleg,
que s'ha d'aplicar a totes les versions del mateix text contingudes
a diferents documents)

4. Data del text, que es pot indicar amb: data precisa; data incloent
(dues xifres separadas amb un guio); data aproximativa (xifra
precedida de <<ca.»); data secular (<<s.>> seguida del segle en xifres
romanes)

5. Origen geografic del text (especffic o/i segons el domini linguistic
-septentrional, central, occidental, valencia, balear- al qual per-
tany la llengua emprada)

6. Tipus d'obra: indicacid de la categoria o del genere literati del
text; en el cas de traduccio, referencies de 1'original (autor, titol,
llengua original)

C. Dades bibliografiques del document:

7. Localitzacio del manuscrit o de 1'incunable (nom de biblioteca,
signatures, procedencia)

8. Tftol o incipit (segons consti al document, citant 1'incipit i 1'ex-
plicit)

9. Extensio del text (numero de pagines o folis actuals)
10. Data del document, que s'indica de la mateixa manera que la del

text (vegeu 4, mes amunt)
11. Localitzacio geografica del document segons el Hoe on fou copiat o

transcrit

D. Informacio referent a l'edicio emprada a l'arxiu

12. Nom de l'editor i data d'edicio (amb titol i referencies bibliogra-
fiques del volum en cas de seguir una edicio ja impresa)

13. Biblioteca d'edicions i d'estudis
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Taula 2. Normes de transcripcio

1. Modernitzar lYis de les lletres i-j i u-v

Vid. § 3.4, mes amunt.

2. Accentuar unicament amb l'accent agut els mots polisillabs
aguts i alguns monosillabs

Vid. § 3.6-7, mes amunt. No s'utitzen ni ]a dieresi ni el punt
volat de ]a l geminada.

3. Separar les paraules segons 1'us modern, marcant les aglutina-

cions de mots amb guionets, amb apostrofs o amb punts volats

corresponents

Vid. § 3.8, m6s amunt.

4. Desfer les abreviacions segons l'us modern
Posar en cursiva les Iletres no representades en el document, si
6s possible.

Taula 3. Normes de presentacio

1. Indicar els numeros romans amb un punt al davant i un altre
al darrera sense cap espai entre els punts i les lletres: <c.viii.»

2. Representar el canvi de foli amb I al text

3. Utilitzar els caracters <> per indicar les divisions del text
usades com a referencies

4. Utilitzar els caracters [] per indicar els afegits i reconstruc-
cions de l'editor

5. Utilitzar els caracters } ^ per emmarcar paraules que es vulguin

excloure de la concordanca o que es vulguin incloure en con-

cordanca a part
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Apendix

Monosillabs accentuats

a verb pres. ( d'haver)
al(s) ad. 'alguna cosa, altre(s)'
an verb pres.(d'haver)
as verb pres. (d'haver; as = es)
be adv.
corn subs. 'obi'
c6p subs. 'cerro ; mesura'
cos subs. 'cursa; cors'
deu subs. 'esser divf'
e verb pres. (d'haver)
el pronom 'ell'
em verb pres. (d'haver)
es verb pres. (d'esser)

cf. as dial ., amb vocal neutra;
as = has

ler adj. ' salvatge'
feu verb preterit perfet
la adv. 'allA'
ma sust.

mes adv.

mes2 participi 'mes'

rneu subs. 'miol'

m6lt participi

m6n subs.
net subs.
nos pronom fort
os subs. (mamffer ursid)
pel subs.
que pron. interrogat o relat. regit

de prepos.
se verb
sec subs. 'plec'
seu subs. 'greix fos'
si particula afirmativa o adverbi

'aixf'

so(c) verb 'sdc' (tambe (6)
s6l subs. 'superffcie, terreny, fons'
son verb pres. (d'esser)
to verb
zis subs.
va adj.
vens verb (de venir)
ves verb imperat. ( d'anar)
veu verb preterit perfet
v6s pronom fort

S'hi poden afegir d'altres hombgrafs quan es cregui convenient, enumerant-

los a la introduccio. Aixf, per exemple, incloem aquf va adj., que cal distingir

de la tercera persona del present d'anar (vegeu <<exemple 1*, v. 20, i aexem-

ple 5*, p. 3, s.Vv. VA).
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