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Iknn J. FROCI;^c : La critique des textes et son a uto;natisatiou. Preface de

R. JIARICHAL. Presentation de R. FAURE. Paris, Deinot, 1965. 250 pals. (gYnitia-

tion aux nouveautes de la Science)D, 7).

l,a critica de textos, operacio rigorosament lugica en teoria, presenta en la

pructica un seguit de dificultats a causa d'agrupaments anomals que resulten

de la comparacio de manuscrits. 1)om Froger, en el seu Ilibre, fa una exposicio

clara dels sistemes usats fins ara en aquesta ciencia, exposa el seu sistema,
o sigui les modificacions que ell intiodueix als metodes dels altres, i explica
finalment les possibilitats de factual electronica per a ajudar el filbleg en la
llarga i feixuga tasca de collacio i comparacio de manuscrits. Aquesta darrera
part de 1'obra de Froger es gairebe del tot nova, car, fin, cl moment actual, els
editors de textos encara no liar acudit a les maquines automatiques en les nom-
broses operacions que obliga a fer una classificacio de manuscrits.

En els tres primers capitols 1'autor ens dona un tractat de critica textual,
en el qual exposa amb claretat que es 1'original, coin es propaga a traves de les
copies, els mitjans critics de que disposem per a restaurar l'original o un
avantpassat (l'ancetre, que pot derivar simplement d'un arquetipus) dels ma-
nuscrits o d'algun grup de manuscrits conservats, i la Kist()ria dels sistemes
i teories emprats fins ara. I)cspres d'aquesta part introducturia, Froger explica
el seu metode d'editar textos (cap. iv), que to corn a notes distintives la com-
paracio de manuscrits, prenent-ne on com a base -el manuscrit de referencia- ;
l'anotacio de variants -no de faltes- que diferencien una manuscrits dels
altres ; la representacio en grafics del nombre de coincidencics de cada manus-
crit amb el de referencia, acabada la qual operacio hom ja pot distingir les
variants individuals de les que s611 prupics de grups mes o menys extensos de
manuscrits. Aix() perniet de fer agrupaments, segons principis de logica formal,
per() no permet de fer encara 1'arbre genealogic dels manuscrits, que ha de
ievelar-nos quip o quins inanuscrits o grups ban d'anar a dalt per tal corn son
o representen o estan proxims a 1'original, i quins han d'anar a haix pel fet
d'estar-ne mes o menys ]luny. La direccio de les linies de l'arbre hem
d'establir-la d'acord amb fets de critica interna, entre els quals tenen particular
interes les faltes comunes. Aquestes ens descobriran anomalies i corrupcions
que s'han produit en la transmissio del text. Els manuscrits nets d'aquestes
taques representaran l'original, i l'acunnrlacio de faltes noves en grups cada
cop mes reduits de manuscrits indicara el progressiu allunyament de l'original.
Froger enumera les combinacions possibles de manuscrits i les anomalies que
poden presenter-se servint-se de nombrosos grafics que aclareixen molt la seva
exposicio, be que a primer cop d'ull donin al fibre una aparenca de tractat
matematic.

• Vegeu ER, XIV (1969), 251, u.
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Despres d'aquesta exposicio teorica del metode d'editar textos, que Conte

punts de vista personals, Froger redacta tin extens capitol (iv) per dentostrar
l'analogia del metode que horn segueix en la critica textual antb la teoria dels
conjunts, (le la matematica moderna. Aquest capitol guarda un evident paral-
lelisme amb el precedent (III), en el qual Froger ha explicat el metode de la
critica textual. Ara repeteix agttesta exposicio, perm suhstituint la nomen-
clatura habitual dels filolegs per la que els matematics apliquen a la teoria
dels conjunts. Aquest capitol tambe va acoutpanvat d'un ))on nombre de gi ifics
que cl fan entenedor. No estic seuur d'haver assirnilat prou be 1'exposici6 de
Froger, pet-6 haig de deciarar que la lectura d'aquest capitol ut'ha resultat forSa
atraicut. Referint-s'hi, el prologuista din amb una punta d'ironia (pag. vii)
aI,e philologue sera petit-etre surpris de rencontrer ici tin expose de la thcorie
des ensembles, heureusement surpris d'ailleurs, je le suppose, car si les profes-
seurs de nos Facultes des Lettres 1'ignorent, leurs petits enfants l'apprencnt ;
les Brands-pores ne seront done pas fiches d'avoir ]'occasion de s'y initier ; ils
auront, ce faisant, probablement 1'inipression de lire une seconde fois Bans tin
vocabulaire different, herisse de symboles qu'ils auront pout-etre quelquc peine
a retenir, la theorie de la critique textuellen.

Aquest capitol 6s introductori del Cinque i darrer, sobre 1'automatitzaci6 en
la critica de textos, car la utilitzaci6 d'aquesta nonienclatura matematica servira
de clan per a la programaci6 dels computadors amb que horn haura d'ajudar-se
en les Ilargues i enutjoses operacions que de vegades imposa 1'establiment d'un
text critic.

No entrarein en 1'analisi de detail del llibre de Froger. Si ho feiem, aquesta
nota s'allargaria molt, i, a mes, penso que no serviria de res. Tots els experi-
ments de Froger han estat fets damunt tin brett text clue ell mateix ha fabricat.
Les variants que contenen les copies d'aquest text tautbe s6n de fabricaci6 pro-
pia. Fent-ho aixf, ]'exposicio ha estat mes Clara, pero les dificultats que pollen
sorgir en 1'establirnent d'un text de debo no s'han presentat perque tot era
previst. En tin indret (pag. 44) l'autor din que ales objections de Joseph Bedier
reposent stir une s@rie de meprisesu i que aquestes objeccions an'atteignaient
pas a la methode des fautes communes, mais an contraire a une fagon incorrecte
de l'appliquerb. Fos com fos, adhuc admetent que les edicions criticades per
Bedier no fossin mes que una caricatura del metode de les faltes comunes, el fet
es que Bedier s'adona del convencionalisme i de la poca garantia d'encert de
moltes edicions preparades per homes prestigiosos que aplicaren sense -o amb
escassa- critica les regles d'un joc que estava molt lluny de donar resultats
segurs. Aplicat damunt de textos reals, horn podria veure els resultats obtinguts
amb la recta aplicaci6 del metode de Froger.

Hi ha tin fet cert, pero : les critiques anteriors no han estat negligides.
Froger imposa limits al seu metode. aOn voit tout de suite la limite essentielle
des ressources qu'offre le stemme : it permet de reconstituer l'ancetre supreme,
et ne pent aller au-dela. C'est dans ce role relativement restreint que nous
devons envisager les services a lui demander, (pag. 122). Froger, i aixo inspira
confiansa , no creu en la universalitat de la critica textual o del metode d'editar
textos. En tins casos la seva aplicacio sera eficac ; en d'altres, no. Quan es
impossible d'estabiir tin arbre genealogic, hom pot rec6rrer a la conjectura,
pero si aquesta es inoperant, val mes de renunciar a establir tin text critic i
acontentar -se amb la reproducci6 pura i simple d'un manuscrit . aMieux vaut
abandonner sans scrupule la methode historique lorsqu'il est avere qu'elle nest
pas de miseb (pag. 1,u).

l.a ntateixa prudencia trobem en el que pertoca a 1'atttomatitzaci6 de la
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critica textual. Les maquines electroniques ordenen i informen, pero no jutgen,

i 1'edici6 critica de textos es una operaci6, corn ja indica el seu nom, eminent-

ment critica, i, per tant, un acte de judici. La maquina pot registrar un aparat

de variants i ordenar-les per frequencies, pero no ens pot informar de quines

son les bones i quines les dolentes, tramit essential i previ per a establir un

stemma coddcum. Una altra difieultat : la mhquina avui per avui no pot llegir

textos, i si han de llegir-los els programadors per ordenar els programes de la
maquina, aquells no poden fer-ho en els mateixos manuscrits sin6 en trans-
cripcions Glares, dactilografiades, i de vegades amb l'ortografia alterada per tal
d'evitar complicacions que estan per damunt de les possibilitats de la maquina.
all est a craindre,, diu Froger, «que la lecture automatique des manuscrits

reste une chimere, sinon a jamais, du moins fort longtemps, (pag. 227). Hom
no pot esperar, doncs, que la maquina tota sola executi totes les operations
que la critica textual exigeix. Avui per avui l'automatisme total es impossible

en aquest camp i el maxim que hom pot exigir es l'automatitzaci6 d'all6 que
hom fa mecanicament : llistes, comptatges, transcripcions, confecci6 i classifi-
caci6 de fitxes, act de fason generale, tous les travaux longs et fastidieux que
le philologue, s'il en a les moyens, fait executer par une secretaire, (pag. 218).

De moment, doncs, no es previsible que les maquines electroniques siguin
utilitzades en l'edici6 d'obres conservades en escas nombre de manuscrits, que
es el cas de moltes obres de les literatures en llengua vulgar i de la major part
d'obres de les literatures catalana i castellana. El camp mes a proposit per a
servir-se d'aquests instruments es el de la filosofia antiga i la literatura religiosa
i Ilatina de l'Edat Mitjana. Froger ens parla de l'edici6 critica del Gradual roma
feta pels monjos de Solesines, a base de quatre-cents manuscrits. Aixo els
obliga a fer setanta-nou mil vuit-centes comparacions. El treball els ocupa un
any a ra6 de tres o quatre hores per dia. Aquest treball, purament material
i feixuc, la maquina l'hauria fet en pots dies.

Un fet caracterfstic de l'obra de Froger, sense precedents en la bibliografia
anterior, es que no solament s'adreca a filolegs o a aprenents de filoleg, sin6
tambe a matematics i a tecnics, que potser en data no massa llunyana partici-
paran en les complicades operacions de l'edici6 de textos. Aixo demostra que
la tecnica, en el nostre temps, aproxima activitats que fins ara han viscut
desconeixent-se totalment les unes a les altres. Ara hem vist com la crftica
textual to analogies amb la teoria dels conjunts i aquesta to relaci6 molt estreta
amb 1'algebra creada per Boole el 1854, la qual se situa en el corrent del calcul
logic, que substitueix la nomenclatura de la logica formal per sfmbols mate-
matics. Froger esmenta alguns precursors d'aquest metode, i entre altres ale
Catalan Ramon Lull (que Pon francise en Raymond Lulle), (pag. 213). Es
possible que el dia que horn utilitzi la maquina electronica per a la critica de
textos, el llenguatge habitual emprat fins ara sigui substitult pel llenguatge
matematic.
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