
FROGER : %LA CRITIQUE DES TEXTESs

crftica 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 crftica , 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

s6n les bones i quines les dolentes, tramit essencial i previ per a establir un

steinma codicum . Una altra dificultat : la maquina avui per avui no pot Ilegir
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 , f de vegades amb 1'ortografia alterada per tal
d'evitar conlplicacions que estan per damunt de les possibilitats de la maquina.

all est a craindren , diu Froger , aque la lecture automatique des manuscrits

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

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

De moment, Bones, 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 llatina de l'Edat Mitjana. Froger ens parla de I'edici6 crftica del Gradual roma
feta pels monjos de Solesmes , 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 bores per dia. Aquest treball , purament material
1 feixuc, la maquina l'liauria fet en pots dies.

Un fet caracterfstic de l'obra de Froger, sense precedents en la bibliografia
anterior , es que no solament s ' adresa 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 teenica , en el nostre temps, aproxima activitats que fins ara han viscut
desconeixent -se totalment les unes a les altres. Ara hem vist corn la crftica
textual to analogies amb la teoria dels conjunts i aquesta to relaci6 molt estreta
amb l'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 Von francise en Raymond Lulle). (pag. 213). Es
possible que el dia que horn utilitzi in maquina electronica per a la crftica de
textos, el llenguatge habitual emprat fins ara sigui substituit pel Ilenguatge
matematic.

Pere DOHIGAS

The Portuguese book of Joseph of Arimathea. Paleographical edition with
Introduction, Linguistic study, Notes, Plates & Glossary by HENRY HARE CAR-

TFR. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1967. 464 pags.
(aUniversity of North Carolina : Studies in the Romance Languages and Lite-
raturesa, 71).
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I)el Li:tro de Josep Abaramntia, prilnera part d'una trilogia del Graal, que

horn pot reconstruir mitjancant el que en resta ell antiques versions espanyoles

i port ugneses, fins ara nonnes Sc n'havicn publicat breus fragments. I,'edieiu

de 11. If. Carter ha d'esser, doncs, ben rebuda, car omple on buit important

en la bibliografia del Graal portuguesa i espanyola.

Tal coin indica el titol, 1'edici6 es palcografica. IIo es en el sentit ones

estricte de la paraula, fins it tal punt que ]'editor no solament transcriu amh

escriptura diferent les lletres suprimides per les abreviatures, Simi que tanibe

senyala cis finals de ratlla del ntanuscrit, s'abste en absolut de puntuar, con-

serva els escassos signer de puntuacio de ]'original, encara que siguin arbi-

traris, fa semblantment amb les lletres majuscules i separa o uneix les paraules

en la nnateixa forma que ho fa el manuscrit. L'unica Ilibertat que ]'editor s'ha

pros ha estat la de suplir entre claudators algunes lletres o particules que

manquen al manuscrit de Lisboa. I,'edicio 1•a acoulpanyada de 3o pagines fac-

similades amh mostres de les diferents escriptures de ]'original, ics quals per-

uneten de verificar annplament la fidclitat de la transcripcio do Carter. Aquesta

prova Ii es connpletatnent favorable. Tot i itixo, aquest sistema d'edicio no ens

sembla el millor, i nis aplicat amb e] radicalisme de Carter, que ha prescindit

totalntent de la interpretacio textual, on dels objectes principals, creiem, de

I'ediciu d'obres antiques.
H1 text va precedit d'una introducciu bihliografi:;t, liter-Aria i litngiiistica.

La bibliografia relativa als textos portuguesos i cspanyols es forca completa

per contra, la bibliografia general es selectiva, amb certa preferencia per la

bibliografia americans. Aquesta introducciu to nn caractcr puranteut informatiu

i no aborda cap probleina critic o historic concernent les relations dell textos

portugnesos i espanyols eutre ells o d'aqucsts annb cis franeesos. L'anotario

es limita it remarques paleografiques. El que cal agrair, done,, it 11. 11. Carter

es que ens hagi donat unit fidel transcripcio paleografica del I.i:,ro de Joseph

Abaramntia, precedida d'una introducciu que, sells dubte, sera iriil als qui

voldran documentar-se sobre el terra del Graal it la Peninsula Ihcrica. :Aquest

servei ja es prop important.

PERE BoIIIG',As

GARCi.A JI111iNE.Z DE CISNEROS : Obras completas: 1. Introducci6n e Indite.;

II. Texto. [A cura de] Donn CIPRIANO IIARAUT. Abadia de Montserrat, 1965.

xvi + 250 pags. + 10 lams. ; xiv + 910 gags. (uScripta et I)ocumenta., l5-16).

El 1955 aparegue it la collecciu uScripta et Documenta. 1'extensa i ben do-

cumentada tesi de Garcia M. Colombas, IN reformador benedictino en tiempo de

los Keyes Catllicos, Garcia Jimenez de Cisneros, abad de Montserrat. Den anvs

nnes tard, Cebria 13araut, prow conegut pels seas treballs solire historia tie

1'espiritualitat medieval, ens ofereix la primera edicio critica i completa de les

obres en castella i en llati de l'abat refornnador, que divulga it la Peninsula

-especialment it Montserrat 1 als monestirs benedictins de la Congregaeiu de

Valladolid-- els noes corrents tie ]a de:otio moderlia.

El primer volum, forsa menys extens que el segon, assenvala la importancia

de Cisneros, sense estendre's en questions hionrafiques ja conegudes, peru uha-

ciendo especial hincapie en las circunstanias histories, (iue ntavormente pa-

recen haber contribuido a orientar Su espiritualidad e influido en la genesis

de sits opusculose (nag. -I), i estudia tut per tin els sells escrits, especialment
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