
MARCH, Ausiàs (20002): Poesies. A cura de Pere Bohigas. Edició revisada per Amadeu-J. So-
beranas i Noemí Espinàs. Barcelona: Barcino, p. xii + 607 (Els Nostres Clàssics, Col.lec-
ció B, 19). ISBN 84-7226-689-3.

La primera edició d’aquesta obra es va acabar el 1959: celebrava així el cinquè centenari de la
mort d’Ausiàs March. Ara commemora el cinquè centenari de la seva naixença. Ho fa en un format
més generós —en un sol volum, però ben relligat, s’hi encabeixen els cinc anteriors— i amb dos
complements utilíssims. El primer és una bibliografia a cura de Joan Santanach i Vicent Martines,
la millor fins ara: hi falta alguna raresa (el 1989 va aparèixer un segon volum de la traducció an-
glesa en vers inclosa a l’apartat 2.4.2) i algun estudi recent (com el publicat al vol. 8 de Llengua &
Literatura, on es tracten les glosses marquianes d’Antonio de Lofrasso), però només és de doldre
un cert oblit de la tradició hispànica que, des d’Otis Green, ha fet atenció a March. La segona gran
novetat són unes concordances a cura d’Antoni Lara i Pozuelo, amb assessorament de Germà Co-
lón: ja n’existien tres, però aquestes són a disposició de tothom (si s’adquireix el CD-ROM annex).
Convé saludar, finalment, el breu apèndix d’estudis ordenats segons la poesia que comenten. La
substància del volum remunta a la filologia del cercle de Pere Bohigas i Josep M. de Casacuberta,
matisada en algun criteri d’edició (com ara la representació gràfica del timbre vocàlic en rima: p.
vii). La revisió corregeix errors i incorpora altres esmenes, perceptibles per al lector avisat. Entre
les dues celebracions marquianes, han vist la llum la important edició de Joan Ferraté (1979), sen-
se notes, i la nova edició crítica a cura de Robert Archer (1997). Amb tot, no existeix, stricto sen-
su, una edició crítica que refaci amb exigències actuals la d’Amadeu Pagès (1912-14), val a dir que
reconstrueixi la història del text marquià contemplant tots els seus estadis de transmissió, prèvia
col.lació codicològica de totes les fonts, directes i indirectes. És un objectiu a mitjà termini. Men-
trestant, convé anar amuntegant notes d’aquelles que Gabriel Ferrater va agrair a Pere Bohigas
«com una mina /d’hores de llapis i silló».

LLUÍS CABRÉ

Universitat Autònoma de Barcelona

MARTIN, Robert (2001), Sémantique et automate. L’apport du dictionnaire informatisé, Paris,
Presses Univesitaires de France, 190 p.

Aquest llibre del Professor Robert Martin, un dels semantistes més importants i reconeguts del
nostre temps, representa aquella mena de síntesi que només poden oferir les poques personalitats
que estan privilegiades pels coneixements, la lucidesa, l’habilitat comunicativa i l’experiència de
l’edat. Són típicament llibres de ben poc format que contrasten amb l’abast teòric i l’ambició temà-
tica que contenen.

En aquest cas, amb menys de 200 pàgines, es proposa nogensmenys exposar les estratègies del
tractament informàtic del significat lèxic i la seva integració en el significat sintagmàtic i oracional,
una fita que molts consideren inversemblant d’atènyer i que tothom trobarà irresistible, de tan atrac-
tiva. No en va una de les apories considerades tradicionals del processament del llenguatge natural
(denominació genèrica de la lingüística computacional) és la formalització del significat lèxic, és a
dir, la conversió de les accepcions a matrius de valències que interactuin amb les regles del proces-
sament, tant analítiques com generatives. La prova de la dificultat que això comporta la tenim en el
fet que les gramàtiques tradicionals gairebé mai no integren la informació semàntica: una cosa és,
o era, el llibre de gramàtica i una altra de diferent, el diccionari. Encara més utòpica s’ha conside-
rat la integració dels significats lèxics per confegir entitats superiors. Només cal reparar que el sig-
nificat d’una oració no és mai la mera suma dels significats lèxics dels mots integrants, sinó molt
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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.
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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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